
บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธย มศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  โดยเทียบกับเกณฑ์
ของโรงเรียนร้อยละ 65 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน             
ของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง                
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 26 คน โรงเรียน              
พานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้ศึกษา  
สร้างขึ้นประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 5 แผน โดยแผนที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง แผนที่ 2 เวลา 3 ชั่วโมง แผนที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง แผนที่ 4 
เวลา 4 ชั่วโมง และแผนที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้สอน 11 ชั่วโมง  บทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิเคราะห์
ข้อมูลหาประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่น 0.92 โดยการเปรียบเทียบ   
ร้อยละของคะแนน และเปรียบเทียบโดยการใช้สถิติแบบ t-test แบบสอบถามความพึงพอใจ      
ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 15 ข้อ ก าหนดข้อมูลตัวชี้วัด               
โดยใช้เกณฑ์ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด ผู้วิจัยได้
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง           
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 
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 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมมีค่า E1/E2 87.23/ 88.97  
เมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองพบว่า เร่ืองที่ 1-3 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 91.60/89.60  86.25/87.69 และ83.85/89.62 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 2. ผลของการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ย 23.73 (S.D.=2.43) คิดเป็นร้อยละ 79.10 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ ร้อยละ 65 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียน คณิตศาสตร์  เร่ือง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสพบว่ามีคะแนน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          
( X  = 23.73 , S.D. = 2.43) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ( X  = 9.12 ,      
S.D. = 2.29) แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียน คณิตศาสตร์  เร่ือง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 2 ท าให้นักเรียนมีความรู ้เพิ่มมากขึ้น 
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส อยู่ในระดับ
พอใจมาก ( 41.0.D.S,23.4X  )หากพิจารณาเป็นรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจมากเป็นสาม
อันแรก คือ นักเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอน  ( 50.0.D.S,42.4X  )รองลงมาคือ นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ( 57.0.D.S,38.4X  ) นักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน( 50.0.D.S,38.4X  ) และนักเรียนมีความสนุกสนานกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  ( 69.0.D.S,35.4X  ) นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนตลอดเวลา ( 63.0.D.S,35.4X  ) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 
 การศึกษาเร่ือง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
วิชาคณิตศาสตร์   เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน         
พานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 อภิปรายผลได้ดังนี ้
 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมมีค่า E1/E2 87.23/ 88.97  
เมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองพบว่า เร่ืองที่ 1-3 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 91.60/89.60  86.25/87.69 และ83.85/89.62 
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ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว         
ได้สร้างตามหลักการสร้างที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี บทเรียนมีความน่าสนใจในการใช้                 
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ค าถามที่ใช้กะทัดรัดชัดเจนในแบบทดสอบ      
น าเสนอในรูปแบบของกรอบหรือเฟรมต่อเน่ืองกันไปตามล าดับ มีการให้เนื้อหา มีค าถาม            
ให้นักเรียนตอบ แล้วมีค าเฉลยให้ผู้เรียนรู้ผลการตอบทันที อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
มีการผสมผสานของกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี และเสียงประกอบ เร้าความสนใจของผู้เรียน     
ให้อยากรู้อยากเรียนและกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิธรรม  สวัสดีผล  
(2544 : 51-52) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ปริมาณเชิงซ้อน  ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80 ท านองเดียวกับสุทธิสันต์ิ  ล าพงษ์เหนือ (2547 : บทคัดย่อ) ได้สร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็มส าหรับนักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ  86.00/81.60, 
87.10/86.60, 82.80/87.50, 87.70/87.50 และ 86.60/83.30 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 
80/80 ตามล าดับ 
 2. ผลของการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ย 23.73 (S.D.=2.43) คิดเป็นร้อยละ 79.10 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ ร้อยละ 65 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียน คณิตศาสตร์  เร่ือง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสพบว่าคะแนน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                
( X  = 23.73 , S.D. = 2.43) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( X  = 9.12 ,      
S.D. = 2.29) แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียน คณิตศาสตร์  เร่ือง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองแบบตัวต่อตัว ไม่มีความกดดันใด ๆ 
ผลการเรียนรู้หรือคะแนนของตนเองไม่ได้มีผลต่อเพื่อน ตอบผิดก็ไม่อายเพื่อน สามารถตอบโต้กับ
คอมพิวเตอร์ได้ และที่ส าคัญคือการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ
นักเรียน ท าให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่จะได้เรียนได้ทดลอง ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น และผลการศึกษาดังกล่าวก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุจิเรข  ปราชญากุล  (2540 : 49) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง “ระบบสมการ” โดยใช้สื่อประสมกับการ
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สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง “ระบบสมการ” ที่เรียนจากการสอนโดยการใช้สื่อ
ประสมมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 และพิมพ์พร  ฟองหล่ า (2547 : บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การทดลองใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 เร่ืองฟังก์ชั้นตรีโกณมิติ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ช่วยสอน กับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีปกติ มีความแตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  ท านองเดียวกับ สุรินทร์ ข าตุ้ม (2545 : 
61) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ  เร่ือง ก าหนดการเชิงเส้น  
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
ผู้เรียนด้วยวิธีการบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส อยู่ในระดับ
พอใจมาก ( 41.0.D.S,23.4X  )หากพิจารณาเป็นรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจมากเป็นสาม
อันแรก คือ นักเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอน  ( 50.0.D.S,42.4X  )รองลงมาคือ นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ( 57.0.D.S,38.4X  ) นักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน( 50.0.D.S,38.4X  ) และนักเรียนมีความสนุกสนานกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  ( 69.0.D.S,35.4X  ) นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนตลอดเวลา ( 63.0.D.S,35.4X  ) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิสันต์ิ ล าพงษ์เหนือ 
(2547 : บทคัดย่อ) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  ระบบจ านวนเต็ม
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการที่
สามารถแก้ปัญหารายบุคคลได้ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 
 1. สถานศึกษาควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 
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 2. ผู้ที่จะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ ควรศึกษาวิธีการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เข้าใจก่อน 
 3. ก่อนเร่ิมใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูผู้สอนควรเสริมความรู้เร่ืองการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกับนักเรียนก่อน เพื่อนักเรียนสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
ได้โดยไม่เกิดปัญหาและท าให้ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบายชี้แจงกับนักเรียนทีละคน 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 
 1. ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์หรือ
รายวิชาอื่นๆ 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับชั้นอ่ืนๆ 
 3. ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเร่ืองเดียวกันนี้ โดยให้มีกิจกรรม            
เพิ่มมากขึ้น เช่น ควรมีการเสริมแรงเมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบถูกต้อง หรือ        
ให้ก าลังใจ หากนักเรียนท าแบบฝึกหัดผิดทั้งในด้านข้อความ เสียง และการเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอนผ่านทาง Internet 
 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอนกับการสอนโดยวิธีการอ่ืนๆ 
 5. ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นการเรียนการสอน   
ในระบบ E-learning บนอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบ E-book 


