
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

ศุภโชค  สีวันนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

กันยายน  2556 



การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

ศุภโชค  สีวันนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

กันยายน  2556 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

ศุภโชค  สีวันนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

กันยายน  2556 



ศุภโชค สีวันนา. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  

 (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ: รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชาติ. 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอน

และหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ

เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกับเกณฑท่ีกําหนด 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ท่ีไดมาโดย

การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 29 คน ใชเวลาในการเรียน 

19 คาบ แบบแผนการวิจัยเปนแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชเก็บ

รวบรวมขอมูล ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample 

 

 ผลการศึกษา พบวา 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีคา 82.31/80.75 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลัง

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  4.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ย 15.00 คิดเปนรอยละ 75 
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 The purposes of this research were to develop of computer assisted instruction 

lessons with internet network linkage on “Similarity” for Mathayomsuksa lll students, to 

compare mathematical achievement and mathematical reasoning ability before and after 

learning with the computer assisted instruction lessons with internet network linkage on 

“Similarity” and to compare mathematical reasoning ability of Mathayomsuksa lll students 

after learning with a criterion.  

 The subjects of this research were 29 Mathayomsuksa lll students of Srinagarindra 

Princess Mother School Samut Sakhon Under Patronage of Princess Maha Chakri 

Sirindhorn, Amphur Muang, Samut Sakhon in the second semester of the 2012 academic 

year obtained. They were randomly selected by using cluster random sampling. The 

experiment lasted for 19-fifty minute periods. The One-Group Pretest-Posttest Design 

was used for the study. The instruments used in data collection were the computer 

assisted instruction lessons with internet network linkage on “Similarity”, the lesson 

plans, mathematical achievement test and mathematical reasoning ability test. The data 

were statistically analyzed by using t-test for Dependent Samples and t-test for One 

Sample. 

 

 The findings were as follows:  

  1.  The computer assisted instruction lessons with internet network linkage on 

“Similarity” for Mathayomsuksa lll students had the efficiency of 82.31/80.75 according to 

80/80 criteria. 

  2.  The mathematics achievement of the experimental group after learning by 

the computer assisted instruction lessons with internet network linkage on “Similarity” was 

statistically higher than before learning at the .01 level of significance. 



  3.  The mathematical reasoning ability of the experimental group after learning 

by the computer assisted instruction lessons with internet network linkage on “Similarity” 

was statistically higher than before learning at the .01 level of significance. 

  4.  The mathematical reasoning ability of the experimental group after learning 

by the computer assisted instruction lessons with internet network linkage on “Similarity” 

was statistically higher than the 65 percent criterion at the .01 level of significance. Its mean 

score 15.00 was as 75.00%. 
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ประกาศคณุูปการ 

 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณา และการใหคําปรึกษาแนะ

แนวทางในการทําวิจัยจาก รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ชูชาติ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ท่ีให

ความอนุเคราะหดูแล เอาใจใสและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัย  อาจารย ดร.สนอง 

ทองปาน  รองศาสตราจารย นิภา  ศรีไพโรจน  ผูช วยศาสตราจารย ชัยศักดิ์   ลีลาจรัสกุล            

อาจารย ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล  และอาจารย ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง คณะกรรมการสอบเคาโครง

ปริญญานิพนธและสอบปากเปลาทุกทาน ท่ีไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหปริญญานิพนธฉบับน้ีมี

ความสมบูรณมากย่ิงข้ึนผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยธานินทร  สิทธิวิรัชธรรม  อาจารย ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  ไวยกุล  อาจารยพนัชกร  มีฤทธิ์  อาจารยศรีสกุล  วิบูลยวงศรี  และ

อาจารยวรนุช  แสงจันทร ท่ีไดกรุณาใหขอคิดเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาในการแกไขเคร่ืองมือ

ในวิจัยคร้ังน้ี 

   ขอกราบขอบพระคุณผู อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร และคณาจารยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกทาน ท่ีใหความสะดวก และ

ความชวยเหลือในการทดลองเก็บขอมูล และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 

และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีใหความรวมมือ

ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือและดําเนินการวิจัยเปนอยางดี 

    ขอกราบขอบพระคุณสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีให

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

    ขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกทาน ที่เปนกําลังใจและ

ใหการสนับสนุนแกผูวิจัยตลอดมา และขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อน และรุนนองสาขาวิชาการ

มัธยมศึกษา (กลุมการสอนคณิตศาสตร) ท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําปริญญา

นิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จ 

 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่มีในปริญญานิพนธนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาบิดา-

มารดา ครูอาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

   การศึกษาเปนหัวใจท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะชวยใหประชากรดํารงชีวิตอยูได

อยางมีความสุข การศึกษาจะมีคุณภาพดีตองมีหลายองคประกอบ อาทิ ครูผูสอน สื่อ 

สภาพแวดลอม ฯลฯ สําหรับสื่อการสอนท่ีเหมาะสมแตละวิชา แตละเน้ือหาจําเปนตองเลือกให

เหมาะสมเพื่อประโยชนตอการเรียนรูท่ีสะดวกและเขาใจงาย (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. 2538: 

21-22) ในปจจุบันเทคโนโลยีการศึกษาเขามามีบทบาทตอวงการศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร เน่ืองจากคอมพิวเตอรใหความสะดวก และรวดเร็วในการจัดการเรียน

การสอนของผูเรียน ผูสอน และผูบริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพเชน การนําเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอรมาใชในการตรวจขอสอบ เปนสื่อการเรียนการสอนของผูสอน หรือชวยในการจัดการ

บริหารการศึกษาของผูบริหาร รัฐบาลในหลายประเทศจึงไดตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุน

การนําเทคโนโลยีการศึกษามาใชในวงการศึกษา รัฐบาลไทยก็เชนเดียวกันไดตระหนักถึง

ความสําคัญเชนน้ีโดยการบรรจุเทคโนโลยีการศึกษาไวในหมวด 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 โดยรัฐบาลจะเปน ผูจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อประโยชนของการศึกษา

ในรูปของสื่อตัวนําและคลื่นความถี่เผยแพรการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อทุก

รูปแบบมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยี สงเสริมใหมีการวิจัย การผลิต และ

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (กิดานันท มลิทอง. 2543: 18) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาหน่ึงท่ีมีลักษณะเปนสื่อประสม

สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูไดเปนอยางดี การมีภาพและเสียงชวยในการจําและเรียกความ

ทรงจําดีข้ึน การสรางความคิดรวบยอดหรือการสรุปเน้ือหาการเรียนรูไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

นอกจากน้ียังมีปฏิสัมพันธตอบโตกับผูเรียนได และประการสําคัญสามารถใชสื่อกับผูเรียนท่ีมีพื้นฐาน

ท่ีแตกตางกันได ผูเรียนสามารถกําหนดการเรียนรูและเวลาเรียนได สามารถเลือกเน้ือหาหรือขาม

เน้ือหาท่ีเรียนไปแลวได (สุทธิพร จิตตมิตรภาพ. 2539: 8-10)  และยังพบวาอินเทอรเน็ตสามารถ

นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี สามารถนําเสนอบทเรียนในลักษณะของ

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) ไวบนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดโดยท่ีผูเรียนสามารถอานบทเรียนแลวถาเกิดขอสงสัยผูเรียนก็สามารถคนควาหา

ขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตท่ีใหบริการสืบคนหาขอมูล ซ่ึงจะเห็นวาไมตองเสียเวลาไปหาหนังสือ

ในหองสมุดก็สามารถคนควาไดโดยรวดเร็วทําใหมีเวลาท่ีจะศึกษาในเร่ืองตอๆ ไปไดมากข้ึน การ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ

ใหมสรางผูเรียนใหมีศักยภาพตรงกับความตองการของสังคม โดยอินเทอรเน็ตจะขยายขอบเขตของ

การเรียนรู ทําใหเกิดการเรียนรูอยางไมมีท่ีสิ้นสุด (กิดานันท มลิทอง. 2540: 330) 
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  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรน้ัน ถือวามีสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียน เน่ืองจาก

วิชาคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษย และมนุษยไดใชคณิตศาสตร

เปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ และมีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห

ปญหา และสถานการณไดอยางรอบคอบถี่ถวน สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาได 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546: 1) นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสาร การสืบเสาะ และการเลือกสรรสารสนเทศ 

การตั้งขอสันนิษฐาน การใหเหตุผล การเลอืกใชยุทธวธิีตางๆ ในการแกปญหา (กรมวิชาการ. 2545: 189) 

แมวาวิชาคณิตศาสตรจะมีความสําคัญมากก็ตามแตสภาพการเรียนการสอนท่ีผานมา พบวาการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรโรงเรียนมัธยมศึกษา ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรเพราะวาครูสวน

ใหญยังคงใชวิธีการสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ไมมีสื่ออุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ไม

สนใจเรียน ไมตั้งใจเรียน และมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตรซ่ึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต่ํา (รุงฤดี ลุมรอย. 2546: 1) เห็นไดจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) ชวงช้ันท่ี 3 (ม.3) ปการศึกษา 2554 ผลปรากฏวา คาเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเทากับ 

32.08 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต.ิ 2555: ออนไลน) จะเห็น

วาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนอยมาก ดังน้ันจึงตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ท้ัง

ในแงของเน้ือหา วิธสีอน กิจกรรมพัฒนาทักษะ และกระบวนการทางคณติศาสตรท่ีสําคัญ (สํานัก

คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร. 2547: 4) 
 จากการศึกษาปญหาและงานวิจัยตางๆ พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีนับวาสามารถชวยแกปญหาการเรียนการสอนท่ีดี

อยางหน่ึงในขณะน้ี เพราะการเรียนการสอนผานเว็บเปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยี

ปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและ

แกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานท่ีและเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและ

ทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2544: 87) ซ่ึงเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีนํามาผลิตบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตได เน่ืองจากคณิตศาสตรเปนเน้ือหาท่ีคอนขางเปน

นามธรรมถาไดนําคอมพิวเตอรมาชวยสรางความเปนรูปธรรมก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 

และประสบความสําเร็จในการศึกษา (สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2543: 15) ดังท่ีสุบิน ยมบานกวย (2550: 

131-134) ไดพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ เร่ือง ความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลัง

การเรียนดวย บทเรียน e-Learning แบบปฏิสมัพันธ ผานเกณฑรอยละ 65 ข้ึนไป ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังการเรียนดวยบทเรียน e-Learning แบบ

ปฏิสัมพันธ สูงข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ตอการเรียนดวยบทเรียน     
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e-Learning แบบปฏิสัมพันธ ซ่ึงสอดคลองกับ ศศิธร บุญภาพ (2548: 132-133) ไดพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง แสงเชิงฟสิกส สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 

จังหวัดสระแกว พบวา ผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนสูงกวาระดับดี เจตคติตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวาระดับดี 

 สําหรับการใหเหตุผลเปนทักษะ/กระบวนการท่ีสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล  

คิดอยางเปนระบบ  สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  สามารถ

คาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม  การคิดอยางมีเหตุผล

เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีนักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชในการพัฒนาตนเองในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2551: 45)  จากความสําคัญของการใหเหตุผล 

ระพีพัฒน แกวอ่ํา (2553: 44-48) ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ดวย

ความเช่ือม่ันรอยละ 99 สามารถกลาววาความสามารถดานความรูทางคณิตศาสตรและ

ความสามารถดานการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธเชิงเสนตรงในทิศทางตามกันใน

ระดับคอนขางมากท่ีสุด และดวยความเช่ือม่ันรอยละ 99 สามารถกลาววานักเรียนซ่ึงมีพฤติกรรม

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในเกณฑดี จํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 จากท่ีวิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม ตองคิดอยางมีเหตุผล ทําใหยากตอการ

เรียนรูและทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว และจากประสบการณการสอนของผูวิจัยพบวาเน้ือหาเร่ือง 

ความคลาย เปนเร่ืองท่ีตองใชความเขาใจในการพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึน และยากท่ีจะเห็นภาพได

ชัดเจน นักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลของผูวิจัยพบวา การจัดการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตมาชวยอธิบายเน้ือหา ชวยใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล และเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน ดังน้ัน

ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองดังกลาว โดยคาดหวังวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนจะเปนสื่อ

ชวยสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองตามความพรอมของแตละบุคคล และเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาความรูเร่ืองการใชบทเรียนวิชาอื่นๆ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตให

แพรหลายในวงการศึกษาตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีคุณภาพ 

โดยมีความมุงหมายเฉพาะ ดังน้ี 

 1. สรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 3. เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 4. เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกับเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 

65) 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีจะไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง

ความคลาย เพื่อใชเปนสื่อในการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองตามความ

พรอมของแตละบุคคล ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังเปนแนวทางในการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในเน้ือหาและระดับช้ันอื่นๆ 

ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 7 

หองเรียน รวม 230 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555       
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จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 29 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) มา 1 หองเรียน เน่ืองจาก

โรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 

 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เร่ือง ความคลาย ภาคเรียนท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมี

เน้ือหาประกอบดวย 

   1. รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน       4 คาบ 

   2. รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน       5 คาบ 

   3. การนําไปใช          6 คาบ 

 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ใชเวลาในการดําเนินการทดลอง 

19 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทําการทดสอบกอนเรียน 2 คาบ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู       

15 คาบ และทําการทดสอบหลังเรียน 2 คาบ โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

   ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

   ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต 

   ตัวแปรตาม   ไดแก 

    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

    2. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

หมายถึง การท่ีผูวิจัยออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงใหผูเรียนใชเรียนรูดวยตนเอง ไดผานการ

ประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานสื่อ จํานวน 2 รอบ ผูวิจัยปรับปรุงแกไขจน

บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
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  2. ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 

สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการ

สรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว ตามเกณฑ 

80/80 โดยมีความหมายดังน้ี 

   80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมดทําไดจากแบบฝกหัดระหวาง

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางนอยรอยละ 80 

   80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมด ทําไดจากแบบทดสอบ

ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางนอยรอยละ 80 

   การยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ถือคาความแปรปรวน 2.5 % 

คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไมควรต่ํากวาเกณฑ 2.5 % 

  3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หมายถึง การ 

ใชคอมพิวเตอรมาเปนสื่อในการเรียนการสอน การฝกแบบฝกหัด ทบทวนบทเรียน ชวยนักเรียนใน

ดานการตอบโตเกี่ยวกับเน้ือหาของการเรียนการสอน และมีการใหผลปอนกลับหรือการใหคําตอบ

เปนการเสริมแรง เปนการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว 

และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรู ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเน้ือหาที

ละหนาจอภาพ โดยผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองเปนรายบุคคล ซ่ึงอัตราความกาวหนาในการเรียนน้ัน

ข้ึนอยูกับตัวนักเรียนเอง 

  4. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ เกิดจาก 

การเช่ือมตอเครือขายตางๆ เขาดวยกันภายใตขอกําหนดหรือเกณฑวิธีติดตอสื่อสารท่ีเรียกวา 

โปรโตคอล (protocol) ทําใหคอมพิวเตอรแตละชนิดสามารถติดตอสื่อสารกันได เพื่อใหเราสามารถ

แลกเปลี่ยนและสงผานขอมูลขาวสารถึงกันไดท่ัวโลกโดยสะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงขอมูลขาวสารน้ัน

อาจจะเปนขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยการแลกเปลี่ยนและสงผาน

ขอมูลขาวสารน้ันสามารถใชบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Mail) การโอนยายไฟล การสนทนาบนอินเทอรเน็ต (Instant Message) การคนหา

ขอมูลบนอินเทอรเน็ตผานบริการเวิลดไวดเว็บ และบริการกระดานขาวหรือเว็บบอรดได 

  5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ 

คลาย หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนสื่อในการเรียนการสอนท่ีเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ซ่ึงบทเรียนเปนเว็บเพจนําเสนอเน้ือหาความรูในลักษณะสื่อประสมท่ีประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง 

กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน เร่ือง ความคลาย มีการออกแบบ
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กิจกรรมซ่ึงผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน ในลักษณะของการใช

แปนพิมพ การคลิกเมาส การเลื่อนเมาสเพื่อศึกษาเน้ือหา เปนโปรแกรมสรางแบบฝกหัด 

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันที และชวยการติดตอสื่อสาร

ระหวางผูสอนและผูเรียนในลักษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) การสนทนาบน

อินเทอรเน็ต (Instant Message) และบริการกระดานขาวหรือเว็บบอรด และการติดตอสื่อสาร

ระหวางผูเรียนกับผูเรียนในลักษณะ การสนทนาบนอินเทอรเน็ต (Instant Message) และบริการ

กระดานขาวหรือเว็บบอรด ซ่ึงผูเรียนสามารถหาความรูเพิ่มเติมโดยใชบริการการโอนยายไฟลและ

การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตผานบริการเวิลดไวดเว็บ โดยผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองเปน

รายบุคคล ซ่ึงอัตราความกาวหนาในการเรียนน้ันข้ึนอยูกับตัวนักเรียนเอง บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

   1. เน้ือหาบทเรียน ท่ีประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโฮมเพจ หนา

แสดงรายช่ือบทเรียน 

   2. รูปแบบการติดตอสื่อสาร ในลักษณะปฏิสัมพันธ ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Mail การสนทนาบนอินเทอรเน็ต (Instant Message) และบริการกระดานขาวหรือเว็บ

บอรด 

   3. แบบฝกหัด/แบบทดสอบ เร่ืองความคลาย เพื่อตรวจสอบความเขาใจและความรู

ในเร่ืองท่ีไดศึกษา 

  6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย ซ่ึงวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ ท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมดานความรู

และความคิด ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson. 1971: 643-696) 4 ระดับ ดังน้ีคือ 

   1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) หมายถึง ความสามารถใน 

ดานความรู ความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง คําศัพทและนิยาม และความสามารถในการใชกระบวนการ

คิดคํานวณ 

   2. ความเขาใจ (Comprehensive) หมายถึง ความสามารถในดานความเขาใจ 

เกี่ยวกับมโนมติ หลักการ กฎทางคณิตศาสตร การสรุปอางอิง โครงสรางคณิตศาสตร ความสามารถ

ในการเปลี่ยนรูปแบบปญหา การติดตามแนวของเหตุผล และการอานตีความโจทยปญหาทาง

คณิตศาสตร 

   3. การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาท่ีคลายกับ 

ปญหาท่ีประสบอยูระหวางเรียน การเปรียบเทียบ การวิเคราะหขอมูล และความสามารถในการ

มองเห็นแบบลักษณะโครงสรางท่ีเหมือนกันและสมมาตร 
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   4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแกโจทยท่ีไมเคย 

ประสบมากอนการคนหาความสัมพันธ การสรางขอพิสูจน การวิจารณการพิสูจน และความสามารถ

ในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของสูตร  

  7. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร หมายถึง การใชความรูทาง 

คณิตศาสตรในการพิจารณา การอางหลักฐานเพื่อยืนยัน “ขอสรุป” หรือ “ขอความคาดการณ” วาเปน

ความจริง โดยแสดงวิธีการยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงอาศัยการ

คิดวิเคราะหและ/หรือความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการรวบรวมและเช่ือมโยงขอมูลหรือสถานการณ

ตางๆ ท่ีสัมพันธกัน เพื่อทําใหเกิดขอเท็จจริงหรือสถานการณใหมๆ ซ่ึงผูวิจัยประเมินความสามารถ

ในการใหเหตุผลโดยการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ และใชวิธีการใหคะแนนแบบ

กําหนดเกณฑการใหคะแนน (Rubric) 

  8. เกณฑ หมายถึง คะแนนข้ันต่ําท่ีจะยอมรับวาผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู โดยใช 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรผานเกณฑ วิเคราะหไดจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

เทียบกับเกณฑ  ในงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 65 ข้ึนไปของคะแนนรวม ซ่ึงปรับปรุงมาจาก

เกณฑท่ีกําหนดของของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 22) ดังน้ี 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 80-100 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดีเย่ียม 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-79 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดีมาก 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-74 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดี 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 65-69 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับคอนขางดี 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-64 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับนาพอใจ 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 55-59 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับพอใช 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-54 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 0-49 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดแนวคิดจาการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จึงสรุปเปนแผนภาพแสดงกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ดังปรากฏในภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย สูงกวากอนเรียน 

 2. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย สูงกวากอนเรียน 

 3. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย สูงกวาเกณฑรอยละ 65 

ตัวแปรอิสระ 

การเรียนโดยใช

บทเรียน

คอมพิวเตอรชวย

สอนผานระบบ

เครือขาย

อินเทอรเน็ต 

ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร 

- ความสามารถในการให

เหตุผลทางคณิตศาสตร 

การพัฒนา

บทเรียน

คอมพิวเตอรชวย

สอนผานระบบ

เครือขาย

อินเทอรเน็ต 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

  1.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.2  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.3  คุณลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.4  ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.5  ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.6  จิตวิทยาการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.7  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  2.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

   2.1  ความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ต 

   2.2  บริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

   2.3  ความหมายของการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

   2.4  ลักษณะการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

   2.5  ประโยชนของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

   2.6  การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  3.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

   3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3.2  องคประกอบท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3.3  สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

  4.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   4.1  ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   4.2  ความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   4.3  ลักษณะของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

   4.4  แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 

   4.5  การประเมินการใหเหตุผล 

  5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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1.  เอกสารที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน 

 1.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 

 คอมพิวเตอรชวยสอนมาจากคําภาษาอังกฤษวา Computer Assisted Instructionเรียกยอ

วา CAI ปจจุบันมีการใชคํายอของคอมพิวเตอรชวยสอนในภาษาอังกฤษหลายคํา ซ่ึงมีความหมาย

เดียวกัน ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ไดรวบรวมไว ดังน้ี (นงนุช วรรธนวหะ. 2538: 49) 

 

  CAI  CBI  CEI  CMI COI CRI CUI 

  CAL CBL CEL CML COL CRL CUL 

  CAE CBE CEE CME COE CRE CUE 

  CAT CBT CET  CMT COT CRT CUT 

 

  C   =   Computer       R   =   Related 

  A   =   Aided, Assisted, Augmented  U   =   Uses in 

  B   =   Based        I    =   Instruction 

  E   =   Extended        L   =   Learning 

  M   =   Managed, Monitored     E   =   Education 

  O   =   Oriented        T   =   Training 

  สวนคําท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือ Computer-Assisted Instruction (CAI) คําวา

“คอมพิวเตอรชวยสอน” น้ันมีผูใหความหมายไวตางๆ กัน ดังน้ี 

  ซินน (Zinn. 1976: 268) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การใชคอมพิวเตอร 

แสดงการฝกฝน ฝกแบบฝกหัด และทบทวนลําดับบทเรียนใหแกนักเรียน และบางทีก็ชวยนักเรียน

ในดานการตอบโตเกี่ยวกับเน้ือหาของการเรียนการสอน 

  สเปนเซอร (Spencer. 1997: 50) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการใช 

คอมพิวเตอรใหเปนกระบวนการเรียนการสอนสวนบุคคล โดยใหลําดับข้ันตอนของการเรียนการสอน

แกนักเรียน ภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอร อัตราความกาวหนาในการเรียนน้ันข้ึนอยูกับตัว

นักเรียนเอง คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความตองการสวนบุคคลของ

นักเรียนแตละคนได 

  ทักษิณา สวนานนท (2535: 88) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง 

การสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการเรียน ซ่ึงนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเองเปนรายบุคคลถือวา

คอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอนแตไมใชครูผูสอน 

  บุญชม ศรีสะอาด (2537: 23) ไดใหความหมาย คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การใช

คอมพิวเตอรในการสอนรายบุคคล โดยใชโปรแกรมท่ีดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของ

คอมพิวเตอรชวย

ใน 

การเรียนการสอน 
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คอมพิวเตอร ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตราของตนเอง เปนการสอนท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนแตละคน 

  กิดานันท มลิทอง (2540: 227) กลาวถึงความหมายของการสอนโดยใชคอมพิวเตอร 

ชวยสอนไววา เปนการนําคอมพิวเตอรมาเปนสื่อในการสอนจะทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบ

กันไดระหวางนักเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการสอนระหวางครูกับนักเรียนท่ีอยูใน

หองเรียนปกติ นอกจากน้ีคอมพิวเตอรยังมีความสามารถตอบสนองการปอนขอมูลของนักเรียนใน

รูปแบบของการเสริมแรงใหแกนักเรียน 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541ข: 7) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน 

หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรใน

การนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน

และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับการสอนจริงใน

หองเรียนมากท่ีสุด โดยคอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเน้ือหาทีละหนาจอภาพ 

  พลวัธก ปานทอง (2548: 12) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนท่ีใช 

คอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอเน้ือหา ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ท่ีเนนนักเรียน

ปฏิสัมพันธกับบทเรียน โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปนบทเรียนท่ีชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนเกิดการอยาก

เรียนรู 

  กัลยกร อนุฤทธิ์ (2550: 10) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียน 

สําเร็จรูปท่ีนําเสนอดวยคอมพิวเตอรท้ังการเรียนการสอน การทบทวนและการวัดผล ผูเรียนจะเรียน

ตามโปรแกรมท่ีจัดเตรียมไวออกมาแสดงทางจอภาพเปนคําอธิบาย เปนบทเรียนหรือแสดงเปน

รูปภาพ ผูเรียนจะตองศึกษาเน้ือหาท่ีนําเสนอไว ซ่ึงแตละคนจะใชเวลาทําความเขาใจไมเทากัน

คอมพิวเตอรชวยสอนจะทําการสอบความรูดวยการปอนคําถาม และจะตรวจคําตอบใหทันที เม่ือ

ผูเรียนตอบถูกจะไดรับคะแนนและคําชมเชย ถาตอบผิดก็จะใหกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม หรือทํา

อยางหน่ึงอยางใด เม่ือจบบทเรียนแลวจะมีการแจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบ 

  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การใช

คอมพิวเตอรมาเปนสื่อในการเรียนการสอน การฝกแบบฝกหัด ทบทวนบทเรียน และชวยนักเรียนใน

ดานการตอบโตเกี่ยวกับเน้ือหาของการเรียนการสอน เปนการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ 

ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือ

องคความรู ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเน้ือหาทีละหนาจอภาพ  โดยนักเรียนเรียนรูไดดวย

ตนเองเปนรายบุคคล ซ่ึงอัตราความกาวหนาในการเรียนน้ันข้ึนอยูกับตัวนักเรียนเอง 
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 1.2  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   เมอรริท; พอล และคณะ (Merritt; Paul F; & et al. 1992: 11-13) ไดกลาวถึงการ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรทําหนาท่ีเปนผูสอนน้ี สามารถแบงออกได 5 แบบ คือ 

   1.  แบบฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice) เปนการใชคอมพิวเตอรเสนอปญหา 

หรือแบบฝกหัดและใหผูเรียนไดโตตอบ คอมพิวเตอรจะประเมินคําตอบของผูเรียนและแสดงผล

ยอนกลับท่ีเหมาะสม หากผูเรียนตอบคําถามไมถูกตองคอมพิวเตอรจะแสดงคําตอบท่ีถูกตองและ

นําเสนอปญหาหรือแบบฝกหัดขออื่นตอไป โปรแกรมบทเรียนจึงประกอบดวย คําถาม คําตอบ และ

เกณฑประเมินระดับความรูของผูเรียนท่ีทําการฝกและปฏิบัติ 

   2.  แบบศึกษาเน้ือหา (Tutorial) เปนการใชคอมพิวเตอรสอนเน้ือหาหรือ 

สารสนเทศใหม นักเรียนจะสามารถศึกษาเน้ือหาตามลําดับท่ีโปรแกรมบทเรียนกําหนดเน้ือหา จะถูก

วิเคราะหแยกออกเปนสวนยอยๆ เพื่อประโยชนในการนําเสนอและมีคําถามประกอบเพื่อทดสอบ

ความเขาใจของผูเรียน โปรแกรมบทเรียนประเภทน้ีจะสามารถใหผูเรียนยอนกลับ ทบทวนบทเรียน 

ตอบคําถามซํ้า ขามเน้ือหาท่ีผูเรียนรูแลว หรือนําเน้ือหาท่ียากข้ึน ตมระดับความสามารถของผูเรียน

แตละคน นอกจากน้ี ยังสามารถบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและระดับความรูของผูเรียนแตละคนได 

   3.  แบบสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการใชคอมพิวเตอรนําเสนอ 

สถานการณท่ีจําลองมาจากสถานการณจริง ซ่ึงจะชวยลดคาใชจาย ลดอันตายท่ีเกิดจากการเสี่ยง

และยนระยะเวลาในการศึกษาจากสถานการณจริง การตัดสินใจหรือการแกปญหาของผูเรียนท่ีได

โตตอบกับคอมพิวเตอร จะสามารถแสดงผลลัพธใหเห็นไดทันที 

   4.  แบบแกปญหา (Problem Solving) เปนการใชคอมพิวเตอรนําเสนอปญหา 

หรือสถานการณของปญหา ซ่ึงอาจจะจําลองหรือไมไดจําลองมาจากสถานการณจริง ผูเรียนจะ

สามารถเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะในการแกปญหา ผูเรียนจะตองพยายามคนหากระบวนการและใช

ทักษะในการใหเหตุผลเพื่อแกปญหาน้ันๆ 

   5.  แบบเกม (Games) เปนการใชคอมพิวเตอรนําเสนอเกมการศึกษาเพื่อดึงดูด 

และเราความสนใจของผูเรียน โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมการศึกษาน้ี จะชวยพัฒนาความคิด 

การตัดสินใจ การแกปญหาและความรูดานตางๆ แกผูเรียน 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน)เลาหจรัสแสง (2541ข: 11-12) ไดกลาววา คอมพิวเตอรชวย

สอนสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ 

   1.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรซ่ึง 

นําเสนอเน้ือหาแกผูเรียน ไมวาจะเปนเน้ือหาใหมหรือการทบทวนเน้ือหาเดิมก็ตาม สวนใหญ

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอรจะมีแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความเขาใจของ

ผูเรียนอยูดวย อยางไรก็ตาม ผูเรียนมีอิสระพอท่ีจะเลือกตัดสินใจวาจะทําแบบทดสอบหรือ

แบบฝกหัดหรือไมอยางไร หรือจะเลือกเน้ือหาสวนไหน เรียงลําดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดย

คอมพิวเตอรชวยสอนน้ันผูเรียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตนไดตามความตองการของตน 
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   2.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรซ่ึง 

มุงเนนใหผูใชทําแบบฝกหัดจนสามารถเขาใจเน้ือหาในบทเรียนน้ันๆ ได คอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภทแบบฝกหัดเปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทท่ีไดรับความนิยมมาก โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษา ท้ังน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีเรียนออน หรือเรียนไมทันคนอื่นๆ ไดมีโอกาส

ทําความเขาใจบทเรียนสําคัญๆ ไดโดยครูผูสอนไมตองเสียเวลาในช้ันเรียนอธิบายเน้ือหาเดิมซํ้าแลว

ซํ้าอีก 

   3.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทจําลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรท่ีการ 

นําเสนอบทเรียนในรูปแบบของการจําลองลอง (simulation) โดยการจําลองสถานการณท่ีเหมือนจริง

ข้ึน และบังคับใหผูเรียนตองตัดสอนใจแกปญหา (problem-solving) ในตัวบทเรียน จะมีคําแนะนํา

เพื่อชวยในการตัดสอนใจของผูเรียนและแสดงผลลัพธในการตัดสินใจน้ันๆ ขอดีของการใช

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทจําลอง คือ การลดคาใชจายและการลดอันตรายอันอาจเกิดข้ึนไดจาก

การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในสถานการณจริง 

   4.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรท่ีทําใหผูใชมี 

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนลืมไปวากําลังเรียนอยู เกมคอมพิวเตอรทางการศึกษาเปน

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทท่ีสําคัญประเภทหน่ึง เน่ืองจากเปนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีกระตุนให

เกิดความสนใจในการเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีนิยมใชกับเด็กตั้งแตระดับประถมศึกษา

ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากน้ียังสามารถนํามาใชกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อเปนการปูทางใหผูเรียนเกิดความรูสึกท่ีดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอรไดอีกดวย 

   5.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใชคอมพิวเตอรในการ 

สรางแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจใหคะแนน การคํานวณผลสอบ ขอดีของการใช

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การท่ีผูเรียนไดผลปอนกลับโดยทันที (immediate 

feedback) ซ่ึงเปนขอจํากัดของการทดสอบท่ีใชกันอยู ท่ัวๆ ไป นอกจากน้ีการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการคํานวณผลสอบก็ยังมีความแมนยําและรวดเร็วอีกดวย 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 65-68) ไดกลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีใชกันใน 

ปจจุบันมีอยูมากมายหลายรูปแบบ นักวิชาการและนักการศึกษาท้ังในและตางประเทศไดจัดแบง

ลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอนออกเปนประเภทตางๆ คลายคลึงกัน พอจะสรุปไดดังน้ี 

   1.  บทเรียน (Tutorial) เปนโปรแกรมท่ีสรางมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรม 

ท่ีเสนอเน้ือหาความรูเปนสวนยอยๆ เปนการเรียนแบบการสอนของครู คือจะมีบทนํา คําอธิบาย ซ่ึง

ประกอบไปดวยทฤษฎี กฎเกณฑ คําอธิบาย และแนวคิดท่ีจะสอนในรูปแบบของขอความ ภาพและ

เสียงหรือทุกแบบรวมกัน หลังจากท่ีผูเรียนไดศึกษาแลวก็จะมีคําถามเพื่อใชในการตรวจสอบความ

เขาใจของผูเรียน มีการแสดงผลยอนกลับ ตลอดจนมีการเสริมแรง สามารถใหผูเรียนยอนกลับไป

เรียนบทเรียนเดิมหรือขามบทเรียนท่ีผูเรียนรูแลวไปได นอกจากน้ียังสามารถบันทึกผลวาผูเรียนทํา

ไดเพียงไร อยางไร เพื่อใหครูผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับผูเรียนบางคน 

   2.  การฝกและการปฏิบัติ (Drill and Practice) สวนใหญใชเสริมการสอนเม่ือครู 
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หรือผูสอนไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว และใหผูเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรเปนการวัด

ความเขาใจ ทบทวนและชวยเพิ่มพูนความรูความชํานาญ ลักษณะแบบฝกหัดท่ีนิยมกันมาก คือ การ

จับคูช้ีวา ถูก-ผิด และเลือกขอถูกจาก 3-5 ตัวเลือก การใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะตางๆ จะ

เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก หากโปรแกรมท่ีใชมีประสิทธิภาพดี โปรแกรมในดานการฝกทักษะและ

ปฏิบัติไมไดชวยผูเรียนเฉพาะในดานความจําเพียงดานเดียวแตยังชวยผูเรียนใหรูจักคิดดวย เพราะ

คอมพิวเตอรมักจะเปนฝายปอนคําถามใหผูเรียนเปนฝายตอบอยูเสมอ  

   3.  จําลองแบบ (Simulation) ในบางบทเรียนการสรางภาพพจนเปนสิ่งสําคัญ และ 

เปนสิ่งจําเปน การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ แตในหลายๆ 

วิชาไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได เชน การเคลื่อนท่ีของลูกปนใหญ การเดินทางของแสง และการ

หักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือปรากฏการณเคมีท่ีตองใชเวลานานๆ หลายวันจึงปรากฏผลให

เห็น การใชคอมพิวเตอรชวยสอนจําลองแบบทําใหเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน การจําลองแบบบางเร่ือง

ชวยลดคาใชจายในเร่ืองวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบัติการไดมาก การจําลองแบบอาจจะชวยยน

ระยะเวลา และลดอันตรายได  

   4.  เกมการศึกษา (Educational game) เกมการศึกษาหลาย ๆ เร่ืองชวยพัฒนา 

ความคิดอานตางๆ ไดดี เชน เกมเติมคํา เกมการคิดแกปญหา เปนการเรียนรูจากการเลน ชวยให

ผูเรียนไดรับความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน เปาหมายหลักของเกมการศึกษา 

คือชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเปนสําคัญ สําหรับในสวนท่ีมีลักษณะเหมือนเกมท่ัวๆ ไป คือ เร่ืองของ

การแขงขัน แตก็เปนการนําเกมไปสูการเรียนน่ันเอง 

   5.  การสาธิต(Demonstration) เปนวิธีการสอนท่ีดีวิธีหน่ึงท่ีครูผูสอนมักนํามาใช 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในการสอนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร การสอนดวยวิธีน้ีครูจะเปนผูแสดง

ใหผูเรียนดู เชน แสดงข้ันตอนเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิธีการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การ

สาธิตการใชคอมพิวเตอรก็มีลักษณะคลายคลึงกัน แตการใชคอมพิวเตอรน่ันนาสนใจกวาเพราะวา

คอมพิวเตอรใหท้ังกราฟท่ีสวย อีกท้ังมีสีและเสียงอีกดวย ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสาธิต

เกี่ยวกับการโคจรของดาวพระเคราะหในระบบสุริยะ โครงสรางอะตอม เปนตน 

   6.  การทดสอบ (Testing) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมักจะตองรวมการทดสอบ 

 เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ คือ การสราง

ขอสอบ การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และการจัดให

ผูสอบสุมเลือกขอสอบเองได 

   7.  การไตถาม (Inquiry) คอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน สามารถใชในการคนหา 

ขอเท็จจริงความคิดรวบยอด หรือขาวสารท่ีเปนประโยชนในแบบใหขอมูลขาวสารคอมพิวเตอรชวย

สอนจะมีแหลงเก็บขอมูลท่ีเปนประโยชนซ่ึงสามารถแสดงไดทันทีเม่ือผูเรียนตองการดวยระบบงายๆ 

ท่ีผูเรียนสามารถทําไดเพียงแตกดหมายเลขของผูเรียนหรือใสรหัส หรือตัวยอของแหลงขอมูลน้ันๆ 

การใสรหัสหรือหมายเลข จะทําใหคอมพิวเตอรชวยสอนแสดงขอมูล ซ่ึงจะตอบคําถามของผูเรียน

ตามตองการ 
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   8.  การแกปญหา (Problem solving) คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีเนนใหฝก 

การคิดการตัดสินใจ โดยการกําหนดเกณฑใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการใหคะแนนแตละ

ขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ผูเรียนจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจและมีความสามารถ

ในการแกปญหา 

   9.  แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Combination) เปนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี 

ประยุกตเอาวิธีการหลายแบบเขามารวมกันตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

  จากขอมูลขางตน ท่ีผูวิจัยไดศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีหลาย

ประเภท ซ่ึงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมจําเปนตองเปนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภทใดประเภทหน่ึงเสมอไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความตองการในการใชของผูใช และผูสรางบทเรียน 

ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน  

   1.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทบทเรียน เปนการนําเสนอเน้ือหาแกผูเรียน  

ไมวาจะเปนเน้ือหาใหม หรือการทบทวนเน้ือหาเดิม มีแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด เพื่อทดสอบ

ความเขาใจของผูเรียนอยูดวย 

   2.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการฝกและการปฏิบัติ เปนบทเรียนทาง 

คอมพิวเตอรซ่ึงมุงเนนใหผูใชทําแบบฝกหัดจนสามารถเขาใจเน้ือหาในบทเรียนน้ันๆ ได ผูเรียนได

โตตอบ คอมพิวเตอรจะประเมินคําตอบของผูเรียน และแสดงผลยอนกลับท่ีเหมาะสม 

   3.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง เปนการใชคอมพิวเตอร 

นําเสนอสถานการณท่ีจําลองมาจากสถานการณจริง ซ่ึงจะชวยลดคาใชจาย ลดอันตายท่ีเกิดจากการ

เสี่ยงและยนระยะเวลาในการศึกษาจากสถานการณจริง การตัดสินใจหรือการแกปญหาของผูเรียนท่ี

ไดโตตอบกับคอมพิวเตอร จะสามารถแสดงผลลัพธใหเห็นไดทันที 

   4.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมการศึกษา เปนการใชคอมพิวเตอรนําเสนอ 

เกมการศึกษาเพื่อดึงดูด และเราความสนใจของผูเรียน โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมการศึกษาน้ี 

จะชวยพัฒนาความคิด การตัดสินใจ การแกปญหาและความรูดานตางๆ แกผูเรียน 

   5.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการทดสอบ เปนการใชคอมพิวเตอรในการสราง

แบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจใหคะแนน การคํานวณผลสอบ 

   6.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการแกปญหา เปนการใชคอมพิวเตอรนําเสนอ 

ปญหา หรือสถานการณของปญหา ซ่ึงอาจจะจําลองหรือไมไดจําลองมาจากสถานการณจริง ผูเรียน

จะสามารถเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะในการแกปญหา ผูเรียนจะตองพยายามคนหากระบวนการและ

ใชทักษะในการใหเหตุผลเพื่อแกปญหาน้ันๆ 

   7.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน เปน 

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประยุกตเอาวิธีการหลายแบบเขามารวมกันตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 
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 1.3  คุณลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   แฮนนาฟน และเพค (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2542: 71-74 ; อางอิงจาก Hannafin; & 

Peck. 1988: 17-23) ไดใหขอคํานึงในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และลักษณะของการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดีไว 12 ประการ ดังน้ี 

   1.  สรางข้ึนตามจุดประสงคของการสอน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนจากบทเรียนน้ัน 

มีความรูและทักษะ ตลอดจนทัศนคติตามท่ีผูสอนไดตั้งไว และนักเรียนสามารถประเมินผลดวย

ตนเองวาบรรลุจุดประสงคในแตละขอหรือไม 

   2.  บทเรียนท่ีดีควรเหมาะสมกับลักษณะผูเรียน การสรางบทเรียนตองคํานึงถึง 

ผูเรียนเปนสําคัญวามีความรูพื้นฐานอยูในระดับใด ไมควรจะยากหรืองายจนเกินไป 

   3.  บทเรียนท่ีดีควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากท่ีสุด การเรียนจากคอมพิวเตอร 

ชวยสอนควรมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนจากในหนังสือ เพราะสามารถสื่อสารกับนักเรียนไดท้ัง 

2 ทาง 

   4.  บทเรียนท่ีดีควรมีลักษณะเปนการเรียนการสอนรายบุคคล นักเรียนสามารถ 

เลือกท่ีจะเรียนหัวขอท่ีตนสนใจและตองการท่ีจะเรียน และสามารถขามบทเรียนท่ีตนมีความเขาใจ

แลวได แตถาบทเรียนท่ีตนเองยังไมเขาใจก็สามารถเรียนซอมเสริมจากขอแนะนําของคอมพิวเตอร

ชวยสอนได 

   5.  บทเรียนท่ีดีควรคํานึงถึงความสนใจของนักเรียน ควรมีลักษณะเราความสนใจ 

ของนักเรียนไดตลอดเวลา เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนอยูเสมอ 

   6.  บทเรียนท่ีดีควรจะสรางความรูสึกในทางบวกใหกับนักเรียน ควรทําใหนักเรียน 

เกิดความเพลิดเพลิน เกิดกําลังใจ และควรหลีกเลี่ยงการลงโทษ 

   7.  ควรจัดทําบทเรียนใหสามารถแสดงผลยอนกลับไปยังนักเรียนใหมากๆ  

โดยเฉพาะอยางย่ิงการแสดงผลยอนกลับในทางบวก ท่ีสามารถทําใหนักเรียนชอบและไมเกิดความ

เบ่ือหนาย 

   8.  บทเรียนท่ีดีควรเหมาะกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน บทเรียนควร 

ปรับเปลี่ยนใหงายตอกลุมนักเรียน เหมาะกับการจัดตารางเวลาเรียน สถานท่ีติดตั้งเคร่ืองมีความ

เหมาะสม ควรคํานึงถึงการใสเสียง ระดับเสียงดนตรีประกอบ ควรใหเปนท่ีดึงดูดใจนักเรียนดวย 

   9.  บทเรียนท่ีดีควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนอยางเหมาะสม  

ควรหลีกเลี่ยงคําถามท่ีงายและตรงเกินไป หลีกเลี่ยงคําถามหรือขอความในคําถามท่ีไรความหมาย 

การตัดสินคําตอบควรมีความแจมแจงไมคลุมเครือ และไมควรใหเกิดความสับสนหรือขัดแยงกับ

คําตอบ 

   10.  บทเรียนท่ีดีควรใชคอมพิวเตอรท่ีจะเปนแหลงทรัพยากรทางการเรียนอยาง 

ชาญฉลาด ควรใชสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเต็มท่ี เชน การเสนอดวยภาพ 

ภาพเคลื่อนไหวผสมตัวอักษร หรือใหมีเสียงหรือแสงเนนท่ีสําคัญ หรือท่ีวลีตางๆ เพื่อขยายความคิด
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ของนักเรียนใหกวางไกลมากข้ึน ตลอดจนขอจํากัดตางๆ ของคอมพิวเตอรดวย เพื่อหลีกเลี่ยงความ

สูญเสียสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน ภาพเคลื่อนไหวปรากฏชาเกินไป การแบงสวนยอยๆ 

ของโปรแกรมมีขนาดใหญเกินไป ทําใหไมสะดวกตอการใช 

   11.  บทเรียนท่ีดีตองอยูบนพื้นฐานของการออกแบบการสอนคลายๆ กับการผลิต 

สื่อชนิดอื่นๆ การออกแบบบทเรียนท่ีดียอมเราความสนใจของนักเรียนไดมาก การออกแบบยอม

ประกอบดวยการตั้งวัตถุประสงคของบทเรียน การจัดลําดับข้ันตอนของการสอน การสํารวจทักษะท่ี

จําเปนตอนักเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดจึงควรลําดับการสอนใหดีมีการวัดผล และการ

แสดงผลยอนกลับใหนักเรียนไดทราบ มีแบบฝกหัดพอเพียง และใหมีการประเมินผลข้ันสุดทาย เปน

ตน 

   12.  บทเรียนท่ีดีควรมีการประเมินผลทุกแงทุกมุม เชน การประเมินผลคุณภาพ 

ของนักเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็น และตรงกับทัศนคติของ

นักเรียน เปนตน 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541ข: 8-10) กลาวถึงคุณลักษณะท่ีเปน

องคประกอบท่ีสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน มี 4 ประการ ไดแก 

   1.  สารสนเทศ (Information) 

    สารสนเทศ (Information) ในท่ีน้ีหมายถึง เน้ือหาสาระ (Content) ท่ีไดรับการ 

เรียบเรียงแลวเปนอยางดีซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับทักษะอยางหน่ึงอยางใดตามท่ี

ผูสรางไดกําหนดวัตถุประสงคไว โดยการนําเสนอเน้ือหาน้ีอาจจะเปนการนําเสนอในรูปแบบตางๆ 

ซ่ึงอาจจะเปนในลักษณะทางตรงหรือทางออมก็ได ตัวอยางการนําเสนอเน้ือหาในลักษณะทางตรงก็

ไดแก การนําเสนอเน้ือหาในคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร ซ่ึงเปดโอกาสใหผูใชไดรับเน้ือหา

สาระ และทักษะตางๆ อยางตรงไปตรงมาจากการอานจํา ทําความเขาใจ และฝกฝน ตัวอยางการ

นําเสนอเน้ือหาในลักษณะทางออมก็ไดแก การนําเสนอเน้ือหาในคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

และการจําลองซ่ึงเน้ือหาสาระหรือทักษะท่ีผูเรียนไดรับ จะถูกแฝงเอาไวในรูปแบบของเกมตางๆ 

เพื่อใหผูใชไดฝกทักษะทางการคิด การจํา การสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว และเพื่อสรางบรรยากาศการ

เรียนรูท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินและจูงใจใหผูใชมีความตองการท่ีจะเรียนมากข้ึน 

    สารสนเทศเปนคุณลักษณะสําคัญประการหน่ึงของคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี

ชวยแยกความแตกตางระหวางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม ออกจากซอฟตแวรเกมซ่ึงมุงเนน

แตความบันเทิงและความเพลิดเพลินของผูใชโดยไมไดคํานึงถึงการใหความรูหรือทักษะแกผูเรียน

แตอยางใด อยางไรก็ดีซอฟตแวรเกมบางช้ินก็อาจจัดวาเปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทหน่ึง แต

เกมเหลาน้ันจะตองมีคุณลักษณะสําคัญ กลาวคือ จะตองมีเปาหมายรวมหรือวัตถุประสงคในการท่ีจะ

นําเสนอเน้ือหา สาระความรูหรือทักษะอยางใดอยางหน่ึงแกผูเรียน 

   2.  ความแตกตางระหวางผูเรียน (Individualization) 

    การตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลคือลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอร

ชวยสอน บุคคลแตละบุคคลมีความแตกตางกันทางการเรียนรูซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพ สติปญญา 
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ความสนใจ พื้นฐานความรูท่ีแตกตางกันออกไป (Individualization) คอมพิวเตอรชวยสอนซ่ึงเปนสื่อ

การเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหน่ึงจึงตองไดรับการออกแบบใหมีลักษณะท่ีตอบสนองตอความ

แตกตางสวนบุคคลใหมากท่ีสุด กลาวคือ คอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีความยืดหยุนมากพอท่ี

ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน รวมท้ังการเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกับตน

ได การควบคุมการเรียนของตนมีอยูหลายลักษณะดวยกัน ลักษณะท่ีสําคัญๆ ไดแก 

    การควบคุมเน้ือหา การเลือกท่ีจะเรียนสวนใด ขามสวนใด ออกจากบทเรียน

เม่ือใดหรือยอนกลับมาเรียนในสวนท่ียังไมไดศึกษา เชน มีเมนูหรือรายการท่ีแยกเน้ือหาตามหัวขอ

อยางชัดเจนหรือปุมควบคุมตางๆ ในการสืบไป (navigate) ในบทเรียน 

    การควบคุมลําดับในการเรียน การเลือกท่ีจะเรียนสวนใด กอนหลังหรือการ

สรางลําดับการเรียนดวยตนเอง เชน ในลักษณะการเรียนเน้ือหาแบบโยงใยหรือสื่อหลายมิติ 

(Hypermedia) ซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมอยูในปจจุบัน ซ่ึงผูเรียนสามารถท่ีกดเลือกขอมูลท่ีตองการเรียน

ตามความสนใจ ความถนัดหรือตามพื้นฐานของตนได 

    การควบคุมการฝกปฏิบัติหรือการทดสอบ ความตองการท่ีจะฝกปฏิบัติหรือ

ทําแบบทดสอบหรือไม หากทําจะทํามากนองเพียงใด เชน การมีปุมควบคุมตางๆ จัดหาไวทุกหนา 

ท่ีจําเปน เชน ปุมเลิกทํา ปุมกลับไปหนาเดิม เปนตน 

    นอกจากน้ีคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสมบูรณแบบอาจท่ีจะตองมีการนําระบบ

ผูเช่ียวชาญ (Expert System) หรือระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) มาประยุกตใช

เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองตอความแตกตางของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การจัด

เน้ือหา (หรือแบบฝกหัด) ในระดับความยากงายท่ีตรงกับพื้นฐานความสามารถและความสนใจของ

ผูเรียน เปนตน 

   3.  การโตตอบ (Interaction) 

    การโตตอบ (Interaction) ในท่ีน้ีคือ การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับ

คอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนมากท่ีสุด นอกจากน้ีการท่ีมนุษยสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพน้ันหาใชเกิดจากการสังเกตเทาน้ัน หากจะตองมีการโตตอบหรือปฏิสัมพันธโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการไดมีการปฏิสัมพันธกับผูสอน ดังน้ันคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไดรับการออกแบบมาอยางดี

จะตองเอื้ออํานวยใหเกิดการโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเน่ือง และตลอด

ท้ังบทเรียน การอนุญาตใหผูเรียนเพียงแคการคลิกเปลี่ยนหนาจอไปเร่ือยๆ ทีละหนาไมถือวาเปน

ปฏิสัมพันธท่ีเพียงพอสําหรับการเรียนรู 

   4.  การใหผลปอนกลับ (Immediate Feedback) 

    ลักษณะท่ีขาดไมไดอีกประการหน่ึงของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การใหผล

ปอนกลับโดยทันที ตามแนวคิดของสกินเนอร (Skinner) แลวผลปอนกลับหรือการใหคําตอบน้ีถือ

เปนการเสริมแรง (reinforcement) อยางหน่ึง การใหผลปอนกลับแกผูเรียนในทันทีหมายรวมไปถึง

การท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสมบูรณจะตองมีการทดสอบหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนใน
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เน้ือหาหรือทักษะตางๆ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวย ซ่ึงการใหผลปอนกลับแกผูเรียนเปนวิธีท่ี

อนุญาตใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนได ท้ังน้ีมีงานวิจัยหลายช้ินซ่ึงสนับสนุนวาการ

ใหผลปอนกลับโดยทันทีของคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีเองท่ีถือไดวาเปนจุดเดนหรือขอไดเปรียบ

ประการสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนโดนเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเทียบกับสื่อประสมประเภทอื่นๆ ไม

วาจะเปนสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อโสตทัศนวัสดุแลว เน่ืองจากสื่ออื่นๆ น้ันไมสามารถท่ีจะประเมินผลการ

เรียนของผูเรียนพรอมกับการใหผลปอนกลับโดยฉับพลันเชนเดียวกับคอมพิวเตอรชวยสอน 

  จากขอมูลขางตน จึงสรุปไดวา คุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีดังน้ี 

   1.  สารสนเทศ (Information) หมายถึง เน้ือหาสาระ (Content) ท่ีไดรับการเรียบ 

เรียงแลวเปนอยางดีซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับทักษะ และมีเจตคติตามจุดประสงคท่ีตั้งไว 

การนําเสนอเน้ือหาควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับเน้ือหาและทักษะตางๆ อยางตรงไปตรงมาจากการ

อานจํา ทําความเขาใจ และฝกฝน มีการสรางความรูสึกทางบวกกับผูเรียน มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติของผูเรียนอยางเหมาะสม และมีการประเมินทุกๆ ดาน 

   2.  ความแตกตางระหวางผูเรียน (Individualization) การสรางบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน

ทางการเรียนรูซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพ สติปญญา ความสนใจ พื้นฐานความรูท่ีแตกตางกัน การจัด

เน้ือหาหรือแบบฝกหัด ในระดับความยากงายท่ีตรงกับพื้นฐานความสามรถและความสนใจของ

ผูเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองมีความยืดหยุนมากพอ กลาวคือ ผูเรียนสามารถเลือก

เรียนสวนใด ขามสวนใด ออกจากบทเรียนเม่ือใดหรือยอนกลับมาเรียนสวนท่ียังไมไดศึกษาตาม

ความสนใจ ความถนัดหรือตามความรูพื้นฐานของตนได 

   3.  การโตตอบ (Interaction) คือ การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับ 

คอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดีจะตองเอื้ออํานวยใหเกิดการโตตอบระหวาง

ผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเน่ืองตลอดท้ังบทเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธกับผูสอนมากท่ีสุด 

   4.  การใหผลปอนกลับ (Immediate Feedback) ตามแนวคิดของสกินเนอร  

(Skinner) การใหผลปอนกลับหรือการใหคําตอบเปนการเสริมแรง (reinforcement) อยางหน่ึง ซ่ึง

การใหผลปอนกลับแกผูเรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสมบูรณจะตองมี

การทดสอบหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนในเน้ือหาหรือทักษะตางๆ ตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวดวย 

 1.4  ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 

  คอมพิวเตอรชวยสอนกอใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน เปนท่ี

ยอมรับกันในหมูนักการศึกษาและนักวิชาการ ซ่ึงพอสรุปถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมี

ผลตอการเรียนรูไดดังน้ี 

   ฮอลล (Hall. 1982: 362) กลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังน้ี 
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   1.  ชวยลดช่ัวโมงในการสอน เพื่อจะไดปรับปรุงการสอน 

   2.  ชวยลดเวลาท่ีจะตองติดตอกับผูเรียน ทําใหครูมีเวลาสนใจนักเรียนเปน

รายบุคคลเพิ่มข้ึน 

   3.  ทําใหครูมีเวลาในการศึกษาคนควาเอกสาร ทํางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่ม

ความ สามารถในการเรียนการสอนใหมากย่ิงข้ึน 

   4.  ชวยการสอนในช้ันเรียนสําหรับผูท่ีมีงานสอนมาก โดยการเปลี่ยนจากการฝก

ทักษะในหองเรียนมาใชฝกทักษะดวยคอมพิวเตอรแทน 

   5.  ใหโอกาสในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ สําหรับหลักสูตรและ

วัสดุเพื่อการศึกษา 

   6.  เพิ่มวิชาสอนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนตามความตองการของนักเรียน 

   7.  ชวยพัฒนางานดานวิชาการ 

   8.  ชวยใหมีเวลาสําหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตร ตามหลักวิชาการ 

   9.  ชวยเพิ่มวัตถุประสงคของการสอนเทาท่ีจะเปนไปได เชน การฝกหัดดนตรี 

การจัดนิทรรศการงานกราฟก ชวยแกปญหาของผูเรียนเกี่ยวกับสถาปตยกรรม 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541ก: 12) กลาวถึงประโยชนของ

คอมพิวเตอรชวยสอนไวดังน้ี 

   1.  คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดจากความพยายามในการท่ีจะชวยใหผูเรียนท่ีเรียน

ออนสามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะ และเพิ่มเติมความรูเพื่อท่ีจะปรับปรุงการ

เรียนของตนใหทันผูเรียนอื่นได ดังน้ันผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปชวยในการเสริม

หรือทบทวนการสอนปกติในช้ันเรียนได โดยท่ีผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนซํ้ากับผูเรียน

ท่ีตามไมทันหรือจัดการสอนเพิ่มเติม 

   2.  ผูเรียนก็สามารถนําคอมพิวเตอรไปใชในการเรียนดวยตนเองในเวลาและ

สถานท่ีซ่ึงผูเรียนสะดวก เชนแทนท่ีจะตองเดินทางมายังช้ันเรียนปกติ ผูเรียนก็สามารถเรียนรูดวย

ตนเองจากท่ีบานได นอกจากน้ันยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดท่ีตองการ เปนตน 

   3.  ขอไดเปรียบท่ีสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนคือ คอมพิวเตอรชวยสอนท่ี

ไดรับการออกแบบมาอยางดีถูกตองตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันสามารถท่ีจะจูง

ใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน (motivated) ท่ีจะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิด

ของการเรียนรู ในปจจุบันท่ีวา “Learning Is Fun” ซ่ึงหมายถึง การเรียนรูเปนเร่ืองสนุก 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 68-69) ไดกลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนตอ

ผูเรียนมากมาย พอสรุปไดดังน้ี 

   1.  สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามเอกัตภาพ 

   2.  ผูเรียนมีโอกาสเรียนซํ้าไดหลายคร้ังเทาท่ีตองการ 

   3.  ผูเรียนไดมีโอกาสไดโตตอบกับคอมพิวเตอร และสามารถควบวิธีการเรียนเอง

ได 
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   4.  มีภาพเคลื่อนไหว สี และเสียง ท่ีทําใหผูเรียนไมเบ่ือหนายในเน้ือหาท่ีเรียน 

   5.  ตัวผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ความแตกตางของผูเรียนไมมีผลตอการ

เรียนรูดังเชนวิธีการอื่นๆ 

   6.  ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไปตามข้ันตอนได เรียนจากงายไปหายาก หรือ

เลือกเรียนในหัวขอท่ีตนเองสนใจกอนได 

   7.  ชวยฝกผูเรียนใหคิดอยางมีเหตุผล เพราะตองแกปญหาตลอดเวลา 

  กิดานันท มลิทอง (2543: 253-254) กลาวถึงประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนมีขอดี ดังน้ี 

   1.  คอมพิวเตอรจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน เน่ืองจากการเรียน

ดวยคอมพิวเตอรเปนประสบการณท่ีแปลกใหม 

   2.  การใชสี ภาพลายเสนท่ีแลดูคลายเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเปนการ

เพิ่มความเหมือนจริง และเราใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรู ทําแบบฝกหัด ทํากิจกรรมตางๆ 

   3.  ความสามารถของหนวยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการบันทึก

คะแนนและพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนไวเพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในข้ันตอไป 

   4.  ความสามารถในการเก็บขอมูลของเคร่ือง สามารถนํามาใชไดในลักษณะของ

การศึกษารายบุคคลไดอยางดี โดยสามารถกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนแตละคนและแสดงผลความ

กวาวหนาใหเห็นไดทันที 

   5.  ลักษณะของโปรแกรมของบทเรียนท่ีใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน เปนการ

ชวยใหผูเรียนท่ีเรียนชา สามารถเรียนไปไดตามความสามารถของตนโดยสะดวกอยางไมรีบเรงโดย

ไมตองอายผูอื่น และไมตองอายเคร่ืองเม่ือตอบคําถามผิด 

   6.  เปนการชวยขายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยาง

ใกลชิด เน่ืองจากสามารถบรรจุขอมูลไดงายและสะดวกในการนําออกมาใช 

  จากประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดดังน้ี คือ 

   1.  ชวยลดช่ัวโมงในการสอน และการติดตอกับผูเรียน ซ่ึงทําใหผูสอนมีเวลาใน

การทํางานวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

   2.  ชวยใหผูเรียนท่ีเรียนชาสามารถเรียนไดตามความสามารถของตน เพื่อเพิ่ม

ความรูและปรับปรุงการเรียนของตนใหทันผูเรียนอื่นได 

   3.  สามารถนําไปเรียนดวยตนเองในเวลาและสถานท่ีซ่ึงผูเรียนสะดวก 

   4.  สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียน 

และสนุกสนานกับการเรียน 

 1.5  ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   มาโนชย  ไชยสวัสดิ์  (2540: 26) กลาวไววา ขอเสียเปรียบของการใช CAI ใน

กระบวนการเรียนการสอน มีดังน้ี 
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   1.  จะตองมีระบบคอมพิวเตอรท่ีผูเรียนสามารถเขาไปใชได น้ันหมายถึง 

สถานศึกษาจะตองลงทุนซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือผูเรียนจะตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีบาน 

   2.  ผูเรียนจะตองมีพื้นฐานของการใชระบบคอมพิวเตอร เน่ืองจากกอนท่ีจะ 

เรียกใชโปรแกรม CAI น้ัน ผูเรียนจะตองผานข้ันตอนของการ Operate เคร่ืองคอมพิวเตอร ดวยเหตุ

น้ีความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรจึงมีความจําเปน 

   3.  การออกแบบโปรแกรม ท้ังทางดานรูปแบบและเน้ือหาจะตองมีความถูกตอง 

และสมบูรณ ในการพัฒนา CAI น้ัน ผูพัฒนาควรตะหนักอยูเสมอวา “ความรูท่ีไดจากผูสอนท่ีไมมี

ประสิทธิภาพจะมีมากกวาการเรียนรูท่ีเกิดจากระบบ CAI ท่ีไมดี” 

  กิดานันท มลิทอง (2543: 254) กลาวถึงขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ขอจํากัด ดังน้ี 

   1. ถึงแมวาขณะน้ีราคาเคร่ืองคอมพิวเตอรและคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอรจะลดลงมากแลวก็ตาม แตการท่ีจะนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการการศึกษาในบาง

สถานท่ีน้ัน จําเปนตองมีการพิจารณากันอยางรอบคอบเพื่อใหคุมคากับคาใชจายตลอดจนการดูแล

รักษาดวย 

   2.  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนน้ันนับวายังมี 

นอยเม่ือเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในวงการดานอื่นๆ ทําใหโปรแกรมบทเรียนการสอน

โดยใชคอมพิวเตอรชวยมีจํานวนและขอบเขตจํากัดท่ีจะนํามาใชเรียนวิชาตางๆ 

   3.  ในขณะน้ียังขาดอุปกรณท่ีไดคุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน เพื่อใหสามารถ 

ใชไดกับเคร่ืองคอมพิวเตอรตางระบบกัน เปนตนวาซอฟตแวรท่ีผลิตข้ึนมาใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ระบบของไอบีเอ็มไมสามารถใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบของแม็กคินทอชได 

   4.  การท่ีจะใหผูสอนเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองน้ันนับวาเปนงานท่ีตอง 

อาศัยเวลา สติปญญา และความสามารถเปนอยางย่ิง ทําใหเปนการเพิ่มภาระของผูสอนใหมีมาก

ย่ิงข้ึน 

   5.  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรเปนการวางโปรแกรมบทเรียนไวลวงหนาจึงมี 

ลําดับข้ันตอนในการสอนทุกอยางตามท่ีวางไว ดังน้ันการใชคอมพิวเตอรชวยสอนจึงไมสามารถชวย

ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนได 

   6.  ผูเรียนบางคนโดยเฉพาะอยางย่ิงผูเรียนท่ีเปนผูใหญอาจจะไมชอบโปรแกรมท่ี 

เรียนตามข้ันตอน ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูได 

  สิริลักษณ ตีรณธนากุล (2544: 2-4) ไดกลาวถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไว

ดังน้ี 

   1.  บทเรียนท่ีมีเน้ือหาตรงกับสาระวิชาหรือหลักสูตรมีจํานวนจํากัด แมวาใน 

ปจจุบัน จะมีหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ หลายแหงท่ีใหความสนใจและผลิตบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมาใหบริการ แตบทเรียนสวนใหญท่ีผลิตข้ึนมาน้ีก็มักไดรับการผลิตข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความตองการเฉพาะหนวยงาน เปนการยากท่ีหนวยงานแหงอื่นจะนําไปประยุกตใชได
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โดยตรงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือเน้ือหาทําไดยาก อยางไรก็ตามการนําบทเรียนท่ีหนวยงาน

อื่นผลิตข้ึนมาแลวมาใชกับนักเรียนในลักษณะการเสริมความรู ก็นาจะยังเปนประโยชนอยูตาม

สมควร 

   2.  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสรางบทเรียนและการผลิตบทเรียนตองใชเวลาและมี 

คาใชจายสูง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีโครงสรางการทํางานตรงกับความ

ตองการของแตละวิชา หรือหนวยงานน้ันจําเปนตองใชบุคลากรท้ังทางดานคอมพิวเตอรและทางดาน

การศึกษาท่ีมีทักษะ และประสบการณสูงเปนพิเศษ การพัฒนาท่ีกลาวถึงน้ีตองใชเวลาคอนขางมาก

ซ่ึงจะมีผลตอคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน สําหรับการสรางเน้ือหาและการผลิตบทเรียนน้ันก็เชนเดียวกัน

หากจะใหไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพผูเตรียมเน้ือหาก็จะตองใชเวลาเพื่อศึกษาโครงสรางการทํางานของ

โปรแกรมและเขียนเน้ือหาท่ีเปนการใชศักยภาพของโปรแกรมไดอยางแทจริง 

   3.  ตองมีการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินการสูง การนําคอมพิวเตอรชวย 

สอนมาใชอยางจริงจังตองใชทรัพยากรหลายดาน ท้ังดานบุคลากร สถานท่ี ฮารดแวร ซอฟตแวร 

และคาใชจายในการผลิตและปรับปรุงบทเรียน คาดูแลและบํารุงรักษา ตลอดท้ังตองมีการพัฒนา

ระบบใหทันสมัยตลอดเวลาเน่ืองจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก 

  สิริวรรณ จันทรงาม (2548: 22-23) ไดกลาวถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไว

ดังน้ี 

   1.  การท่ีจะนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการการศึกษาในบางสถานท่ีน้ัน จําเปนตอง

มีการพิจารณากันอยางรอบคอบเพื่อใหคุมคากับคาใชจายตลอดจนการดูแลรักษา 

   2.  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนน้ัน ยังมีนอย

เม่ือเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในวงการดานอื่นๆ ทําใหโปรแกรมบทเรียนหรือการสอน

ใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีจํานวนนอยและขอบเขตจํากัดท่ีจะนํามาใชเรียนในวิชาตางๆ 

   3.  ในการออกแบบโปรแกรมบทเรียน นับวาเปนงานท่ีตองอาศัยเวลา สติปญญา 

และความสามารถ 

   4.  การใชคอมพิวเตอรชวยสอน ไมสามารถชวยในการพัฒนาความคิดสรางสรรค

ของผูเรียนไดเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการวางโปรแกรมไวลวงหนา จึงมีลําดับ

ข้ันตอนในการสอนทุกอยางตามท่ีวางไว 

   5.  ผูเรียนบางคน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเรียนท่ีเปนผูใหญไมชอบลักษณะโปรแกรม

ท่ีเรียนตามข้ันตอน ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูได 

  จากท่ีกลาวมาขางตน คอมพิวเตอรชวยสอนถึงแมจะมีประโยชนอยูมาก แตก็ยังมี

ขอจํากัดในการใช ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

   1.  ผูสอนจะตองเปนผูออกแบบโปรแกรมดวยตนเอง ซ่ึงเปนงานท่ีตองอาศัยเวลา 

สติปญญา และความสามารถ ทําใหเปนการเพิ่มภาระของผูสอน 

   2.  ตองมีการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินการสูง เพราะการนําคอมพิวเตอร

ชวยสอนมาใชอยางจริงจังตองใชทรัพยากรหลายดาน ท้ังดานบุคลากร สถานท่ี ฮารดแวร 
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ซอฟตแวร และคาใชจายในการผลิตและปรับปรุงบทเรียน คาดูแลและบํารุงรักษา ตลอดท้ังตองมีการ

พัฒนาระบบใหทันสมัยตลอดเวลาเน่ืองจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

มาก 

   3.  การใชคอมพิวเตอรชวยสอน ไมสามารถชวยในการพัฒนาความคิดสรางสรรค

ของผูเรียนไดเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการวางโปรแกรมไวลวงหนา จึงมีลําดับ

ข้ันตอนในการสอนทุกอยางตามท่ีวางไว 

   4.  ผูเรียนจะตองมีพื้นฐานของการใชระบบคอมพิวเตอร 

   5.  ผูเรียนบางคนโดยเฉพาะอยางย่ิงผูเรียนท่ีเปนผูใหญอาจจะไมชอบโปรแกรมท่ี

เรียนตามข้ันตอน ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูได 

 1.6  จิตวิทยาการศึกษาที่เก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

  สกินเนอร (Skinner) นักจิตวิทยาการศึกษา ไดกลาววาระบบการเรียนการสอนท่ีดี

จะตองสรางสถานการณใหผูเรียนไดรับประสบการณ 5 ประสบการณคือ (นิพนธ  ศุขปรีดี. 2531: 

24-28 )  

   1.  ระบบการเรียนการสอนท่ีดีจะตองแบงเน้ือหาเปนตอนๆ มีความยาวเหมาะสม 

กับวุฒิภาวะทางการรับรูของผูเรียน โดยคํานึงถึงหลักการทางพฤติกรรมศาสตรตามทฤษฎีท่ีวา “ถา

เราแบงเน้ือหาวิชา ท่ีจะถายทอดใหผูเรียนเปนตอนๆ ทีละนอยเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน 

ผูเรียนจะสามารถรับความรูไดดีกวาการใหความรูแกผูเรียนคร้ังละมากๆ” ระบบคอมพิวเตอรชวย

การเรียนการสอนสามารถเก็บและเรียกขอมูลเน้ือหาวิชาทีละตอนไดสะดวกและรวดเร็วมาก 

   2.  จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง 

หมายถึง การใชคอมพิวเตอรกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดตอบสนองอยางชัดเจน 

   3.  จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูและกิจกรรมท่ีปฏิบัติทันที 

ท่ีปฏิบัติสําเร็จ หมายถึง การเฉลยคําตอบหรือปฏิบัติการท่ีถูกตองหลังจากผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมน้ัน

สําเร็จ โดยฉับพลัน ซ่ึงหลักเกณฑขอน้ี เปนจุดเดนของระบบคอมพิวเตอรท่ีดีกวาสื่ออื่นๆ เชน สื่อ

สิ่งพิมพผูเรียนสามารถแบบดูเฉลยคําตอบ หรือ เฉลยกิจกรรมกอนการลงมือตอบ หรือปฏิบัติ

กิจกรรมใหทราบผลวาถูกผิดทันที ภายในเสี้ยววินาที 

   4.  จัดประสบการณใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ คือ การ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีถูกตอง 

   5.  จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงท่ีดี เชน การใหรางวัลเปน 

ขอความชมเชยหรือรางวัลรูปอื่นๆ ท่ีระบบคอมพิวเตอรจะทําใหได เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จ

ในแตละข้ัน แตถาผูเรียนเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติกิจกรรมหรือตอบสนองกิจกรรมไมถูกตอง 

ระบบคอมพิวเตอรเร่ืองการเรียนการสอนจะตอบสนองโดยไมติเตียน ใหกําลังใจท่ีจะพยายามกระทํา 
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  หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดโดย

ดัดแปลงมาจากกระบวนการการเรียนและการสอน 9 ข้ันของ Gagne’ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533: 

65-66) 

   1.  การเรียนรูดวยความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนเพื่อใหนักเรียนพรอมท่ีจะ 

เรียนโดยการใหสิ่งเรา เชน รูปภาพ ภาพยนตร การใชคําถาม การสาธิต และการนําเสนอสิ่งเราน้ันๆ 

เพื่อเรียกความสนใจ 

   2.  การบอกใหผูเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทราบจุดประสงค 

ปลายทางของการเรียนการสอน และเปนแนวทางไปสูจุดประสงคน้ัน การบอกจุดประสงคอาจบอก

ใหทราบโดยตรงหรือบอกโดยใชคําถามก็ได 

   3.  การกระตุนใหผูเรียนระลึกความรูเดิมท่ีตองมีกอน อาจใชคําถามหรือบรรยาย 

เพื่อทบทวนความรูเดิม แลวนําไปเช่ือมโยงกับความรูใหมใหมีความพรอมท่ีจะเรียนตอไป 

   4.  การเสนอสิ่งเรา สิ่งเราท่ีประกอบการสอน ไดแก วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียน 

การสอนอื่นๆ 

   5.  การช้ีแนะการเรียนรูอาจใชคําถามนําไปสูการเรียนรู การแนะนําการใชวัสดุ 

อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ  

   6.  จัดใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรม คือใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 

ผูสอนคอยใหความสะดวก จัดเตรียมเคร่ืองมือใหพรอมสําหรับการปฏิบัติการ 

   7.  ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการทํากิจกรรม เพื่อใหผูเรียนทราบวาการทํา 

กิจกรรมปฏิบัติการทดลองไดผลถูกตองหรือตองแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตาม

จุดประสงคท่ีกําหนดไว 

   8.  การวัดผลการเรียน การวัดผลการเรียนรูของผูเรียนในการทํากิจกรรมอาจทํา 

ไดโดยการใชคําถาม ใหทําแบบฝกหัดหรือทําขอสอบวัดในขณะท่ีเรียนและเม่ือสิ้นสุดการเรียนเพื่อ

ปรับปรุงแกไข 

   9.  การใหผูเรียนคงการเรียนรูและถายโยงการเรียนรู คือการใหผูเรียนไดฝก 

ปฏิบัติซํ้าๆ กัน เพื่อใหมีความคงทนของความรู ใหมีการทบทวนและนําความรูไปใชในการใช

สถานการณใหมเพื่อฝกการถายโยงการเรียนรู 

  สําหรับการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดนําความรูเกี่ยวกับ

จิตวิทยาการศึกษาของนักจิตวิทยาท้ังสองทานมาเปนแนวทางในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนมาเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

   1.  จะตองแบงเน้ือหาเปนตอนๆ มีความยาวเหมาะสมกับวุฒิภาวะทางการรับรู 

ของผูเรียน ซ่ึงระบบคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนสามารถเก็บและเรียกขอมูลเน้ือหาวิชาทีละ

ตอนไดสะดวกและรวดเร็วมาก 

   2.  บอกใหผูเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทราบจุดประสงค

ปลายทางของการเรียนการสอน และเปนแนวทางไปสูจุดประสงคน้ัน 
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   3.  จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง 

หมายถึง การใชคอมพิวเตอรกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดตอบสนองอยางชัดเจน 

   4.  จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูและกิจกรรมท่ีปฏิบัติทันที

ท่ีปฏิบัติสําเร็จ หมายถึง การเฉลยคําตอบหรือปฏิบัติการท่ีถูกตองหลังจากผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมน้ัน

สําเร็จ โดยฉับพลัน 

   5.  จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงท่ีดี เชน การใหรางวัลเปน 

ขอความชมเชยหรือรางวัลรูปอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จในแตละข้ัน แตถาผูเรียนเกิด

ความผิดพลาดในการปฏิบัติกิจกรรมหรือตอบสนองกิจกรรมไมถูกตอง ระบบคอมพิวเตอรเร่ืองการ

เรียนการสอนจะตอบสนองโดยไมติเตียน ใหกําลังใจท่ีจะพยายามกระทํา 

   6.  การวัดผลการเรียนรูของผูเรียนในการทํากิจกรรมอาจทําไดโดยการใชคําถาม 

ใหทําแบบฝกหัดหรือทําขอสอบวัดในขณะท่ีเรียนและเม่ือสิ้นสุดการเรียนเพื่อปรับปรุงแกไข 

 1.7  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กอนท่ีจะนําไปใชในการสอนควรนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช ตามข้ันตอนท่ีกําหนดแลวปรับปรุงแกไขใหไดมาตรฐานเสียกอน

เพื่อจะไดทราบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดท่ียังบกพรองอยูโดย

การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจากประชากรท่ีจะใชจริง (เสาวนีย 

สิกขาบัณฑิต. 2528: 284-285) 

   1.7.1  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 

   เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับท่ีผูผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะพึงพอใจวา

หากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลว แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนชุดน้ันมีคุณคาท่ีจะนําไปสอนนักเรียน 

   การท่ีจะกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันกระทํา

โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภทคือ พฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และ

พฤติกรรมข้ันสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) 

   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอน

คาดหมายวา ผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนท่ีพอใจโดยกําหนดเปนคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

ของคะแนนท่ีไดจากการทํางานการประกอบกิจกรรมของผูเรียนท้ังหมด ตอคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

ของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด น้ันคือ E1/E2 หรือ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
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   การกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดน้ันใหผูสอนเปนผูพิจารณา โดยปกติ

เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับความรูความจํามักจะตั้งเกณฑไวท่ี 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเน้ือหาท่ีเปน

ทักษะหรือเจตคติอาจตั้งเกณฑไวท่ี 70/70, 75/75 

   1.7.2  วิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช

สูตร 

100
A
N

X

E1 ×
∑

−    100
B
N

F

2E ×
∑

−  

 

   เม่ือ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในบทเรียน คิดเปนรอยละ

จากการทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบระหวางเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละชุด

ของนักเรียนท้ังหมด 

     E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละจากการทํา

แบบทดสอบหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท้ังบทของนักเรียนท้ังหมด 

    ∑X  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด 

    ∑ F  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

     N แทน จํานวนผูเรียน 

     A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

     B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

   1.7.3  ข้ันตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเม่ือ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวจะตองนํา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองหา

ประสิทธิภาพ 3 ข้ันตอนดังน้ี คือ 

    1.7.3.1  ทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง (1 : 1) โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 

สอนท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียน 3 คน โดยเลือกระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา เพื่อ

จะดูวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยางไร และบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนมีขอบกพรองอยางไร เพื่อท่ีจะไดนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

    1.7.3.2  ทดลองแบบกลุมเล็ก (1 : 10) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี 

ปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง ไปทดลองใชกับนักเรียน 6-10 คน โดยเลือก

ระดับผลการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา (คละผูเรียน) หลังจากน้ันนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขอีก

คร้ัง 

    1.7.3.3  ทดลองแบบภาคสนาม (1 : 100) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทดสอบกับกลุมเล็กและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนท้ังช้ัน 30-100 คน นําผลท่ีไดไป

หาคาประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบหาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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  ฉลองชัย สุรวัฒนสมบูรณ (2528: 215) กลาวถึงเกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี 3 ระดับ คือ 

   “สูงกวาเกณฑ” เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑ

ท่ีตั้งไวมีคาเกินกวา 2.5 เปอรเซ็นตข้ึนไป 

   “เทากับเกณฑ” เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับเกณฑ

ท่ีตั้งไวหรือสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว แตมีคาไมเกิน 2.5 เปอรเซ็นต 

   “ต่ํากวาเกณฑ” เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนต่ํากวาท่ีตั้งไว

แตมีคาไมต่ํากวา 2.5 เปอรเซ็นต ถือวายังมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได 

  ปจจุบันการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดมีการพัฒนาใหมี

รูปแบบของการเรียน การนําเสนอ การถายทอดสารสนเทศ การปฏิสัมพันธ การประเมินและอื่นๆ 

แตกตางไปจากการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมไปอยางมาก แมจะมีหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

คลายคลึงกันดังน้ันการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรมีการ

ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความแตกตางท่ีเปนอยู กฤษมันต วัฒนาณรงค (2542: 61-65) ได

สังเคราะหจากแนวคิดการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมท่ีใชอยูในปจจุบันและลักษณะ 

เฉพาะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นํามาสรางเปนสูตรและกระบวนการหาประสิทธิภาพ ดังน้ี 

  สูตร KW-A หาคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบฝกหัด 

N

A

)X(

E

n

1i

i

a

∑
==  

    Ea = คาเฉลี่ยอัตราสวนคะแนนแบบฝกหัด 

    X = คะแนนแบบฝกหัด 

    A = คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

    N = จํานวนผูเรียน 

  สูตร KW-B หาคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบทดสอบ 
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B

)X(

E

n

1i

i
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∑
==  

    Eb = คาเฉลี่ยอัตราสวนคะแนนแบบทดสอบ 

    X = คะแนนแบบทดสอบ 

    B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

    N = จํานวนผูเรียน 
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  การหาประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะพิจารณาคาเฉลี่ยของ

คาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบฝกหัดกับคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบทดสอบโดยนํามา

คํานวณเปนรอยละ ตามสูตร KW-CAI ดังน้ี 

   E-CAI  =  100
2

EE ba ×
+

 

   E-CAI = ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  การประเมินคา E-CAI ซ่ึงมีหนวยเปนรอยละ แทนคาในการแปลความหมายของ

ประสิทธิภาพบทเรียนดังน้ี 

   รอยละ 95-100 หมายถึงบทเรียนมีประสิทธิภาพดีมาก 

   รอยละ 90-94 หมายถึงบทเรียนมีประสิทธิภาพดี 

   รอยละ 80-89 หมายถึงบทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช 

   ต่ํากวารอยละ 80 หมายถึงบทเรียนน้ีควรปรับปรุงแกไข 

  เกณฑท่ีใชแสดงประสิทธิภาพของบทเรียนไดมีการทดสอบความสัมพันธกับการ

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญแลวพบวา คาประสิทธิภาพเชิงปริมาณท่ีคํานวณไดจากสูตรมีความ

สอดคลองกับคาการประเมินเชิงคุณภาพจากผูเช่ียวชาญอยางมีนัยสําคัญอยางไรก็ตามการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนควรคํานึงถึงความรูเดิมของผูเรียน จึงใชเกณฑมาตรฐานของ Meguigans 

ซ่ึงคํานึงถึงคะแนนการทดสอบกอนการเรียนบทเรียนน้ัน (Pretest) โดยใชสูตรดังน้ี (เสาวนีย 

สิกขาบัณฑิต. 2528: 285) 

P

MM

MP

MM
ratio Meguigans 12

1

12 −
+

−
−

=  

  เม่ือ M1 หมายถึง ผลของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบกอนการเรียน (Pre-test) 

   M2 หมายถึง ผลของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังการเรียน (Post-test) 

   P หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

  คาอัตราสวนท่ีไดจะมีคาอยูในชวง 0-2 หากคํานวณไดคามากกวา 1 ถือวาบทเรียนน้ัน

ไดเกณฑมาตรฐาน 

  วุฒิชัย ประสารสอย  (2543: 39) กลาววา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 

สอน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนในการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวังไว และครอบคลุม ความเช่ือถือได (Reliability) 

ความพรอมท่ีจะใชงาน (Availability) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) และความถูกตองสมบูรณ 

(Integrity) ดังน้ันการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงตองเร่ิมจากการ

ตรวจสอบคุณภาพ และหาคาความเช่ือม่ันใหไดมาตรฐานกอนนําไปใชโดยการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญดังกลาวมาแลวในเบ้ืองตน โดยสรางเคร่ืองมือประเมินความเหมาะสมใหครอบคลุม

องคประกอบในดานตางๆ 
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  จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดสนใจการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังน้ันผูวิจัยไดให

ความหมายประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการสราง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว ตามเกณฑ 80/80 

โดยมีความหมายดังน้ี 

   80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมดทําไดจากแบบฝกหัดระหวาง 

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางนอยรอยละ 80 

   80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมด ทําไดจากแบบทดสอบ 

ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยางนอยรอยละ 80 

  การการยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ถือคาความแปรปรวน 2.5 % 

คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไมควรต่ํากวาเกณฑ 2.5 % 

 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

 2.1  ความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ต 

  อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีสามารถรวบรวมขอมูลขาวสาร เปนแหลงท่ี

ทันสมัย ซ่ึงมีผูใหความหมายไวดังน้ี 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2539: 2) กลาววา เครือขายอินเทอรเน็ต คือ 

เครือขายของเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร (ท้ังท่ีอยูในองคกรรัฐและเอกชน) ท่ัวทุก

มุมโลกเขาดวยกันภายใตมาตรฐานการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเพื่อแลกเปลี่ยนและสงผานขอมูล การ

ทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ตน้ันไมมีใครหรือองคกรกลางองคกรหน่ึงเปนเจาของ การเขาเปน

สวนหน่ึงของเครือขายทําไดโดยการขอเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับเครือขายใดเครือขายหน่ึง

ท่ีเปนสวนหน่ึงของเครือขายอินเทอรเน็ตอยูแลวเม่ือมีเคร่ืองเช่ือมตอแลวก็สามารถใชบริการบน

เครือขายอินเทอรเน็ตได 

  ยืน ภูวรวรรณ (2539: 79) กลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายของเครือขายท่ีเช่ือม 

ระหวางเครือขายตางๆเขาดวยกัน เม่ือนําเครือขายคอมพิวเตอรเครือขายหน่ึงเช่ือมเขาสู

อินเทอรเน็ต เครือขายน้ันก็จะเปนอินเทอรเน็ต และหากใครนําเครือขายอื่นมาเช่ือมอีกก็จะเขาสู

อินเทอรเน็ต และเปนการขยายเครือขายอินเทอรเน็ตดวย 
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  สุดใจ โลหวนิชชัย (2542: 133) กลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายซ่ึงเปนท่ีรวมของ

เครือขายยอยๆ หรือกลาวไดวา เปนเครือขายของเครือขาย (Network of Network) ซ่ึงสื่อสารกันได

โดยใชโปรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี (TPC/IP) ซ่ึงทําใหคอมพิวเตอรตางชนิดกันเม่ือนํามาใชใน

เครือขายแลวสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 

  อติพร หวังวัชรกุล (2543: 13) กลาววา อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาด 

ใหญมีเคร่ืองคอมพิวเตอรเช่ือมตอกันท่ัวโลก เน่ืองจากมีการพัฒนาอุปการณคอมพิวเตอรและระบบ

โทรคมนาคม ทําใหเราสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขอมูลขาวสารถึงกันไดจากซีกโลกหน่ึงไปยังอีกซีก

โลกหน่ึงภายในพริบตา 

  ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล (2544: 172) กลาววา อินเทอรเน็ต หมายถึง กลุมของ 

เครือขายคอมพิวเตอรท่ัวโลกท่ีเช่ือมตอเขาดวยกัน และอนุญาตใหมีการเขาถึงสารสนเทศและการ

บริการในรูปแบบของสาธารณะ (public access) 

  พนิดา พานิชกุล (2548: 165) กลาววา อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขาย 

คอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญมาก ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมเครือขายยอยๆจํานวนมากเขาดวยกัน ทําให

คอมพิวเตอรทุกเครือขายท่ัวโลกไมวาจะเปนชนิดใดหรือขนาดใดก็ตาม สามารถสงผานและ

แลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศซ่ึงกันและกันได โดยใช “โปรโตคอล (protocol)” ท่ีมี ช่ือวา 

“TCP/IP” เปนมาตรฐานในการในการสงผานขอมูล โดยการเช่ือมตอน้ันมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน

เช่ือมตอผานสายโทรศัพท การเช่ือมตอแบบไรสาย ตลอดจนการเช่ือมตอดวยสัญญาณดาวเทียม 

  สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ (2548: 172) กลาววา อินเทอรเน็ต (Internet) มาจากคํา 

วา Inter Connection Network หมายถึง เครือขายของเครือขายคอมพิวเตอรระบบตางๆ ท่ี

เช่ือมโยงกัน   ลักษณะของระบบอินเทอรเน็ต เปนเสมือนใยแมงมุมท่ีครอบคลุมท่ัวโลก ในแตละจุดท่ี

เช่ือมตออินเทอรเน็ตน้ัน สามารถสื่อสารกันไดหลายเสนทาง โดยไมจํากัดตายตัว และไมจําเปนตอง

ไปตามเสนทางโดยตรง อาจผานจุดอื่นๆ หรือเลือกไปเสนทางอื่นไดหลายเสนทาง 

  สกาวรัตน จงพัฒนากร (2551: 223) กลาววา อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขาย 

คอมพิวเตอรขนาดใหญ เกิดจากการเช่ือมตอเครือขายตางๆเขาดวยกัน ภายใตขอกําหนดหรือ

เกณฑวิธีติดตอสื่อสารท่ีเรียกวา โปรโตคอล (protocol) เพื่อใหคอมพิวเตอรแตละชนิดสามารถ

ติดตอสื่อสารกันได เกณฑวิธีควบคุมการขนสงขอมูลท่ีใชติดตอสื่อสารบนอินเทอรเน็ตเรียกวา ทีซีพี/

ไอพี (TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

  วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน (2553: 323) กลาววา อินเทอรเน็ต คือ เครือขายของ 

เครือขายท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอรในสวนตางๆ ของโลกเขาดวยกัน ภายใตมาตรฐานเดียวกันท่ีช่ือ 

TCP/IP มาตรฐานดังกลาวจะชวยใหคอมพิวเตอรในเครือขาย “พูด” ภาษาเดียวกัน 

  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ 

เกิดจากการเช่ือมตอเครือขายตางๆ เขาดวยกันภายใตขอกําหนดหรือเกณฑวิธีติดตอสื่อสารท่ี

เรียกวา โปรโตคอล (protocol) ทําใหคอมพิวเตอรแตละชนิดสามารถติดตอสื่อสารกันได เพื่อใหเรา

สามารถแลกเปลี่ยนและสงผานขอมูลขาวสารถึงกันไดท่ัวโลกโดยสะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงขอมูล
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ขาวสารน้ันอาจจะเปนขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยการแลกเปลี่ยนและ

สงผานขอมูลขาวสารน้ันสามารถใชบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail), การโอนยายไฟล, การสนทนาบนอินเทอรเน็ต (Instant 

Message), การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตผานบริการเวิลดไวดเว็บ และบริการกระดานขาวหรือ 

เว็บบอรดได 

 2.2  บริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  ครรชิต มาลัยวงศ (2540: 142) ไดกลาวถึงบริการท่ีสําคัญๆ ท่ีมีในระบบอินเทอรเน็ต 

ดังน้ี  

   1.  e-mail บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนบริการท่ีชวยรับสงจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงไปถึงผูรับไดท่ัวโลก เพียงแตระบุหมายเลข e-mail 

address ของผูรับเทาน้ัน และสามารถรับจดหมายจากเคร่ืองอื่นผานระบบน้ีไดเชนกัน การสงหมาย

ไปถึงผูรับท่ีเปนสมาชิกอินเทอรเน็ตน้ันสามารถใชไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงถึงผูรับคน

เดียวหรือสงถึงหลายคนพรอมกันก็ได  

   2.  Usenet เปนกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูใชท่ีสนใจเร่ืองตางๆ 

เทาท่ีมีผูตั้งกลุมข้ึน เชน เร่ืองคอมพิวเตอร สุขภาพ การออกกําลัง ดนตรี ภาพยนตร นิยาย 

วิทยาศาสตร ฯลฯ สมาชิกอินเทอรเน็ตอาจจะอานขอคิดเห็นหรือสงความคิดเห็นของตนไปเสนอใน

กลุมท่ีเราสนใจได ถาหากไมมีกลุมอภิปรายท่ีเราสนใจ เราสามารถจัดตั้งกลุมข้ึนเองได 

   3.  Telnet เปนการใชคอมพิวเตอรของเราผานเขาไปใชคอมพิวเตอรของเคร่ือง 

อื่น บริการน้ีทําใหเราสามารถน่ังทํางานท่ีหน่ึงแตใชคอมพิวเตอรอีกท่ีหน่ึงได แตตองเขาใจวาเคร่ือง

ท่ีเราใชน้ันเปนเคร่ืองท่ีเรามีสิทธิ์ใช  

   4. Gopher บริการน้ีชวยใหผูใชสามารถอานขอมูลขาวสารท่ีอยูในระบบ 

อินเทอรเน็ตไดโดยการเลือกรายการน้ันจากเมนูบนจอภาพ จากน้ัน Gopher จะนําขอมูลขาวสารน้ัน

มาแสดงใหดู  

   5.  Archie บริการน้ีเปนฐานขอมูลท่ีกวางใหญ ครอบคลุมท่ัวโลก ประกอบดวย 

แฟมท่ีนํามาจากระบบตางๆ ท่ัวโลก แฟมน้ีอาจจะเปนแฟมโปรแกรมเอกสารหรือขอมูลตางๆ ก็ได  

   6.  World Wide Web เปนการคนหาขอมูลโดยใชพิมพช่ือ Website ท่ีตองการ 

เม่ือไดเอกสารหรือขอมูลท่ีเราตองการแลวก็สามารถคนหาคําสําคัญอื่นๆ ในเอกสารน้ันตอๆ ไปได

เลย โดยไมตองกลับคืนมาสูรายการหลัก  

   7.  การถายโอนแฟม (File Transfer Protocol: FTP) เปนการถายโอนแฟมขอมูล 

ประเภทตางๆ เชน แฟมขาว แฟมภาพ แฟมเสียงเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นบรรจุลง 

(download) ไวในคอมพิวเตอรของเรา หรือจะเปนการบรรจุข้ึน (upload) ขอมูลจากคอมพิวเตอร

ของเราไปท่ีเคร่ืองบริการแฟมใหผูอื่นนําไปใชไดเชนกัน  
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   8.  โทรศัพทผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Phone) โดยเปนการใช 

ความสามารถของอินเทอรเน็ตดานมัลติมีเดียในการสงเสียงผานไปตามเครือขาย จะตองมีอุปกรณ

สื่อสาร ซาวดการดและซอฟตแวรโทรศัพทอินเทอรเน็ตรวมอยูดวยท้ังคูสนทนาและตัวเรา จึงจะ

สนทนากันไดเหมือนกับการโทรศัพทธรรมดาและเสียคาใชจายเพียงคาโทรศัพทตอไปยังศูนย

เครือขายเทาน้ัน 

  สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ (2548: 190-201) กลาวถึงบริการหลักๆ ท่ีพบไดบน

อินเทอรเน็ต ไดแก 

   1.  เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web: WWW) 

    เวิลดไวดเว็บ หรือท่ีเรียกวาเครือขายใยแมงมุม เปนลักษณะของการเช่ือมโยง

ขอมูลจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงเร่ือยๆ เวิลดไวดเว็บ เปนบริการท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

เพราะวามีเว็บไซต (website) จํานวนมากมายท่ีคอยใหบริการขอมูล ซ่ึงเปนแหลงความรูตางๆ 

มากมาย 

   2.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) 

    จดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนอีกหน่ึงบริการท่ีไดรับความนิยมอยางมากใน

ปจจุบัน เรียกวา อี เมล (E-mail) การติดตอสื่อสารโดยใชอี เมลสามารถทําไดสะดวก และ

ประหยัดเวลา หลักการทํางานของอีเมลก็คลากับการสงจดหมายธรรมดา คือจะตองมีท่ีอยูท่ีระบุ

ชัดเจนก็คือ อีเมลแอดเดรส (E-mail address) เม่ือสงออกไปอีเมลฉบับน้ันจะถูกเก็บไวท่ีเคร่ืองคอย

ใหบริการอีเมล หรือเมลเซิฟเวอร (Mail server) ของผูสงกอน จากน้ันเมลเซิฟเวอรของผูสง ก็จะทํา

หนาท่ีสงอีเมลไปยังเมลเซิฟเวอรของผูรับ ซ่ึงจะทําหนาท่ีสงอีเมลฉบับน้ันไปใหผูใชตอไป 

   3.  บริการโอนยายไฟล (File Transfer Protocol) 

    เปนบริการท่ีเกี่ยวของกับการโอนยายไฟลผานระบบอินเทอรเน็ต การ

โอนยายไฟลสามารถแบงไดดังน้ี คือ 

     3.1  การดาวนโหลดไฟล (Download File) คือ การรับขอมูลจากเคร่ือง

ใหบริการเขามายังเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช 

     3.2  การอัพโหลดไฟล (Upload File) คือ การนําไฟลขอมูลจากเคร่ือง

ของผูใชไปเก็บไวในเคร่ืองท่ีใหบริการ (Server) ผานระบบอินเทอรเน็ต 

   4.  บริการสนทนาบนอินเทอรเน็ต (Instant Message) 

    บริการสนทนาบนอินเทอรเน็ต คือ การสงขอความถึงกันโดนทันทีทันใด 

นอกจากน้ียังสามารถสงสัญลักษณตางๆ อาทิ รูปภาพ ไฟลขอมูลไดดวย บริการสนทนาบน

อินเทอรเน็ต ท่ีกําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน โปรแกรมการสอนทนา เชน โปรแกรม ICQ (I seek 

you) MSN Messenger, Yahoo Messenger เปนตน การใชโปรแกรมเหลาน้ีผูใชจะตองทําการ

ดาวนโหลดโปรแกรม และทําการติดตั้งท่ีเคร่ืองของผูให จากน้ันทําการลงทะเบียน 
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   5.  บริการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

    เราสามารถทําการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตผานบริการ เวิลดไวดเว็บ ซ่ึง

สามารถจําแนกไดดังน้ี คือ 

     5.1  Web directory คือ การคนหาโดยเลือก Directory ท่ีจัดเตรียมและ

แยกหมวดหมูไวใหเรียบรอยแลว 

     5.2  Search Engine คือ การคนหาขอมูลโดยใชโปรแกรม Search โดย

การเอาคําท่ีเราตองการหาไปเทียบกับเว็บไซตตางๆ วามีเว็บไซตใดบางท่ีมีคําท่ีเราคนหา 

   6.  บริการกระดานขาวหรือ เว็บบอรด (Web board) 

    เว็บบอรด เปนศูนยกลางในการแสดงความคิดเห็น มีการตั้งกระทู ถาม-ตอบ 

ในหัวขอท่ีสนใจ เว็บบอรดของไทยท่ีเปนท่ีนิยม และมีคนเขาไปแสดงความคิดเห็นมากมาย คือ เว็บ

บอรดของพันธทิพย (www.pantip.com) 

   7.  หองสนทนา (Chat Room) 

    หองสนทนา คือ การสนทนาออนไลนอีกประเภทหน่ึง ท่ีมีการสงขอความสั้นๆ 

ถึงกัน การเขาไปสนทนาจําเปนตองเขาไปในเว็บไซตท่ีบริการหองสนทนา 

  จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปการบริการบนอินเทอรเน็ต ไดดังน้ี 

   1.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนบริการท่ีชวยรับสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงไปถึงผูรับไดท่ัวโลก 

   2.  Usenet เปนกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูใชท่ีสนใจเร่ืองตางๆ  

   3.  Telnet เปนการใชคอมพิวเตอรของเราผานเขาไปใชคอมพิวเตอรของเคร่ือง

อื่น 

   4.  Gopher บริการน้ีชวยใหผูใชสามารถอานขอมูลขาวสารท่ีอยูในระบบ

อินเทอรเน็ตไดโดยการเลือกรายการน้ันจากเมนูบนจอภาพ จากน้ัน Gopher จะนําขอมูลขาวสารน้ัน

มาแสดงใหดู  

   5.  Archie บริการน้ีเปนฐานขอมูลท่ีกวางใหญ ครอบคลุมท่ัวโลก ประกอบดวย

แฟมท่ีนํามาจากระบบตางๆ ท่ัวโลก แฟมน้ีอาจจะเปนแฟมโปรแกรมเอกสารหรือขอมูลตางๆ ก็ได  

   6.  World Wide Web เปนการคนหาขอมูลโดยใชพิมพช่ือ Website ท่ีตองการ 

เม่ือไดเอกสารหรือขอมูลท่ีเราตองการแลวก็สามารถคนหาคําสําคัญอื่นๆ ในเอกสารน้ันตอๆ ไปได

เลย โดยไมตองกลับคืนมาสูรายการหลัก  

   7.  การถายโอนแฟม (File Transfer Protocol: FTP) เปนการถายโอนแฟมขอมูล

ประเภทตางๆ จากคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นบรรจุลง (download) ไวในคอมพิวเตอรของเรา หรือจะ

เปนการบรรจุข้ึน (upload) ขอมูลจากคอมพิวเตอรของเราไปท่ีเคร่ืองบริการแฟมใหผูอื่นนําไปใชได  

   8.  บริการสนทนาบนอินเทอรเน็ต (Instant Message) คือ การสงขอความถึงกัน

โดนทันทีทันใด 
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   9.  บริการกระดานขาวหรือ เว็บบอรด (Web board) เปนศูนยกลางในการแสดง

ความคิดเห็น มีการตั้งกระทู ถาม-ตอบ ในหัวขอท่ีสนใจ 

   10.  หองสนทนา (Chat Room) คือ การสนทนาออนไลนอีกประเภทหน่ึง ท่ีมีการ

สงขอความสั้นๆ ถึงกัน การเขาไปสนทนาจําเปนตองเขาไปในเว็บไซตท่ีบริการหองสนทนา 

 2.3  ความหมายของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

   การจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย (Web-Based Instruction) มีช่ือเรียกหลาย

ลักษณะ เชน การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (Web-

Based Learning) เว็บฝกอบรม (Web-Based Training) อินเทอรเน็ตฝกอบรม (Internet-Based 

Training) อินเทอรเน็ตชวยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลดไวดเว็บฝกอบรม (WWW-

Based Training) เวิลดไวดเว็บชวยสอน (WWW-Based Instruction) เปนตน (สรรรัชต หอไพศาล. 

2544: 93) ซ่ึงในการวิจัยคร้ันน้ีผูวิจัยใชคําวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

  การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีผูใหความหมายช่ือเรียกตางๆ กันไวดังน้ี 

  คาน (Khan. 1997: 5 ) กลาววา การเรียนการสอนบนเว็บวาเปนโปรแกรมไฮเปอร- 

มีเดียท่ีชวยในการสอน โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ตมาสราง

ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง 

  พารสัน (Parson. 1997: Online) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บวา  

เปนการจัดสภาพการเรียนการสอนบางสวนหรือท้ังหมดผานเวิลด ไวด เว็บ เปนสื่อกลางในการสื่อ

ความรูใหกับผูเรียน 

  กิดานันท มลิทอง (2543: 18) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บไววา  

เปนการใชเว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอขอมูลบางอยาง เพื่อประกอบการสอน

ก็ไดรวมท้ังใชประโยชนจากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารท่ีมีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เปนการ

เขียนโตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใช

ประกอบดวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2544: 87) กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บ 

เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานท่ีและเวลา โดยการ

สอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 

  สรรรัชต หอไพศาล (2544: 93) ใหความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บ วา 

หมายถึง การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนเปนการนําเอาคุณสมบัติของ

อินเทอรเน็ตมาออกแบบเพื่อใชในการศึกษา 
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  มนตชัย เทียนทอง (2545: 355) กลาววา การสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction)  

หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีนําเสนอผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชเว็บเบราเซอร

เปนตัวจัดการ ดังน้ัน จึงมีความแตกตางกับคอมพิวเตอรชวยสอนธรรมดาอยูบางในสวนของการใช

งาน ไดแก สวนของระบบการติดตอกับผูใช (User Interfacing System) ระบบการนําเสนอบทเรียน 

(Delivery System) ระบบการสืบทองขอมูล (Navigation System) และระบบการจัดการบทเรียน 

(Computer Managed System) 

  ฤทธิชัย ออนม่ิง (2546: 66) กลาววา การสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction)  

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใชศักยภาพของเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหการเรียนการ

สอนสามารถเช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีอยูในเครือขายไดทุกเวลาและทุกสถานท่ีตามความ

ตองการของผูเรียนและผูสอน นอกจากน้ีผูเรียนและผูสอนยังสามารถปฏิสัมพันธกันไดโดยผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2551: 7) กลาววา การเรียนการสอนผาน 

เครือขาย (Web-Based Instruction) เปนการผนวกคุณสมบัติของไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของ

เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web = WWW) เพื่อสรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนในมิติท่ีไมมี

ขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาท่ีแตกตางกันของผูเรียน (Learning without Boundary) การใช

คุณสมบัติของไฮเปอรมีเดียในการเรียนการสอนผานเครือขายน้ัน หมายความรวมถึงการสนับสนุน

ดานศักยภาพการเรียนดวยตนเองตามลําพัง (One Alone)  กลาวคือ ผูเรียนสามารถเลือกสรร

เน้ือหาบทเรียนท่ีนําเสนออยูในรูปแบบไฮเปอรมีเดีย ซ่ึงเปนเทคนิคการเช่ือมโยงเน้ือหาอื่นท่ี

เกี่ยวของ รูปแบบการเช่ือมโยงน้ี เปนไปไดท้ังการเช่ือมโยงขอความไปสูเน้ือหาท่ีมีความเกี่ยวของ 

หรือภาพและเสียงการเช่ือมโยงดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียน

ดวยตนเอง โดยเลือกลําดับเน้ือหาบทเรียนตามความตองการ และเรียนตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

และสะดวกของตนเอง 

  จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการรวม

คุณสมบัติของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) กับคุณลักษณะของอินเตอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ มา

ออกแบบเปนเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

เช่ือมโยงเปนเครือขายท่ีสามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา โดยมีลักษณะท่ีผูเรียนและผูสอนมี 

ปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงถึงกัน 

 2.4  ลักษณะการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

   ลักษณะของการเรียนการสอนโดยการใชระบบอินเทอรเน็ตถาแบงตามรูปแบบของ

เคร่ืองมือท่ีใชบนอินเทอรเน็ต (Driscoll. 1997: 5-9) แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

   1.  แบบท่ีเปนขอมูลอยางเดียว (text-only) เปนลักษณะของการเรียนการสอนโดย 

อาศัยอินเทอรเน็ตซ่ึงมีขอจํากัดบางอยางในการเขาถึงขอมูล โดยมีลักษณะท่ีเปนขอความอยางเดียว 

เชน 
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    -  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail : e-mail) 

    -  กระดานขาวสาร (bulletin board) 

    -  หองสนทนา (chat room) 

    -  โปรแกรมดาวนโหลด (software downloading) 

   2.  แบบท่ีเปนมัลติมีเดีย (multimedia) เปนแบบท่ีสองของอินเทอรเน็ตเพื่อการ 

เรียนการสอนท่ีมีโครงสรางลักษณะเปนกราฟก การสืบคนโดยใชภาพในรูปแบบของเว็บ การใชเว็บ

ชวยสอนจะมีคุณลักษณะของเว็บท่ีแตกตางไปจากสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะ 

  โดเฮอรตี้ (Doherty. 1998: 61-63) แนะนําวาการเรียนการสอนผานเว็บ มีวิธีการใชใน 

3 ลักษณะ คือ 

   1.  การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซตท่ีประกอบไปดวย

ขอความกราฟก ซ่ึงสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ 

    1.1  การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน เปนขอความ 

    1.2  การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก 

    1.3  การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบดวย ขอความ ภาพกราฟก

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร หรือวีดิโอ 

   2.  การสื่อสาร (Communication) เปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองใชทุกวันในชีวิต ซ่ึงเปน

ลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน 

    2.1  การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ 

    2.2  การสื่อสารสองทาง เชน การสงอีเมลโตตอบกันการสนทนาผาน

อินเทอรเน็ต 

    2.3  การสื่อสารแบบหน่ึงแหลงไปหลายท่ีเปนการสงขอความจากแหลงเดียว

แพรกระจายไปหลายแหง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่น ๆ ไดรับฟงดวย หรือการประชุม

ทางคอมพิวเตอร 

    2.4  การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุมใน

การสื่อสารบนเว็บโดยมีคนใชหลายคนและคนรับหลายคนเชนกัน 

   3.  การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญของ

อินเทอรเน็ตและคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดมี 3 ลักษณะ คือ 

    3.1  การสืบคน 

    3.2  การหาวิธีการเขาสูเว็บ 

    3.3  การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ 

  บุปผชาต ิทัฬหิกรณ (2541) ไดอธิบายลักษณะของการเรียนการสอนบนเว็บมีดังน้ี 

   1.  เปนรูปแบบหน่ึงของการศึกษาทางไกล (distance education) เน่ืองจากมี

ระบบเครือขายเช่ือมโยงในระยะไกลครอบคลุมท่ัวโลก 
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   2.  เปนการศึกษาตางเวลาและวาระ (asynchronous learning) และการเรียนการ

สอนสามารถกระทําไดตลอดทุกท่ีทุกเวลา 

   3.  เปนการศึกษาแบบโครงสราง (project-based learning) โดยการใหผูเรียนได

เขาไปเรียนในเว็บท่ีจัดใหผูเรียนไดทําโครงงานข้ึนบนเว็บได 

   4.  เปนการศึกษาแบบการกระจายศูนย (distributed education) น่ันคือการศึกษา

ไมไดจํากัด อยูในท่ีใดท่ีหน่ึง ไมจําเปนตองเขาช้ันเรียน แตผูเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ีดวย ขอมูลท่ี

เหมือนกัน 

   5.  เปนการศึกษาแบบรวมมือ (collaborative learning) น่ันคือเปนความรวมมือ

ระหวางผูเรียนกับผูสอนและผูเรียนกับผูเรียน 

   6.  เปนการศึกษาแบบเครือขายการเรียนรู (leaning network) เพราะเว็บมีการ

เช่ือมโยงไปยังท่ีตางๆ ไดท่ัวโลก สามารถเขาถึงขอมูลของท่ีตางๆ มากมายไมไดเฉพาะเจาะจงในท่ี

ใดท่ีหน่ึงเทาน้ันการตอเช่ือมระหวางหนวยงานตางๆ และโครงงานจัดการศึกษาท่ีเนนระบบเครือขาย 

   7.  เปนการศึกษาตามความตองการของผูเรียน (education on demand) 

เน่ืองจากขอมูลภายในระบบเวิลดไวดเว็บมีมาก ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ 

  เอกวิทย แกวประดิษฐ (2546: 52) กลาววาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการเรียน

การสอนผานเว็บ คือ การออกแบบเว็บเพจใหสะดวกตอการใชงาน มีรูปแบบท่ีงายตอการศึกษา มี

กิจกรรมท่ีสนองตอบตอการเรียนรูไดท่ีสมบูรณ จึงพอจะสรุปลักษณะของเว็บเพจได 2 ประการ

ใหญๆ คือ 

   1.  คุณลักษณะพื้นฐาน เปนคุณลักษณะของโปรแกรมการสอนผานเว็บทุก

โปรแกรมท่ีตองมี เชน 

    • การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน 

    • การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอน 

    • การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 

    • การนําเสนอในลักษณะของสื่อหลายมิติ 

    • การนําเสนอในลักษณะเปด ซ่ึงมีลักษณะอนุญาตใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยง

เขาสูเว็บเพจอื่นท่ีเกี่ยวของใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลบนเคร่ืองท่ีอยูในเครือขายไดสะดวก จึงทํา

ใหผูเรียนสามารถเขาสูโปรแกรมการสอนผานเว็บจากท่ีใดก็ได 

   2.  คุณลักษณะเพิ่มเติม เปนคุณลักษณะท่ีเพิ่มมาจากคุณลักษณะพื้นฐาน โดย 

คุณลักษณะท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ันจะข้ึนอยูกับความยากงายของการออกแบบเพื่อนํามาใชงานและการ

นํามาประกอบกับคุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ เชน การลักลอบ

ขอมูลการใหความชวยเหลือบนเครือขายและความสะดวกท่ีจะปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต เปนตน 

  จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีลักษณะ

ดังน้ี  
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   1.  การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซตท่ีประกอบไปดวย 

ขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร หรือวีดิโอ 

   2.  การสื่อสาร (Communication) โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ 

เชน การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ การสงอีเมลโตตอบกัน การสนทนาผานอินเทอรเน็ต 

   3.  การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เชน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ

บทเรียน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนตน 

 2.5  ประโยชนของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  ปรัชญนันท นิลสุข (2543: 53-56) ไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญของเว็บซ่ึงเอื้อ

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

   1.  การท่ีเว็บเปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนและผูเรียนกับผูเรียนหรือผูเรียนกับเน้ือหาบทเรียน 

   2.  การท่ีเว็บสามารถนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) 

   3.  การท่ีเว็บเปนระบบเปด (Open System) ซ่ึงอนุญาตใหผูใชมีอิสระในการ

เขาถึงขอมูลไดท่ัวโลก 

   4.  การท่ีเว็บอุดมไปดวยทรัพยากร เพื่อการสืบคนออนไลน (Online Search/ 

Resource) 

   5.  ความไมมีขอจํากัดทางสถานท่ีและเวลาของการสอนบนเว็บ (Device, 

Distance and Time Independent) ผูเรียนท่ีมีคอมพิวเตอรในระบบใดก็ได ซ่ึงตอเขากับ

อินเทอรเน็ตจะสามารถเขาเรียนจากท่ีใดก็ไดในเวลาใดก็ได 

   6.  การท่ีเว็บอนุญาตใหผูเรียนเปนผูควบคุม (Learner Controlled) ผูเรียน

สามารถเรียนตามความพรอมความถนัดและความสนใจของตน 

   7.  การท่ีเว็บมีความสมบูรณในตนเอง (Self- contained) ทําใหเราสามารถจัด

กระบวนการเรียนการสอนท้ังหมดผานเว็บได การท่ีเว็บอนุญาตใหมีการติดตอสื่อสารท้ังแบบเวลา

เดียว (Synchronous Communication) เชน Chat และตางเวลากัน (Asynchronous 

Communication) เชน Web Board เปนตน 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน)เลาหจรัสแสง (2544: 88-94) ไดกลาวถึงประโยชนของการ

เรียนการสอนบนเว็บวามีขอดีอยูหลายประการ คือ 

   1.  การสอนบน Web เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล หรือไมมีเวลาใน

การมาเขาช้ันเรียนไดเรียนในเวลาและสถานท่ี ๆ ตองการ ซ่ึงอาจเปนท่ีบาน ท่ีทํางาน หรือ

สถานศึกษาใกลเคียงท่ีผูเรียนสามารถเขาไปใชบริการทางอินเทอรเน็ตได การท่ีผูเรียนไมจําเปนตอง

เดินทางมายังสถานศึกษาท่ีกําหนดไวจึงสามารถชวยแกปญหาในดานของขอจํากัดเกี่ยวกับเวลา 

และสถานท่ีศึกษาของผูเรียนเปนอยางดี 
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   2.  การสอนบน Web ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

 ผูเรียนท่ีศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหน่ึงสามารถท่ีจะศึกษา ถกเถียง 

อภิปราย กับอาจารย ครูผูสอนซ่ึงสอนอยูท่ีสถาบันการศึกษาในนครหลวงหรือในตางประเทศก็ตาม 

   3.  การสอนบน Web น้ี ยังชวยสงเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรูตลอดชีวิต 

 เน่ืองจาก Web เปนแหลงความรูท่ีเปดกวางใหผูท่ีตองการศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สามารถเขามา

คนควาหาความรูไดอยางตอเน่ืองและตลอดเวลาการสอนบน Web สามารถตอบสนองตอผูเรียนท่ีมี

ความใฝรูรวมท้ังมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง (meta-cognitive skills) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   4.  การสอนบน Web ชวยทลายกําแพงของหองเรียนและเปลี่ยนจากหองเรียน 

สี่เหลี่ยมไปสูโลกกวางแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ไดอยาง

สะดวกและมีประสิทธิภาพสนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนกับปญหาท่ีพบใน

ความเปนจริง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูตามบริบทในโลกแหงความเปนจริง (conceptualization) 

และการเรียนรูจากปญหา (problem-based learning) ตามแนวคิดแบบ Constructivism 

   5.  การสอนบน Web เปนวิธีการเรียนการสอนท่ีมีศักยภาพ เน่ืองจากท่ี Webได 

กลายเปนแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการรูปแบบใหมครอบคลุมสารสนเทศท่ัวโลกโดย               

ไมจํากัดภาษา การสอนบน Web ชวยแกปญหาของขอจํากัดของแหลงคนควาแบบเดิมจากหองสมุด

อันไดแก ปญหาทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยูจํากัดและเวลาท่ีใชในการคนหาขอมูล เน่ืองจากเว็บมี

ขอมูลท่ีหลากหลายและเปนจํานวนมาก รวมท้ังการท่ี Web ใชการเช่ือมโยงในลักษณะของ 

Hypermedia (สื่อหลายมิติ) ซ่ึงทําใหการคนหาทําไดสะดวกและงายดายกวาการคนหาขอมูล

แบบเดิม 

   6.  การสอนบน Web จะชวยสนับสนุนการเรียนรูท่ีกระตือรือรน ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

คุณลักษณะของ Web ท่ีเอื้ออํานวยใหเกิดการศึกษา ในลักษณะท่ีผูเรียนถูกกระตุนใหแสดงความ

คิดเห็นไดอยูตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองเปดเผยตัวตนท่ีแทจริง ตัวอยางเชน การใหผูเรียนรวมมือ

กันในการทํากิจกรรมตางๆ บนเครือขายการใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงไวบน 

Web Board หรือการใหผูเรียนมีโอกาสเขามาพบปะกับผูเรียนคนอื่นๆ อาจารย หรือผูเช่ียวชาญใน

เวลาเดียวกันท่ีหองสนทนา เปนตน 

   7.  การสอนบน Web เอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธ ซ่ึงการเปดปฏิสัมพันธน้ีอาจทํา 

ได 2 รูปแบบ คือ ปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกัน หรือผูสอนปฏิสัมพันธกับบทเรียนในเน้ือหาหรือสื่อ

การสอนบน Web ซ่ึงลักษณะแรกน้ีจะอยูในรูปของการเขาไปพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็นกัน สวนในลักษณะหลังน้ันจะอยูในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝกหัดหรือ

แบบทดสอบท่ีผูสอนไดจัดหาไวใหแกผูเรียน 

   8.  การสอนบน Web ยังเปนการเปดโอกาสสําหรับผูเรียนในการเขาถึง 

ผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ ท้ังในและนอกสถาบันจากในประเทศและตางประเทศท่ัวโลก โดยผูเรียน

สามารถติดตอสอบถามปญหาขอขอมูลตางๆ ท่ีตองการศึกษาจากผูเช่ียวชาญจริงโดยตรงซ่ึงไม
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สามารถทําไดในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม นอกจากน้ียังประหยัดท้ังเวลาและคาใชจายเม่ือ

เปรียบเทียบกับการติดตอสื่อสารในลักษณะเดิมๆ 

   9.  การสอนบน Web เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานของตนสู 

สายตาผูอื่นอยางงายดาย ท้ังน้ีไมไดจํากัดเฉพาะเพื่อนๆ ในช้ันเรียนหากแตเปนบุคคลท่ัวไปท่ัวโลก

ได ดังน้ันจึงถือเปนการสรางแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยางหน่ึงสําหรับผูเรียน ผูเรียนจะ

พยายามผลิตผลงานท่ีดีเพื่อไมใหเสียช่ือเสียงตนเองนอกจากน้ีผูเรียนยังมีโอกาสไดเห็นผลงานของ

ผูอื่นเพื่อนํามาพัฒนางานของตนเองใหดีย่ิงข้ึน 

   10.  การสอนบน Web เปดโอกาสใหผูสอนสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตร ให 

ทันสมัยไดอยาง สะดวกสบายเน่ืองจากขอมูลบน Web มีลักษณะเปนพลวัตร (dynamic) ดังน้ัน

ผูสอนสามารถ Update เน้ือหาหลักสูตรท่ีทันสมัยแกผูเรียนไดตลอดเวลา นอกจากน้ีการใหผูเรียนได

สื่อสารและแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหา ทําใหเน้ือหาการเรียนมีความยืดหยุนมากกวา

การเรียนการสอนแบบเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ การสอนบน 

Web สามารถนําเสนอเน้ือหาในรูปของ Multimedia ไดแก ขอความ ภาพน่ิง เสียง ภาพเคลื่อนไหว 

วีดิ-ทัศน ภาพ 3 มิติ โดยผูสอนและผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 

  จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประโยชน 

พอสรุปไดดังน้ี  

   1.  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล หรือไมมีเวลาในการมาเขาช้ันเรียน

ไดเรียนในเวลา และสถานท่ีๆ ตองการ 

   2.  เปนการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา สงเสริมแนวคิดใน

เร่ืองของการเรียนรูตลอดชีวิต และผูเรียนสามารถเรียนตามความพรอม ความถนัด และความสนใจ

ของตนได 

   3.  เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูล ตางๆ ไดอยางสะดวก มี

ประสิทธิภาพและสนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนกับปญหาท่ีพบในความเปน

จริง 

   4.  เปนแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการรูปแบบใหมครอบคลุมสารสนเทศท่ัวโลก

โดยไมจํากัดภาษา 

   5.  นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบของสื่อประสม ชวยใหเกิดความกระตือรือรนในการ

เรียน 

   6.  ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกัน หรือผูสอน และปฏิสัมพันธกับ

บทเรียน 

   7.  เปดโอกาสใหผูสอนสามารถปรับปรุงเน้ือหา หลักสูตร ใหทันสมัยไดอยาง 

สะดวกสบาย 

   8.  ทําใหสามารถติดตอสื่อสารท้ังแบบเวลาเดียว และตางเวลากัน 
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 2.6  การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  ดิลลอน และจู (Dillon; & Zhu 1997: 221-224) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนในการ 

สรางบทเรียนท่ีมีลักษณะเปนสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซ่ึงหลักการน้ีสามารถนําไปประยุกตใชใน

การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวคิดดังกลาวมีข้ันตอน ดังน้ี 

   1.  ศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนและเน้ือหาท่ีจะนํามาพัฒนาเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและ

หาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน 

   2.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางของเน้ือหา ศึกษาคุณลักษณะของ

เน้ือหาท่ีจะนํา มาใชเปนบทเรียนวาควรจะนําเสนอในลักษณะใด 

   3.  ออกแบบโครงสรางเพื่อการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูออกแบบ

ควรศึกษาทําความเขาใจกับโครงสรางของบทเรียนแบบตางๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผูเรียนและ

เน้ือหาวาโครงสรางลักษณะใดจะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงขอมูลของผูเรียนไดดีท่ีสุด 

   4.  ทดสอบรูปแบบเพื่อหาขอผิดพลาด จากน้ันทําการปรับปรุงแกไขและทดสอบ

ซํ้าอีกคร้ังจน แนใจวาเปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพกอนท่ีจะนําไปใชงาน 

  ฮิรูมิ และเบอรมูเดส (Hirumi; & Bermudez. 1996: 1-16) เสนอกระบวนการในการ

ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บไว 5 ข้ันตอน คือ 

   1.  วิเคราะหทรัพยากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

   2.  ออกแบบการเรียนการสอน 

   3.  พัฒนาเว็บเพจโดยใชแผนโครงเร่ือง (Storyboard) ชวยในการสรางและ

กําหนดโครงสรางของขอมูล 

   4.  นําเว็บไปใชในการเรียนการสอน 

   5.  ประเมินผลการใชงาน 

  ฟลิพ และซีสแปน (Philip Duchastel; & Sue Spahn. 1996: Online) ไดกลาวถึงการ

ออก แบบการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย มี 6 ประเด็นสําคัญ

ประกอบดวย 

   1.  มีเปาหมายเฉพาะ 

   2.  มีผลลัพธท่ีหลากหลาย 

   3.  มีการผลิตองคความรู หรือการสรางองคความรู 

   4.  มีการประเมินระดับงาน (task) 

   5.  มีการสรางทีมการเรียนรู 

   6.  มีการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

  การจัดการเรียนการสอนผานเว็บน้ัน ผูสอนและผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกันโดยผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรของ

ผูใชบริการเครือขาย (File Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใหบริการเว็บ (Web Server) อาจ
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เปนการเช่ือมโดยระยะใกลหรือเช่ือมโยงระยะไกลผานทางระบบการสื่อสารและอินเทอรเน็ต การ

จัดการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตท่ีเปนเว็บน้ัน ผูสอนจะตองมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 

(ปทีป เมธาคุณวุฒิ. 2540: 37) ดังน้ี 

   1.  กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

   2.  การวิเคราะหผูเรียน 

   3.  การออกแบบเน้ือหารายวิชา 

    3.1  เน้ือหาตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

    3.2 จัดลําดับเน้ือหา จําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและลักษณะเฉพาะใน

แตละหัวขอ 

    3.3  กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ 

    3.4  กําหนดวิธีการศึกษา 

    3.5  กําหนดสื่อท่ีใชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ 

    3.6  กําหนดวิธีการประเมินผล 

    3.7  กําหนดความรูและทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการเรียน 

    3.8  สรางประมวลรายวิชา 

   4.  การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตโดยใชคุณสมบัติของ

อินเทอรเน็ตท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันๆ 

   5.  การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอม การเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต ไดแก 

    5.1  สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสามารถ

เช่ือมโยงได 

    5.2  กําหนดสถานท่ีและอุปกรณท่ีใหบริการและท่ีตองใชในการติดตอทาง

อินเทอรเน็ต 

    5.3  สรางเว็บเพจเน้ือหาความรูตามหัวขอของการเรียนการสอนรายสัปดาห 

    5.4  สรางแฟมขอมูลเน้ือหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับการถายโอน

แฟมขอมูล 

   6.  การปฐมนิเทศผูเรียน ไดแก 

    6.1  แจงวัตถุประสงค เน้ือหา และวิธีการเรียนการสอน 

    6.2  สํารวจความพรอมของผูเรียนและเตรียมความพรอมของผูเรียน ใน 

ข้ันตอนน้ีผูสอนอาจ จะตองมีการทดสอบหรือสรางเว็บเพจเพิ่มข้ึนเพื่อใหผูเรียนท่ีมีความรูพื้นฐานไม

เพียงพอ ไดศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเสริม หรือใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากแหลงตางๆ ไป

ศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

   7.  จัดการเรียนการสอนตามแบบท่ีกําหนดไวโดยในเว็บเพจจะมีเทคนิค และ

กิจกรรมตางๆ ท่ีสามารถสรางข้ึน ไดแก 

    7.1  การใชขอความเราความสนใจท่ีอาจเปนภาพกราฟก ภาพการเคลื่อนไหว 
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    7.2  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชาหรือหัวขอในแตละสัปดาห 

    7.3  สรุปทบทวนความรูเดิมหรือโยงไปหัวขอท่ีศึกษาแลว 

    7.4  เสนอสาระของหัวขอตอไป 

    7.5  เสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรมสนทนาระหวางผูสอนกับ 

ผูเรียนและระหวาง ผูเรียนกับผูเรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมการคนควาหาขอมูล

เพิ่มเติม กิจกรรมการตอบคําถามกิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถายโอนขอมูล 

    7.6  เสนอกิจกรรม แบบฝกหัด หนังสือหรือบทความ การบาน การทํา 

รายงานเดี่ยว รายงานกลุมในแตละสัปดาห และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชาน้ี 

    7.7  ผูเรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัดและการบานสงผูสอนท้ังทาง

เอกสารทางเว็บเพจ และสงผลงานของตนเองเพื่อใหผูเรียนคนอื่นๆ ไดรับทราบดวย 

    7.8  ผูสอนตรวจผลงานของผูเรียนสงคะแนนและขอมูลยอนกลับเขาสูเว็บเพจ

ประวัติของผูเรียนรวมท้ังการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปสูเว็บเพจผลงานของผูเรียน

ดวย 

   8. การประเมินผล ผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและการ 

ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการเรียน รวมท้ังการเรียนประเมินผลผูสอนและการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนท้ังรายวิชาเพื่อใหผูสอนนําไปปรับปรุงแกไขระบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต 

  จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาการเรียนการ

สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีข้ันตอนดังน้ี 

   1.  ศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนและเน้ือหาท่ีจะนํามาพัฒนาเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของ

การเรียนการสอนและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน 

   2.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางของเน้ือหา และออกแบบการเรียน

การสอน โดยศึกษาทําความเขาใจกับโครงสรางของบทเรียนแบบตางๆ 

   3.  พัฒนาเว็บเพจโดยใชแผนโครงเร่ือง (Storyboard) ชวยในการสราง โดยในเว็บ

เพจจะมีเทคนิค และกิจกรรมตางๆ ท่ีสามารถสรางข้ึนไดแก 

    3.1  การใชขอความเราความสนใจท่ีอาจเปนภาพกราฟก ภาพการเคลื่อนไหว 

    3.2  การแจงวัตถุประสงค 

    3.3  การสรุปทบทวนความรูเดิมหรือโยงไปหัวขอท่ีศึกษาแลว 

    3.4  การเสนอสาระของหัวขอตอไป 

    3.5  การเสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรมสนทนาระหวางผูสอนกับ

ผูเรียนและระหวาง ผูเรียนกับผูเรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมการคนควาหาขอมูล

เพิ่มเติม กิจกรรมการตอบคําถามกิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถายโอนขอมูล 

    3.6  การเสนอกิจกรรม แบบฝกหัด หนังสือหรือบทความ 

   4.  ทดสอบรูปแบบเพื่อหาขอผิดพลาด จากน้ันทําการปรับปรุงแกไขและทดสอบ

ซํ้าอีกคร้ังจน แนใจวาเปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพกอนท่ีจะนําไปใชงาน 
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   5.  นําเว็บไปใชในการเรียนการสอน  

   6.  ประเมินผลการใชงาน โดยผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและ

การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการเรียน 

 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  วิลสัน (Wilson. 1971: 643-696) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 

ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรน้ัน วิลสันจําแนกไว 4 ระดับ ดังน้ี 

   1.  ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับน้ี ถือ

วาเปนพฤติกรรมท่ีอยูในระดับต่ําสุด แบงออกไดเปน 3 ข้ัน ดังน้ี 

    1.1  ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) 

คําถามท่ีวัดระดับน้ีจะเกี่ยวของกับขอเท็จจริงและความรูพื้นฐาน  

    1.2  ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) 

เปนความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆ ได โดยคําถามอาจจะเปนการถามโดยไม

ตองอาศัยการคิดคํานวณ  

    1.3  ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry Out  

Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการท่ีไดเรียนมาแลวมา

คิดคํานวณ ขอสอบวัดความสามารถดานน้ีตองเปนโจทยท่ีงาย คลายคลึงกับตัวอยางท่ีนักเรียนเคย

เรียนมาแลว 

   2  ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมท่ีใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับ

ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ แตซับซอนกวา แบงออกเปน 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

    2.1  ความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติ (Knowledge of Concepts) เปน

ความสามารถท่ีซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง ซ่ึงประมวลจากขอเท็จจริงตางๆ ตอง

อาศัยการติดสินใจในการตีความโดยใชคําพูดของตนเอง 

    2.2  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปน 

กรณีท่ัวไป (Knowledge of Principle; Rules; & Generalization) เปนความสามารถในการนําเอา

หลักการ กฎและความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติ ไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการ

แกปญหา ถาคําถามน้ันเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเปนคร้ังแรก อาจ

จัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได 

    2.3  ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 

Structure) คําถามท่ีวัดพฤติกรรมระดับน้ีเปนคําถามท่ีวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจํานวนและ

โครงสรางทางพีชคณิต 
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    2.4  ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบของปญหา จากแบบหน่ึงไปเปนอีก

แบบหน่ึง (Ability to Transform Problem Element form One Mode to Another) เปน

ความสามารถในการแปลขอความท่ีกําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลภาษาพูดให

เปนสมการ ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมท่ีงายท่ีสุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 

    2.5  ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Line of 

Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซ่ึงแตกตางจาก

ความสามารถในการอานท่ัวๆ ไป 

    2.6  ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  

(Ability to Read; & Interpret a Problem) ขอสอบท่ีวัดความสามารถในข้ันน้ี อาจดัดแปลงมาจาก

ขอสอบท่ีวัดความสามารถในข้ันอื่นๆ โดยใหนักเรียนและตีความโจทยปญหา ซ่ึงอาจจุอยูในรูปของ

ขอความ ตัวเลข ขอมูลทางสถิติหรือกราฟ 

   3.  การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาท่ี 

นักเรียนคนเคย เพราะคลายกับปญหาท่ีนักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน พฤติกรรมในระดับน้ีแบง

ออกเปน 4 ข้ัน คือ  

    3.1  ความสามารถในการแกปญหาท่ีคลายกับปญหาท่ีประสบอยูในระหวาง 

เรียน (Knowledge of Solve Routine Problem) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความ

เขาใจ และเลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

    3.2  ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Knowledge of Make Comparisons)  

เปนความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซ่ึงในการ

แกปญหาน้ี อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูเกี่ยวของ 

    3.3  ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Knowledge of Analyze Data)  

เปนความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเน่ืองในการหาคําตอบจากขอมูลท่ีกําหนดให ซ่ึงอาจตอง

อาศัยการแยกขอมูลท่ีเกี่ยวของจากขอมูลท่ีไมเกี่ยวของมาพิจารณาวา อะไรคือขอมูลท่ีตองการ

เพิ่มเติม มีปญหาอื่นใดบางท่ีอาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาท่ีกําลังประสบอยู 

    3.4  ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางท่ีเหมือนกันและการ

สมมาตร (Knowledge of Recognize, Patterns, Isomorphism, ;& Symmetries)เปนความสามารถ

ท่ีตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเน่ือง ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลท่ีกําหนดให การเปลี่ยนรูปปญหา การ

จัดกระทํากับขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ 

   4.  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาท่ีนักเรียนไมเคย 

เห็นหรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอน ซ่ึงสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขต

เน้ือหาวิชาท่ีเรียน พฤติกรรมในระดับน้ีถือวาเปนพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ซ่ึงตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูง แบงเปน 5 ข้ัน คือ 



48 

    4.1  ความสามารถในการแกโจทยท่ีไมเคยประสบมากอน (Knowledge of 

Solve non-routine problems) คําถามในข้ันน้ีเปนคําถามซับซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง 

ไมเคยเห็นมากอน  

    4.2  ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Knowledge of Discover 

Relationships) เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ท่ีโจทยกําหนดให แลวสรางความสัมพันธข้ึน

ใหม เพื่อใชในการแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมท่ีเคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลชุดใหม

เทาน้ัน 

    4.3  ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Knowledge of Construct Proofs) 

เปนความสามารถท่ีควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจน พฤติกรรมในข้ันน้ีตองการให

นักเรียนสามารถตรวจสอบขอพิสูจนวาถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดบาง 

    4.4  ความสามารถในการวิจารณการพิสูจน (Knowledge of Criticize 

Proofs) ความสามารถในข้ันน้ีเปนการใชเหตุผลท่ีควบคูกับความสามารถในการเขียนพิสูจน แต

ยุงยากซับซอนกวา ความสามารถในข้ันน้ีตองการใหนักเรียนมองเห็นและเขาใจการพิสูจนน้ันวา

ถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ หลักการ กฎ นิยาม หรือวิธีการทางคณิตศาสตร 

    4.5  ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของสูตร 

(Knowledge of Formulate; & Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรข้ึนมาใหม 

โดยใชความสัมพันธกับเร่ืองเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย น่ันคือ การถามใหหาคําตอบและพิสูจน

ประโยคคณิตศาสตร พรอมท้ังแสดงการใชกระบวนการน้ัน 

  ไอแซงค อาโนลดและไมลี (Eysenck; Arnold; & Meili. 1972: 6) ใหความหมาย  

ผลสัมฤทธิ ์คือ ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการทํางานท่ีตองอาศัยความพยายามอยางมาก ซ่ึง

เปนผลมาจากการกระทําท่ีตองอาศัยความสามารถท้ังทางรางกายและทางสติปญญา ดังน้ัน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถ

เฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดจากกระบวนการท่ีไมตองอาศัยการทดสอบ เชน 

การสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปของเกรดจากโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการ

ท่ีซับซอน และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจไดจากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ท่ัวไป 

  กูด (Good. 1973: 7) ใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การเขาถึงความรู

หรือพัฒนาทักษะทางการเรียน ซ่ึงโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนท่ีไดจากงานท่ีครู

มอบหมายใหหรือท้ังสองอยาง 

  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541: 18) ใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เปนความสามารถทางการเรียนหลังจากไดเรียนเน้ือหาของวิชาใดวิชาหน่ึงแลว ผูเรียนมี

ความสามารถเรียนรูมากนอยเพียงใด 

  อารีย คงสวัสดิ ์(2544: 23) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ

ความสมหวังในดานการเรียนรู รวมท้ังดานความรู ความเขาใจ ความสามารถและทักษะทางดาน 



49 

วิชาการของแตละบุคคลท่ีประเมินไดจากการทําแบบทดสอบ หรือการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและ

ผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนน้ัน จะทําใหแยกกลุมของนักเรียนท่ีถูกประเมิน

ออกเปนระดับตางๆ เชน สูง กลาง และต่ํา เปนตน 

  ณยศ สงวนสิน (2547: 38) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร คือ  

ความสามารถ หรือความสําเร็จในดานตางๆ เชน ความรู ทักษะในการแกปญหาความสามารถใน

การนําไปใช และการวิเคราะห เปนตน รวมถึงประสิทธิภาพท่ีไดจากการเรียนรู ซ่ึงไดรับจากการ

สอน การฝกฝน หรือประสบการณตางๆ ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนท่ีสรางข้ึน 

  สทาน เขตวิทย (2548: 32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจากการเรียนรูท่ีได 

จากการเรียนการสอน การฝกอบรม ตามลําดับข้ันตอนของการสอน 

  จากการท่ีไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปไดวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive 

Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

สอดคลองกับพฤติกรรมดานความรูและความคิด ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson. 1971: 643-696) 4 

ระดับ ดังน้ีคือ 

   1.  ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) หมายถึง ความสามารถใน

ดานความรู ความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง คําศัพทและนิยาม และความสามารถในการใชกระบวนการ

คิดคํานวณ 

   2.  ความเขาใจ (Comprehensive) หมายถึง ความสามารถในดานความเขาใจ

เกี่ยวกับมโนมติ หลักการ กฎทางคณิตศาสตร การสรุปอางอิง โครงสรางคณิตศาสตร ความสามารถ

ในการเปลี่ยนรูปแบบปญหา การติดตามแนวของเหตุผล และการอานตีความโจทยปญหาทาง

คณิตศาสตร 

   3.  การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาท่ีคลายกับ

ปญหาท่ีประสบอยูระหวางเรียน การเปรียบเทียบ การวิเคราะหขอมูล และความสามารถในการ

มองเห็นแบบลักษณะโครงสรางท่ีเหมือนกันและสมมาตร 

   4.  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแกโจทยท่ีไมเคย

ประสบมากอนการคนหาความสัมพันธ การสรางขอพิสูจน การวิจารณการพิสูจน และความสามารถ

ในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของสูตร 

 3.2  องคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  เพรสคอตต (Prescott. 1961: 14-16) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนและ 

สรุปผลการศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท้ังในและนอก

หองเรียน ดังน้ี 
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   1.  องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย 

สุขภาพทาง ดานรางกาย ขอบกพรองทางกาย และบุคลิกทาทาง 

   2.  องคประกอบทางดานความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดา มารดา 

ความสัมพันธของบิดากับลูก ความสัมพันธระหวางสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว 

   3.  องคประกอบทางดานวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 

   4.  องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก นักเรียนกับเพื่อน

วันเดียวกันท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน 

   5.  องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญหา ความสนใจ เจตคติของ

นักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

   6.  องคประกอบทางการปรับตน ไดแก ปญหาการปรับตน การแสดงออกทาง

อารมณ 

  คารรอลล (Carroll. 1963: 723-733) ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของ 

องคประกอบตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยครู นักเรียน และหลักสูตรมาเปน

องคประกอบท่ีสําคัญโดยเช่ือวา เวลาและคุณภาพของการสอนมีผลโดยตรงตอปริมาณความรูของ

นักเรียนท่ีไดรับ 

  ปณตพร โจทยกิ่ง (2530: 34-35) กลาววา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน มีดังน้ี 

   1.  คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทางสมอง และความพรอมทาง 

สติปญญา ความพรอมทางดานรางกาย และความสามารถทางดานทักษะของรางกาย คุณลักษณะ

ทางจิตใจ ไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติและคานิยม สุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความ

เขาใจในสถานการณ อายุ เพศ 

   2.  คุณลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญา ความรูในวิชาท่ีสอน การพัฒนา 

ความรูเทคนิควิธีสอน ทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง 

ความเขาใจในสถานการณ อายุ เพศ 

   3.  พฤติกรรมระหวางผูสอนกับผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนผูสอน 

จะตองมีพฤติกรรมท่ีมีความเปนมิตรตอกัน เขาอกเขาใจกัน มีความสัมพันธกันดี มีความรูสึกท่ีดีตอ

กัน 

   4.  ลักษณะของกลุมผูเรียน ไดแก โครงสรางของกลุม ตลอดจนความสัมพันธของ

กลุมเจตคติ ความสามัคคี และภาวะผูนําและผูตามท่ีดี 

   5.  คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองการเรียน การมี

เคร่ืองมือและอุปกรณพรอมในการเรียน ความสนใจตอบทเรียน 

   6.  แรงผลักดันภายนอก ไดแก บานมีความสัมพันธระหวางคนในบานท่ีดี 

สิ่งแวดลอม มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดี เชน ขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี 
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  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 5) ไดระบุคุณภาพในการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนพิจารณาไดจากปจจัยตางๆ ใน 5 องคประกอบท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน ไดแก ครู นักเรียน สภาพโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน 

  ณยศ สงวนสิน (2547: 39) กลาวถึง องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนน้ันมีปจจัยและองคประกอบท้ังทางตรงคือ ตัวนักเรียน และทางออม ไดแกสภาพของสังคม 

ครอบครัว ตัวครู และรวมถึงการสอนของครู 

  จากการศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขางตนท่ีกลาวมา 

สรุปไดวาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังน้ี 

   1.  ตัวนักเรียน ไดแก ดานสติปญญา อารมณ ความสนใจ เจตคติการเรียน เปน 

ตน 

   2.  ตัวครู ไดแก คุณภาพของครู การจัดระบบการบริหารของผูบริหาร สติปญญา  

ความรูในวิชาท่ีสอน การพัฒนาความรูเทคนิควิธีสอนของครู เปนตน 

   3.  ทางสังคม ไดแก สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนักเรียน เปนตน 

 3.3  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

  สาเหตุท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําน้ันอาจเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการ ดังท่ีนักการศึกษากลาวไววา ดังน้ี 

  เรวัต และคุปตะ (Rawat; & Gupta. 1970: 7-9) ไดกลาววา สาเหตุของการสอบตก

และออกจากโรงเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก 

   1.  นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 

   2.  ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 

   3.  ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาของบุตร 

   4.  นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 

   5.  ความยากจนของผูปกครอง 

   6.  ประเพณีทางสังคม 

   7.  โรงเรียนไมมีการปรับปรุงท่ีดี 

   8.  การสอบตกซํ้าช้ัน เพราะระบบการวัดผลไมดี 

   9.  อายุนอยหรือมากเกินไป 

   10.  สาเหตุอื่นๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก อพยพยายถิ่นท่ีอยู เปนตน 

  สมควร ปานโม (2545: 37) กลาววา สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการเรียนคณิตศาสตร 

และมีผลตอการเรียนนักเรียน นักศึกษา คือ การจัดการเรียนสอน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

สภาพแวดลอมทางครอบครัวและวุฒิภาวะ จากสาเหตุดังกลาวจึงตองเปนหนาท่ีของครูท่ีจะตอง

จัดหากลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 
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  อัญชนา โพธิพลากร (2545: 96) กลาววา สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอการเรียน 

คณิตศาสตรและมีผลตอการเรียนของนักเรียน ก็คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสราง

เจตคติความรูสึกตอการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูซ่ึงเปนหนาท่ีของ

ครูโดยตรงท่ีจะจัดหาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมนํามาใชในการจัดการสอนเพื่อให

เกิดประสิทธิผลท่ีดีย่ิงข้ึน 

  สมควร จําเริญพัฒน.  (2552: 69) กลาววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไดแก เชาวนปญญาดานตรรกะคณิตศาสตร สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ัง

ทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และ

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ไดแก ความรูพื้นฐานเดิม 
  จากการศึกษาสาเหตุท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําน้ันอาจเกิด

จากสาเหตุหลายประการ พอสรุปไดดังน้ี 

   1.  สาเหตุจากตัวนักเรียน ไดแก ระดับสติปญญา มีความสามารถทางการเรียนต่ํา 

มีพื้นความรูทางคณิตศาสตรนอย มีเจตคติท่ีไมดีตอโรงเรียน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร ขาดความ

เช่ือม่ันในตนเอง มีขอบกพรองดานสุขภาพ เปนตน 

   2.  สาเหตุจากผูสอน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสรางเจตคติ

ความรูสึกตอการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เปนตน 

   3.  สาเหตอุื่นๆ ไดแก ความยากจนของผูปกครอง การคมนาคมไมสะดวก อพยพ

ยายถิ่นท่ีอยู โรงเรียนไมมีการปรับปรุงท่ีดี ระบบการวัดผลไมดี เปนตน 

 

4.  เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 4.1  ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

  สติกกินส (Stiggins. 1997: 6) ไดกลาววาการทําความเขาใจโดยใชเหตุผลชวยให 

นักเรียนเปนนักคิดท่ีดี ในบางโอกาสเราตองใชการใหเหตุผลในลักษณะการวิเคราะหเพื่อจะดูวาสวน

ปลีกยอยตางๆ เขากับภาพโดยรวมของสิ่งน้ันหรือไม ในบางโอกาสเราตองใชการใหเหตุผลแบบ

เปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจความเหมือนกับความตาง 

  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of  

Mathematics. 2000: 56) ไดกําหนดให การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตรเปนมาตรฐาน 

หน่ึงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และกลาววา การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร

น้ัน จะเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดการแสดงออกถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงเกี่ยวกับปรากฏการณ

ตางๆ ไดอยางกวางขวาง ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานของการใหเหตุผลและการพิสูจนสําหรับผูเรียนใน

ระดับอนุบาล - ระดับ 12 ดังน้ี  

   1.  ตระหนักถึงความสําคัญของการใหเหตุผลในการพิสูจนในวิชาคณิตศาสตร 
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   2.  สรางและตรวจสอบขอความคาดการณทางคณิตศาสตรได 

   3.  พัฒนาและประเมินการอางเหตุผลและพิสูจนทางคณิตศาสตรได 

  สมวงษ แปลงประสพโชค (2544: คํานํา) กลาววา การใหเหตุผลเปนเร่ืองจําเปน 

สําหรับการดํารงชีวิต ความเช่ือ การยอมรับ การโตแยง ตลอดจนการตัดสินใจตองอาศัยเหตุผล

ประกอบ หากเหตุผลด ีถูกหลักการจะทําใหการตัดสินใจไมผิดพลาด นอกจากน้ี ยังเปนพื้นฐานของ

การศึกษาหาความรูในศาสตรอีกหลายสาขา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร 

เปนตน 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 45) ไดกลาววา การให 

เหตุผลเปนทักษะ/กระบวนการท่ีสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ 

สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน 

ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม การคิดอยางมีเหตุผลเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ี

นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชในการพัฒนาตนเองในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 

  อัมพร มาคนอง (2553: 48-49) ไดกลาววา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรมี 

ความสําคัญตอชีวิตมนุษยทุกวัย  ในแตละวันมนุษยตองใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกับคนอื่นและ

ตองการเหตุผลจากคนอื่น ไมวาจะเปนเร่ืองเล็กนอยหรือเร่ืองสําคัญมาก มนุษยตองการคําอธิบายท่ี

เปนเหตุเปนผลและคนสวนใหญรับได การใหเหตุผลไมใชเปนเพียงเร่ืองของการหาคาความจริงท่ี

เปนจริงหรือเท็จ  โดยใชตัวเช่ือม “และ” “หรือ” “ถา...แลว” “ก็ตอเม่ือ” หรือการใชตัวอักษร T, F และ

สัญลักษณ ↔→∨∧ ,,,  แตเปนเร่ืองท่ีอยูในชีวิตมนุษยทุกคน เพียงแตมีการใชในระดับท่ีมากหรือ

นอยตางกันเทาน้ัน  การใหเหตุผลในปจจุบันจึงเปนเร่ืองใกลตัวผูเรียนและสามารถนําไปใชแกปญหา

ในการทํางานหรือในชีวิตประจําวันไดมากข้ึน เชน การลําดับเหตุการณใหเห็นภาพรวมจาก

ขอเท็จจริงยอยๆ การหาตัวผูกระทําผิดกฎหมายจากขอมูลหรือหลักฐานท่ีรวบรวมได หรือท่ีเรียกกัน

วา นิติวิทยาศาสตร (Forensic science) การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลในปจจุบันจึงเนนเร่ืองของ

การคิดอยางเปนเหตุเปนผลมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนตระหนักวาความรูและทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกี่ยวของ

คณิตศาสตรเปนสิ่งท่ีสมเหตุสมผล นอกจากน้ี ความสามารถในการใหเหตุผลของผูเรียนยังมี

ความสําคัญกับผูสอนในการดําเนินการตอไปน้ี 

   1.  อธิบายระดับพัฒนาการของผูเรียนในการเรียนมโนทัศนเฉพาะใดๆ 

   2.  ระบุความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนหรืออุปสรรคตอการเรียนรูของผูเรียนพรอมท้ัง

เหตุผล 

   3.  วิเคราะหแนวคิดใหมๆ (Emerging ideas) ท่ีเกิดจากการใหเหตุผลของผูเรียน 

เพื่อท่ีจะขยายความและอภิปรายรวมกับผูเรียนคนอื่นๆ 

   4.  ระบุโครงสรางทางคณิตศาสตร (Mathematical structures) หรือประเภทของ

ปญหาท่ีจําเปนสําหรับการสรางแนวคิดทางคณิตศาสตรท่ีมีความหมายของผูเรียน 

   5.  จัดหาสถานการณท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรูของผูเรียน 
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   6.  ตรวจสอบผลของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในหองเรียนท่ีมีตอความคิดและ

ความเขาใจของผูเรียน 

  จากความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรขางตน สรุปไดวา การใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยทุกวัย เพราะการใหเหตุผลเปนทักษะ/กระบวนการท่ี

สงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ สามารถคิดวิเคราะหปญหาและ

สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ี ยังเปนพื้นฐานของการศึกษาหาความรูในศาสตรอีกหลายสาขา 

เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร เปนตน  

 4.2  ความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

  ครูลิค และ รูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 3) ไดกลาววา การคิด หมายถงึ 

ความสามารถของผูเรียนในการไดมาซ่ึงขอสรุปท่ีสมเหตุสมผลจากขอมูลท่ีกําหนด ซ่ึงผูเรียนตอง

สรางความคาดการณหาขอสรุปจากความสัมพันธของสถานการณปญหา แลวแสดงเหตุผลพรอมท้ัง

อธิบายขอสรุปและขอยืนยัน ขอสรุปดังกลาวเปนการนํามารวมกันจนกลายเปนความรูใหมได โดยได

แบงการคิดออกเปน 4 ข้ัน คือ การคิดข้ันระลึก (Recall) จัดเปนทักษะการคิดท่ีเปนธรรมชาติเกือบ

เปนอัตโนมัติ เปนความสามารถในการะลึกขอเท็จจริง การคิดข้ันพื้นฐาน (Basic) เปนความเขาใจ

ความคิดรวบยอด เปนประโยชนนําไปใชในชีวิตประจําวัน การคิดข้ันวิจารณญาณ (Critical) เปน

ความคิดท่ีใชในการตรวจเช่ือมโยง และประเมินลักษณะท้ังหมดของการแกปญหา ประกอบดวยการ

จํา การเรียนรู การวิเคราะหขอมูล เช่ือมโยงขอมูล เพื่อหาคําตอบท่ีมีเหตุผลได การคิดข้ันสรางสรรค 

(Creative) เปนความคิดท่ีซับซอน ความคิดระดับน้ีเปนสิ่งประดิษฐท่ีคิดหรือจินตนาการข้ึนเอง 

สวนของการใหเหตุผลครูลิค และรูดนิคมองวาเปนสวนสําคัญของการคิดนอกเหนือไป 

จากการคิดข้ันระลึกได ดังแสดงใหเห็นในภาพประกอบ 2 ตอไปน้ี 
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การคิดระดับสูง 

(Higher order thinking) 
การใหเหตุผล 

(Reasoning) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 2 ลําดับข้ันการคิดของครูลิคและรูดนิค 

ท่ีมา : Krulik.; & Rudnick, J. A. (1993). Reasoning and Problem Solving. A 

Handbook for Elementary School Teachers.  p.3. 

 

  ลิคและรูดนิค อธิบายวา การคิดเปนกระบวนการท่ีซับซอน แตละข้ันตอนท่ีแสดงใน

แผนภาพไมไดแยกออกจากกันทีเดียว จะเห็นวา “การใหเหตุผล” เปนสวนท่ีรวมข้ันตอนตั้งแตการ

คิดข้ันพื้นฐาน การคิดข้ันวิเคราะห และการคิดข้ันสรางสรรค และสําหรับการคิดในระดับสูง (Higher 

order thinking) เปนการคิดท่ีอยูในข้ันวิจารณญาณและการคิดสรางสรรค 

  อาริสา ฉัตรกิจวรุณ (2529: 1) กลาวถึงการใหเหตุผลวาเปน กระบวนการซ่ึงนําเอา 

ขอความหรือปรากฏการณตางๆ ท่ีเปนเหตุหรือขอกําหนด (Hypothesis) อาจจะหลายอันมา

วิเคราะหและแจกแจงแสดงความสัมพันธหรือความตอเน่ืองเพื่อใหเกิดขอความใหมหรือ

ปรากฏการณใหม ซ่ึงเรียกวา ขอสรุป หรือผล (Conclusion) 

  ศุภกิจ เฉลิมวิสุตมกุล (2546: 50-54) ไดใหความหมายของการใหเหตุผล ซ่ึงสรุปได 

วา การใหเหตุผล คือ การอางหลักฐานเพื่อยืนยัน “ขอสรุป” ของเราเปนความจริง การใหเหตุผลแต

ละคร้ังจะมีสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนท่ีเปนขออาง ซ่ึงหมายถึงหลักฐานหรือเหตุผล (บางคร้ัง

เรียกขออางวาเหตุ) และสวนท่ีเปนขอสรุป ซ่ึงหมายถึงสิ่งท่ีเราตองการบอกวาเปนจริง (บางคร้ัง

เรียกขอสรุปวาผล) โดยแบงการใหเหตุผลออกเปน 2 ประเภท คือ 

 

การคิดขั้นระลึก (Recall) 

การคิดขั้นพื้นฐาน (Basic) 

การคิดขั้นวิจารณญาณ 

(Critical) 

การคิดขั้น

สรางสรรค 

(Creative) 
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   1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนการใหเหตุผลโดยการ 

อางหลักฐานจากประสบการณ กลาวคือ เช่ือวาสิ่งน้ันเปนจริงเพราะเคยพบวามันเปนเชนน้ันมากอน

และเม่ือมีประสบการณแบบเดียวกันหลายๆ คร้ังก็สรุปเปนกฎหรือความจริงท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับสิ่งน้ัน 

   2.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนการใหเหตุผลโดยการ 

นําความจริงจากความเดิมหรือสิ่งท่ีทราบมากอนแลววาเปนความจริงมาใชเปนขออางและพิจารณา

ขออางน้ันๆ ตามหลักเกณฑเพื่อสรุปความจริงใหมออกมาโดยไมตองอาศัยหารทดลองหรือการ

สังเกตจากประสบการณ 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 46) ไดกลาววา การให 

เหตุผลทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตรท่ีตองอาศัยการคิดวิเคราะห

และ/หรือความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการรวบรวมขอเท็จจริง/ขอความ/แนวคิด/สถานการณทาง

คณิตศาสตรตางๆ แจกแจงความสัมพันธ หรือการเช่ือมโยง เพื่อทําใหเกิดขอเท็จจริงหรือ

สถานการณใหมๆ 

  สรุปไดวา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร หมายถึง การใชความรูทางคณิตศาสตรใน

การพิจารณาการอางหลักฐานเพื่อยืนยัน “ขอสรุป” หรือ “ขอความคาดการณ” วาเปนความจริง โดย

แสดงวิธีการยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงอาศัยการคิดวิเคราะห

และ/หรือความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการรวบรวมและเช่ือมโยงขอมูลหรือสถานการณตางๆ ท่ี

สัมพันธกัน เพื่อทําใหเกิดขอเท็จจริงหรือสถานการณใหมๆ  

 4.3  ลักษณะของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

  โอดาฟเฟอร (O’Daffer. 1990: 378) มองวาทักษะการใหเหตุผลท่ีมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จทางคณิตศาสตรของผูเรียนมี 2 ประเภท 

   1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผล 

ทางคณิตศาสตรซ่ึงเนนการใชขอมูลท่ีเกี่ยวกับการอธิบายสมบัติและโครงสรางหลักการใหมคนหารูป

ท่ัวไป รูปแบบทางคณิตศาสตร วิเคราะหสถานการณ และในการอธิบายสมบัติและโครงสรางตางๆ 

ทางคณิตศาสตรเพื่อนําไปสูการสรุปเปนมโนมติหรืออาจกลาวไดวา การใหเหตุผลแบบอุปนัยเกิด

จากผลของกรณีเฉพาะหลายๆ กรณี แลวนําไปสูการสรุปเปนกฎเกณฑท่ัวไป 

   2.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผล 

ทางคณิตศาสตรซ่ึงเนนการใชขอความ หรือแบบรูปท่ีเปนจริงสมเหตุสมผลอยูแลว เพื่อนําไปสู

ขอสรุปจากหลักฐานท่ีปรากฏเปนการพิสูจนขอสรุปและตัดสินความถูกตองของข้ันตอนการคิด การ

ใหเหตุผลแบบน้ีเปนการใหเหตุผลระบบตรรกะ เปนการใหเหตุผลโดยใชโครงสรางทางคณิตศาสตร

เปนพื้นฐาน คือ อนิยาม นิยาม สัจพจน และทฤษฎีบท อาจกลาวไดวา การใหเหตุผลแบบนิรนัย 

เปนการใหเหตุผลท่ีใชขอสรุปท่ีเปนกฎเกณฑท่ัวไปเปนหลัก แลวจะไดผลสรุปของกรณีทีสอดคลอง

กับกฎเกณฑท่ีเปนจริงเสมอ 
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  บารูดี้ (Baroody. 1993: 2-59) ไดกลาววา การใหเหตุผลเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญสําหรับ 

คณิตศาสตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยและแงการใหเหตุผลเปน 3 ประเภท คือ การ

ใหเหตุผลแบบสามัญสํานึก (Intuitive Reasoning) ซ่ึงเปนลักษณะของการใหเหตุผลท่ีเกิดจากการ

หย่ังรู (Insight) หรือเกิดจากลางสังหรณ ไมไดมีขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมดในการตัดสินใจ หรือตัดสินใจ

จากสิ่งท่ีเห็นไดชัดเจน หรือจากความรูสึกภายใน สวนอีก 2 ประเภท คือ การใหเหตุผลแบบอุปนัย 

และการใหเหตุผลแบบนิรนัยเชนเดียวกับของโอดาฟเฟอร เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธท่ีเกี่ยวของ

กับการใหเหตุผลท้ัง 3 ประเภท บารูดี้ กลาววา ในกระบวนการการสืบคนทางคณิตศาสตรมักเร่ิมตน

ดวยการสรุปจากการใหเหตุผลแบบสามัญสํานึกหรือแบบอุปนัยท่ีเรียกวา การสรางขอความ

คาดการณ (Conjecture) แลวตรวจสอบขอความคาดการณโดยการพิสูจน ซ่ึงก็คือการใหเหตุผล

แบบนิรนัยน่ันเอง 

  สมวงษ แปลงประสพโชค (2544: 2-11) กลาววา การใหเหตุผลท่ีใชกันอยู มี 2 แบบ 

คือ 

   1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนการใหเหตุผลโดยอาง

จากตัวอยาง หรือประสบการณยอยหลายๆ ตัวอยางหลายแงหลายมุม และสรุปเปนความรูท่ัวไป 

   2.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนการอางเหตุผลจาก

ความรูพื้นฐานชุดหน่ึงท่ียอมรับมากอน ความรูพื้นฐานท่ีตองยอมรับมาใชอางเหตุผลน้ีมีช่ือเรียก

ตางๆ กัน เชน เหต ุ(Premise) สมมุติฐาน (Hypothesis) หรือสัจพจน (Axiom หรือ Postulate) 

  ฉวีวรรณ เศวตมาลย และคณะ (2545: 69-70) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลไววา การให

เหตุผล มี 2 ประเภทคือ  

   1.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย เปนการใหเหตุผลโดยกําหนดใหหรือยอมรับเหตุเปน

จริงน้ันคือเหตุท่ีตั้งข้ึนบังคับใหเกิดผลลัพธอยางหลีกเลี่ยงไมไดซ่ึงผลจะสมเหตุสมผลหรือไม

สมเหตุสมผลจะตองตรวจสอบความสมเหตุสมผลน้ัน 

   2.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย เปนการใชประสบการณยอยๆ หลายๆ ตัวอยาง 

หรือการคาดคะเนในการสรุปผล น้ันคือเหตุท่ีจะตั้งข้ึนเปนการเก็บขอมูลในแตละคร้ังท่ีเกิดข้ึนแลว

สรุป ซ่ึงผลลัพธท่ีไดอาจไมสอดคลองกับเหตุการณ เน่ืองจากผลลัพธท่ีไดอาจเปนจริงหรือไมเปนจริง

ก็ได 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 46-47) ไดกลาววา  

โดยท่ัวไป มนุษยมักจะใชความรูท่ีมีมาแตกําเนิดหรือสามัญสํานึก ซ่ึงมนุษยแตละคนอาจมีอยูมาก

นอยแตกตางกัน มาชวยแกปญหา เชน เม่ือนํ้าตาลทรายกําลังจะข้ึนราคา นํ้าตาลทรายมักจะขาด

ตลาด ชาวบานและแมคามักรีบสะสมนํ้าตาลทรายในราคาเดิมกอนข้ึนราคา หรือในวันท่ีฝนตกตอน

เชา คนในเมืองใหญมักจะออกจากบานเร็วกวาปกติ เพราะคิดวาการจราจรนาจะติดขัดมากกวาวันท่ี

ฝนไมตกตอนเชา เปนตน ในทางคณิตศาสตร เรียกการใหเหตุผลท่ีมาจากการใชความรูท่ีมีมาแต

กําเนิดหรือสามัญสํานึก ดังกลาวขางตนวา การใหเหตุผลแบบสหัชญาณ มนุษยจะมีการใหเหตุผล

แบบสหัชญาณมากหรือนอยน้ัน ข้ึนอยูกับประสบการณท่ีตนมีอยู 
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  จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร มี 2 ประเภท คือ 

   1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนการใหเหตุผลโดยอาง

จากตัวอยาง หรือประสบการณยอยหลายๆ ตัวอยางหลายแงหลายมุม และสรุปเปนความรูท่ัวไป 

   2.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) การใหเหตุผลท่ีใชขอสรุปท่ี

เปนกฎเกณฑท่ัวไปเปนหลัก แลวไดผลสรุปของกรณีทีสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีเปนจริงเสมอ 

 4.4  แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 

  สําหรับการพัฒนาการใหเหตุผล กิลฟอรด และฮอฟเนอร (Guilford; & and Hoepfner.  

1971: 28-32) ไดใหความเห็นวาการพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการใหเหตุผลน้ันตองเร่ิมจาก 

การสงเสริมใหบุคคลไดคิดอยางมีเหตุผล ความสามารถในการใหเหตุผลดังกลาวน้ีเปนสิ่งจําเปนท่ี

โรงเรียนควรจัดทําและเปน สิ่งท่ีสามารถสอนไดควบคูกับเน้ือหาวิชาปกติหรือในสถานการณตางๆ ท่ี

เหมาะสม 

  นิคเคอรสัน (Nickerson. 1984: 26-35) ไดสรุปรูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมการคิด

อยางมีเหตุผลตามท่ีเปนอยูในปจจุบันออกเปน 5 กลุมดังรายละเอียดตอไปน้ี 

   1.  กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางกระบวนการคิด (Cognitive Process 

Approaches) กลุมน้ีกําหนดขอตกลงไววาความสามารถในการคิดน้ันเปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับกระบวนการ

คิดพื้นฐานบางประการ เชน การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ การจําแนกประเภท การอางอิง และการ

ทํานายกระบวนการคิดพื้นฐานน้ีเปนกระบวนการคิดอยางมีระบบเหตุผลซ่ึงนําไปใชประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

   2.  กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางยุทธศาสตรการคิด (Artifitial Intelligence) 

โปรแกรมน้ีมุงเนนเกี่ยวกับกลวิธีท่ีนํามาใชการแกปญหา ซ่ึงเปนแนวทางท่ีนําไปสูเปาหมาย ท่ีเช่ือวา

มีโอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จสูงโปรแกรมน้ีมักจะพบในงานวิจัยทางดานจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการคิด

โดยเฉพาะในดานการแกปญหาหรือในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ 

   3.  กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดตามทัศนะ

ของเพียเจท (Formal Thinking or Stage Development) โปรแกรมในกลุมน้ีสรางข้ึนตามแนวทัศนะ

จากการคิดเฉพาะดาน และลักษณะท่ีเปนรูปธรรม ใหสามารถคิดในแนวคิดในแนวกวางและคิดในสิ่ง

ท่ีเปนนามธรรมไดซ่ึงเปนพัฒนาการในระดับการใชเหตุผลเชิงตรรกวิทยาได 

   4.  กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางของการใชภาษาและสัญลักษณ (Language 

and Symbol Manipulation) โปรแกรมน้ีมีความเช่ือวา การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพน้ันเปนกิจกรรมท่ี

มีแบบแผนจําเปนตองใชความสามารถในการแสดงความคิดออกมาใหแจมชัด และมีความตอเน่ือง

ซ่ึงลักษณะดังกลาวน้ีจําเปนตองมีการวางแผน ตลอดจนกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสูเปาหมาย

โดยมีการแบงงานออกเปนสวนๆ หรือเปนข้ันตอนท่ีตอเน่ืองซ่ึงเปนการฝกทักษะการคิดอยางมี

เหตุผลดานการวิเคราะหและสังเคราะหขอความ โดยใชการเขียนเปนวิธีการแสดงความคิดออกมา

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 
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   5.  กลุมโปรแกรมท่ียึดการคิดเปนเน้ือหาสาระของการฝก หรือเปนโปรแกรมท่ีใช 

แนวทางของการคิดท่ีเกี่ยวกับการคิด (Thinking About Thinking) โปรแกรมในแนวทางน้ีเช่ือวา 

การเรียนรูเกี่ยวกับการคิดจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนเองใหดีข้ึน เพราะ

ผูเรียนจะรูถึงสิ่งท่ีเปนความคิดของตนเอง รูวาตนกําลังคิดอะไร และตองการอะไรอันเปนแนวทางท่ี

ชวยการพิสูจนขอสรูปและตัดสินความถูกตองของข้ันตอนการคิด การใหเหตุผลแบบน้ีเปนการให

เหตุผลท่ีเปนระบบตรรกยะ เปนการใหเหตุผลโดยใชโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนพื้นฐาน คือ 

อนิยาม นิยาม สัจพจน และทฤษฎีบท ซ่ึงอาจกลาวไดวาการใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนการใหเหตุผล

ท่ีใชขอสรุปท่ีเปนกฎเกณฑท่ัวไปเปนหลักแลวจะไดผลสรุปของกรณีท่ีสอดคลองกับกฎเกณฑ

หลักการท่ีเปนจริงเสมอ 

  ในการสอนผูเรียนเพื่อใหเกิดความคิดน้ันผูสอนจําเปนตองหาวิธีการสอน เพื่อสงเสริม

ใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีระบบและมีเหตุผลมากข้ึนและไดมีนักศึกษาทานหน่ึงไดใหความสนใจ

และพยายามท่ีจะศึกษาและทดลองหาวิธีวา ทักษะการคิดอะไรบางท่ีจําเปนและเปนพื้นฐานของการ

คิดอยางมีเหตุผล และสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะท่ีตองการเหลาน้ันไดมีการกลาวถึง

การสอนไว 3 แนวทางซ่ึง มีรายละเอียดดังน้ี (Brandt. 1984: 3) 

   1.  การสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking) การสอนตามแนวทางน้ีเนนใน 

ดานการสอนเน้ือหาวิชา โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของ

ผูเรียน 

   2.  การสอนการคิด (Teaching of Thinking) การสอนตามแนวทางน้ีมีจุดเนน 

เกี่ยวกับกระบวนการทางสมองท่ีนํามาใชในการคิดโดยเฉพาะ โดยเนนไปท่ีทักษะการคิดหรือ

แนวทางท่ีสอนทักษะการคดิโดยตรง แนวทางการสอนน้ันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันหลายแนวทาง

ตามความเช่ือพื้นฐานของผูท่ีจัดสรางแนวการสอน 

   3.  การสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching About Thinking) การสอนตามแนวทางน้ี 

เปนแนวทางท่ีใชการคิดเปนเน้ือหาสาระของการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูถึงสิ่งท่ีเปนความคิด

ของตนเองโดยไมรูตนเองกําลังคิดอะไร ตองการรูอะไร และในขณะท่ีกําลังคิดอยูน้ันตนเองรูอะไร

และไมรูอะไร ซ่ึงสิ่งดังกลาวน้ีจะชวยใหผูเรียนไดเขาใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอันกอใหเกิด

ทักษะท่ีเรียกวา การสังเคราะหความคิด (Metacognition) ของตนเองแนวทางการสอนเกี่ยวกับการ

คิดน้ีเร่ิมเปนท่ีสนใจของนักการศึกษาท่ัวไปเพิ่มข้ึนโดยเช่ือวาเปนแนวทางท่ีทําใหผูเรียนสามารถ

ควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองไดในขณะท่ีทําการคิด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถคนหา

ขอบกพรองของตนเองไดเพื่อหาแนวทางการแกไขไดตรงจุด 

  สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of  

Mathematics.1989: 29, 81) กลาววา “คณิตศาสตร คือ การใหเหตุผล” และเพื่อใหผูเรียนเห็นวา 

คณิตศาสตรเปนวิถีทางท่ีดีท่ีจะทําใหเขาใจโลกท่ีเปนจริงจําเปนจะตองจัดใหมีการใหเหตุผลแทรกอยู

ในกิจกรรมทางคณิตศาสตร ผูเรียนตองใชเวลาและประสบการณท่ีกําหนดและประเมินขอสรุปของ

บุคคลอื่น 
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  อัครยา สังขจันทร (2543: 95-96) ไดกลาววา การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ 

ใหเหตุผล เปนกระบวนการท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาการคิดใชเหตุผล วิเคราะหแสดงความ

คิดเห็น และแสวงหาความรูดวยตนเอง ดังน้ันบทบาทของผูสอนจึงไมใชการจัดบทเรียน โดยคํานึง

วา “จะสอนอะไร” แตเปนการจัดบทเรียนตางๆ โดยคํานึงวา “จะใหนักเรียนเรียนรูอะไร” 

  กรมวิชาการ (2544: 195-196) กลาววา การจัดการเรียนรูใหผูเรียนรูจักคิดเปนสิ่ง 

สําคัญ โดยท่ัวไปเขาใจกันวาการฝกใหรูจักการใหเหตุผลท่ีงายท่ีสุด คือ การฝกจากการเรียน

เรขาคณิตตามแบบยูคลิด เพราะมีโจทยท่ีเกี่ยวกับการใหเหตุผลมากมาย มีท้ังการใหเหตุผลอยาง

งาย ปานกลาง และอยางยาก แตท่ีจริงแลวการฝกใหผูเรียนรูจักคิดและใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล

น้ัน สามารถสอดแทรกไดในการเรียนรูทุกเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ ดวย 

  องคประกอบหลักท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผลและรูจักใหเหตุผลมี

ดังน้ี 

   1.  ควรใหผูเรียนไดพบกับโจทยหรือปญหาท่ีผูเรียนสนใจ เปนปญหาท่ีไมยากเกิน

ความสามารถของผูเรียนท่ีจะคิด และใหเหตุในการหาคําตอบได 

   2.  ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใชและให

เหตุผลของตนเอง 

   3.  ผูสอนชวยสรุปและช้ีแจงใหผูเรียนเขาใจวา เหตุผลของผูเรียนถูกตองตาม

หลักเกณฑหรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร 

  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 69) ไดกลาววา การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 

ของนักเรียน ครูผูสอนตองเร่ิมจากการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กซ่ึงเปนสิ่งท่ีสามารถทําได อีก

ท้ังยังมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กอยางตอเน่ือง

ครูผูสอนถือเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทางดานความคิดของเด็ก

ในการเรียนคณิตศาสตรมีความจําเปนตองมีความหมายกับตัวเด็ก กลาวคือ ครูควรสงเสริมใหเด็กได

สํารวจ ใหเหตุผล และคิดแกปญหามากกวาการเรียนโดยการจํากฎเกณฑตางๆทางคณิตศาสตร

เทาน้ัน เด็กจําเปนตองสราง (Construct) ความเขาใจทางคณิตศาสตรโดยการคิดดวยตนเอง และ

คนหาคําตอบซ่ึงมีความหมายสําหรับตัวเขา 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 18) ไดใหหลักการในการ

พัฒนาการใหเหตุผลวามีหลักการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

   1.  ควรจัดประสบการณใหสมํ่าเสมอทุกระดับช้ัน 

   2.  การใหเหตุผลสามารถพัฒนาได โดยสอดแทรกทุกหนวยการเรียนรูตามความ

เหมาะสม 

   3.  ระดับการใหเหตุผล ควรใหสอดคลองกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน 

   4.  การใหเหตุผล ควรจัดใหไดมีประสบการณอยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตวัยกอน

อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงควรจะปลูกฝงใหเกิดเปนนิสัย 

   5.  ควรใหนักเรียนไดตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเหตุผล 
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   6.  ควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหสงเสริมการฝกการใหเหตุผล 

  จากแนวคิดขางตน สรุปไดวาการพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการใหเหตุผลน้ัน

ตองเร่ิมจากการสงเสริมใหบุคคลไดคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงผูสอนควรจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการใหเหตุผล ดังน้ี 

   1.  ใหผูเรียนไดพบกับโจทยหรือปญหาท่ีผูเรียนสนใจ เปนปญหาท่ีไมยากเกิด

ความสามารถของผูเรียนท่ีจะคิดและใหเหตุผลในการหาคําตอบได 

   2.  ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใชและให

เหตุผลของตนเอง 

   3.  ผูสอนชวยสรุปและช้ีแจงใหผูเรียนเขาใจวาเหตุผลของผูเรียนถูกตองตาม

หลักเกณฑหรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร 

 4.5  การประเมินการใหเหตุผล 

  อัครยา สังขจันทร (2543: 102) ไดกลาวถึง หลักการสําคัญของกระบวนการเรียนการ 

สอน เปนสิ่งท่ีผูสอนจําเปนตองตระหนักอยูเสมอ เพื่อชวยใหกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงคของความพยายามท่ีจะพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียน ซ่ึงการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาความสามารถทางการให

เหตุผล โดยไดกลาวถึงวิธีการประเมินความสามารถในการใหเหตุผล ดังตอไปน้ี 

   1  การสอบไมสําคัญเทากับการกระตุน ใหนักเรียนใฝรูและคิดเปน 

   2.  มีวิธีการวัดผลและประเมินผลความสามารถในการคิดใหเหตุผลท่ีเหมาะสมกับ

รูปแบบการเรียนการสอน 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 50-52) ไดกลาวา การ 

ประเมินความสามารถในการใหเหตุผล นอกจากจะพิจารณาความสามารถในการใหเหตุผล ผู

ประเมินความคํานึงถึงความสามารถในดานตอไปน้ีดวย 

   1.  การใชความรูทางคณิตศาสตรในการใหเหตุผล 

   2.  การใชวิธีการทางคณิตศาสตรสรางขอความคาดเดาสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

   3.  การประเมินขอโตแยงทางคณิตศาสตรและการพิสูจน 

   4.  การเลือกใชรูปแบบหรือวิธีการท่ีหลากหลายในการใหเหตุผลหรือพิสูจน 

  ในการประเมินผลควรจะคํานึงถึงจุดมุงหมายในการประเมินวาเพื่ออะไร เชน 

   - ประเมินเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ เพื่อใหรูวา

นักเรียนพรอมท่ีจะเรียนคณิตศาสตรเร่ืองน้ันๆ หรือไม เพื่อนํามาใชคาดการณเกี่ยวกับการเรียนรู

ของผูเรียนแลวนํามาออกแบบกิจกรรม การประเมินเพื่อจุดประสงคในลักษณะน้ี จะประเมินดวยการ

วิเคราะห เก็บขอมูลเปนรายละเอียดในแงมุมตางๆ ตามท่ีตองการทราบ 
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   - ประเมินเพื่อวัดความสามารถในการใหเหตุผล การประเมินเพื่อจุดประสงคน้ี 

อาจใชการใหคะแนนทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดานการใหเหตุผล ซ่ึงครูอาจจะใชการ

ประเมินแบบองครวม โดยโดยใชเกณฑท่ีมีผูพัฒนาไวแลวหรืออาจจะตั้งเกณฑข้ึนเองจาก

ประสบการณจริงท่ีพบไดจากนักเรียน 

  การประเมินความสามารถในการใหเหตุผล ใชวิธีการใหคะแนนแบบกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนน (Rubric) เพื่อมุงท่ีจะขจัดปญหาท่ีจะเกิดจากการใหคะแนน ปองกันความลําเอียงและ

เสริมรางความเปนธรรม ตลอดจนสรางระบบการประเมินท่ีจะนําไปสูการพัฒนา 

เกณฑการใหคะแนนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 121-123) ไดกลาวไวในการ 

จัดสาระการเรียนรูกลุมคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) และชวงช้ันท่ี 4 (ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เกี่ยวเกณฑการประเมินเพื่อ

เปนแนวทางใหครูผูสอนใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพของผูเรียน ดังน้ี 

 ทักษะการใหเหตุผล มีเกณฑการใหคะแนนแสดงดังตารางตอไปน้ี 

ตาราง 1 ทักษะการใหเหตุผล 

คะแนน/ความหมาย ความสามรถในการใหเหตุผลท่ีปรากฏใหเห็น 

  4 : ดีมาก มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 

  3 : ดี มีการอางอิงท่ีถูกตองบางสวน เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

  2 : พอใช เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 

  1 : ควรแกไข มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

  0 : ตองปรับปรุง ไมมีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

 จิณดิษฐ ลออปกษิณ (2550: 183) ไดกลาวถึงเกณฑการใหคะแนนการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร ดานการยืนยันขอสรุปหรือขอความขาดการณอยางสมเหตุสมผล ดังน้ี 
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ระดับ พฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็น 

3 

นักเรียนแสดงใหเห็นวาสามารถยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณไดอยาง

ชัดเจน โดยแสดงวิธีการยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล

และมีการอางอิงท่ีถูกตอง 

2 

นักเรียนแสดงใหเห็นวาสามารถยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณได โดยแสดง

สาระสําคัญ แตไมครบถวน อางอิงไดถูกตองบางสวน มีขอบกพรองบางประการหรือ

เหตุผลท่ีใชไมรัดกุมเพียงพอ 

1 

นักเรียนแสดงใหเห็นวาสามารถยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณไดบาง โดย

แสดงเหตุผลเฉพาะบางกรณี แตไมไดแสดงเหตุผลในกรณีท่ัวไป หรือมีการแสดง

เหตุผลท่ีบกพรอง ไมชัดเจน อางอิงไมถูกตอง ไมสมเหตุสมผลในบางกรณี 

0 
นักเรียนแสดงใหเห็นวาไมสามารถยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณได โดยไม

แสดงความคิดเห็นใด 

 จากขอมูลขางตน การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเปนการใช

ความรูทางคณิตศาสตรในการพิจารณา การอางหลักฐานเพื่อยืนยัน “ขอสรุป” หรือ “ขอความ

คาดการณ” วาเปนความจริง โดยแสดงวิธีการยืนยันขอสรุป หรือขอความคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผล ซ่ึงอาศัยการคิดวิเคราะหและ/หรือความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการรวบรวมและ

เช่ือมโยงขอมูลหรือสถานการณตางๆ ท่ีสัมพันธกัน เพื่อทําใหเกิดขอเท็จจริงหรือสถานการณใหมๆ 

ซ่ึงผูวิจัยประเมินความสามารถในการใหเหตุผลโดยการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ 

และใชวิธีการใหคะแนนแบบกําหนดเกณฑการใหคะแนน (Rubric) 
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5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 งานวิจัยตางประเทศ 

  ไทอัน และฮอง (Tyan; & Hong. 2000: Online) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชการ 

ติดตอสื่อสารผานคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนของไตหวัน ดวยการจัดระบบ

การศึกษาท่ีนําเอาCMC(Computer Mediated Communication) ,VICTORY (Virtual Classroom; 

& Virtual Corporation System) มาพัฒนาในการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาดวย

อิเล็กทรอนิกสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนแตละคนมีความตองการท่ีจะมีสวนรวมในการ

ประชุมทางอิเล็กทรอนิกสกอนจะใชการอภิปรายแบบเผชิญหนาในหองเรียนปกติ ทําใหนักเรียนไดมี

โอกาสท่ีจะมีการเรียนรูแบบรวมมือและสรางองคความรูดวยตัวผูเรียนเองไดเปนอยางดี 

  แม็ททิว และวารากัวร (Matthew; & Varagoor. 2001: Online) ไดทําการวิจัย เร่ือง  

การตอบสนองของผูเรียนตอบทเรียนออนไลน (Student Response to Online Course Materials) 

กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจาการรวบรวมและวิเคราะหถึงผลกระทบตางๆ กับประสบ

ความสําเร็จในการเรียนและสั่งงานผานอินเทอรเน็ตพบวา ผูเรียนสวนมากมีประสบการณและ

ความรูสึกท่ีดีในการใชอินเทอรเน็ตและเรียนผานบทเรียนออนไลน 

  โฮลเดรน (Holdren. 2002: Online) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลการสอนโดยใช 

สื่อคอมพิวเตอรท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนท่ีเรียนวิชาพีชคณิต โดยกลุม

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 146 คน ซ่ึงผูวิจัยแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกสอนโดยใช

สื่อคอมพิวเตอร และอีกกลุมสอนแบบบรรยาย ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเจตคติของนักเรียนท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน 

  ชาง (Chang. 2003: Online) ไดศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคในการใชเว็บการเรียนการ 

สอนของผูเรียนในสถาบันเทคโนโลยีของรัฐในระดับอุดมศึกษาท่ีถูกเลือกแหงหน่ึงในไตหวัน 

(ประเทศจีน) มีจุดมุงหมายของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อหาจุดประสงคในการใชเว็บการเรียนการสอน

ของผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีถูกเลือกแหงหน่ึงในไตหวัน โดยศึกษาเฉพาะปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสมัครใจของผูเรียนในการใชเว็บการเรียนการสอนและคาดการณถึงความสัมพันธระหวาง

ปจจัยตางๆ และจุดมุงหมายของผูเรียนในการใชเว็บการเรียนการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชคือ 

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในไตหวันจํานวน 630 คน แบงเปนนิสิตท่ีเรียนภาคปกติ 188 คน เรียน

ภาคค่ํา 251 คน และเรียนเสาร-อาทิตย 191 คน โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยท้ัง 8 ดาน คือ ดานความมีประโยชน ความสะดวกในการใช การเช่ือมประสาน การมี
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ปฏิสัมพันธ โครงสรางหลักสูตร ประสิทธิผลของคอมพิวเตอร ประสบการณทางอินเทอรเน็ต และ

ความมีอิสระของผูเรียน ผลท่ีไดพบใน 6 แง คือ 1) ท้ัง 8 ปจจัยโดยเฉพาะการเช่ือมประสานมี

อิทธิพลตอจุดประสงคในการใชเว็บการเรียนการสอน 2) ท้ัง 8 ปจจัยมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญกับจุดประสงคในการใชเว็บการเรียนการสอน 3) นักศึกษาชายมีความม่ันใจสูงในการใช

เทคโนโลยี มีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตสูง มีระดับการรับรูการมีปฏิสัมพันธกับระบบสูงและ

มีระดับความเช่ือในแงความมีประโยชนและการใชงานงายมากกวานักศึกษาหญิง 4) กลุมตัวอยางท่ี

มีอายุมากกวา 30 ปข้ึนไป มีเจตคติท่ีดีตอการใชเว็บการเรียนการสอนมากกวากลุมท่ีมีอายุนอยกวา

อยางมีนัยสําคัญ 5) นักศึกษาท่ีเรียนเสาร-อาทิตย มีเจตคติในการใชเว็บการเรียนการสอนสูงท่ีสุด 6) 

การวิเคราะหความถดถอยดานความเปนอิสระของผูเรียน 

  บัมพ (Bump. 2004: A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ทางคณิตศาสตรมาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย 

Houston พบวา นักเรียนท่ีไดเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวานักเรียนท่ีไมไดเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

  สุชีราพร  ปากนํ้า (2547: 132) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ตวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2545 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด ดังน้ี คือ 83.79/82.33  

  ศศิธร บุญภาพ (2548: 132-133) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน 

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง แสงเชิงฟสิกส สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 จังหวัดสระแกว พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองแสงเชิงฟสิกส ท่ีพัฒนาข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 71.81/73.00 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด   ผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนไดคะแนน

รอยละ 76.25 ซ่ึงสูงกวาระดับดี เจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง แสงเชิงฟสิกส หลังเรียนไดคะแนน 4.15 ซ่ึงสูงกวาระดับดี 

  จตุรงค ขันทเขตต (2549: 78-81) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน 

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง
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เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ท่ีมี

คุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ89.88/91.55 

เปนไปตามเกณฑ 85/85 

  กัลยกร อนุฤทธิ์ (2550: 61-64) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ 

มัลติมีเดียเร่ือง บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีคุณภาพ โดย

พิจารณาจากประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย มีคุณภาพ กลาวคือ บทเรียนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (80/80) โดยมีประสิทธิภาพ 82.01/82.81 และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  สุบิน ยมบานกวย (2550: 131-134) ไดพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ  

เร่ือง ความนาจะเปนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยาไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

จํานวน 20 คน เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก บทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบวา บทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ เร่ือง ความนาจะเปน สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมีคา 84.95/86.68 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภายหลังการเรียนดวย บทเรียน e-

Learning แบบปฏิสัมพันธ เร่ือง ความนาจะเปน ผานเกณฑรอยละ 65 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภายหลังการเรียนดวย บทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ เร่ือง ความนาจะเปน สูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ตอการเรียนดวย

บทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ เร่ือง ความนาจะเปน 

  วิวัฒน มีสุวรรณ (2551: 129-130) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขาย 

ไรสายบนเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล เร่ือง การจัดแสงสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน

การศึกษา สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการวิจัยปรากฏ

วา 

   1.  รูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายไรสายบนเคร่ืองชวยงานสวนบุคคล 

แบบดิจิทัลอยูในเกณฑเหมาะสม มี 10 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) เปาหมาย/วัตถุประสงคการเรียนรู 

2) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 3) การกําหนดบทบาทผูเรียน 4) การกําหนดบทบาทผูสอน 5) การ
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วิเคราะหและออกแบบเน้ือหา 6) การกําหนดวิธีการเรียนหรือกิจกรรมการเรียน 7) การพัฒนาและ

เลือกทรัพยากร 8) การดําเนินการเรียนการสอน 9) การประเมินผลการเรียนรู 10) ขอมูลยอนกลับ 

   2.  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขาย 

ไรสายบนเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล เร่ืองการจัดแสงสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน

การศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.12/85.75 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑกําหนด 

85/85 

   3.  ผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ของกลุมตัวอยางท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายไรสายบนเคร่ืองชวยงานสวน

บุคคลแบบดิจิทัล พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

   4.  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากในการเรียนตามรูปแบบการเรียนผาน 

เครือขายไรสายบนเคร่ืองชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล 

  ปกเกศ ชนะโยธา (2551: 110) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร และความพึงพอใจ ของนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีสรางข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัยพบวา..1).บทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีสรางข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชา

คณิตศาสตร ท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการ ศึกษามี

คุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 87.42/86.78..เปนไปตามเกณฑ 85/85..2)”

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ท่ีสรางข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู

ของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05..3).ผลของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ทักษะ

การแกปญหา) ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ท่ีสรางข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สูงกวานักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01..4).นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลตมีิเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีสรางข้ึนตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต อยูในระดับมากท่ีสุด 

  ศุภนิมิต อินบรรเลง (2551: 75-76) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน 

เครือขายอินเทอรเน็ตเร่ือง งานจัดชอดอกไมสด กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง งานจัดชอดอกไมสด กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
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และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ท่ีมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก คุณภาพดาน

เทคโนโลยีอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 89.33/88.22 

  ทองกร ศรีบุญเรือง (2552: 82-83) ไดพัฒนารูปแบบเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชา 

คณิตศาสตรพื้นฐาน เร่ือง กําหนดการเชิงเสน สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา เว็บเพจ

เพื่อการศึกษาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน เร่ือง กําหนดการเชิงเสน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีคา 92.21/84.28   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนดวยเว็บเพจเพื่อการศึกษา เร่ือง 

กําหนดการเชิงเสน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน เร่ือง กําหนดการเชิงเสน ของนักเรียนหลังไดรับการเรียนดวยเว็บเพจ

เพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาเกณฑรอยละ 65 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  วรรณา พิมพพันธุ (2553: 141) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย  

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เร่ือง พื้นฐานทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เร่ืองพื้นฐานทาง

เรขาคณิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมีคา 

82.04/81.97 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภายหลัง

การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เร่ือง พื้นฐานทาง

เรขาคณิตสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนมัลติมีเดีย ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เร่ือง พื้นฐานทางเรขาคณิตสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย ท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เร่ือง พื้นฐานทางเรขาคณิต สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

  จากผลการวิจัยขางตนสรุปไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต ในเน้ือหาวิชาตางๆ และในระดับช้ันตางๆ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตผานเกณฑท่ีกําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย
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อินเทอรเน็ต สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมาก ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 



 

บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 

  1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน  

7 หองเรียน รวม 230 คน 

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน  

1 หองเรียน จํานวน 29 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) โดยสุมมา 1 หองเรียน เน่ืองจากโรงเรียนได

จัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 

 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เร่ือง ความคลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร รายละเอียดตอไปน้ี 

   1.  ทดสอบกอนเรียน        2  คาบ 

   2.  รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน       4  คาบ 

   3.  รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน       5  คาบ 

   4.  การนําไปใช          6  คาบ 

   5.  ทดสอบหลังเรียน        2  คาบ 

        รวม       19 คาบ 
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 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม

ท้ังหมด 19 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเวลาในการทดลอง จํานวน 15  คาบ ทําการทดสอบกอน

เรียน (Pre-test) จํานวน 2 คาบ และทําการสอบหลังเรียน จํานวน (Post-test) 2 คาบ 

การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดมีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย สําหรับ

ช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

สําหรับช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีรายละเอียดในการสรางและพัฒนา ดังน้ี 

 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปน้ี 

  1.1  ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด เพื่อกําหนดเน้ือหาและตัวช้ีวดั 

  1.2  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพือ่เปนแนวทางในการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

  1.3  ศึกษาเอกสารแบบเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคูมือครูตามหลักสูตรสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อกําหนดรายละเอียดของเน้ือหาและและตัวช้ีวดั ใน

การนํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

ซ่ึงแบงเน้ือหาของบทเรียนออกเปน 3 เร่ือง ดังน้ี 

   1.3.1  รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน 

   1.3.2  รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน 

   1.3.3  การนําไปใช 
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  1.4  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต 

  1.5  นําเน้ือหาและตัวช้ีวัด มาสรางเปนเร่ืองราวบทเรียน (Story Board)  

ตามโครงสรางของเว็บเพจเพื่อการศึกษา ซ่ึงเปนการกําหนดสิ่งท่ีตองนําเสนองานทางหนาจอ

คอมพิวเตอรลงแผนกระดาษเพื่อเปนตนแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยประกอบดวยเน้ือหา การแบงพื้นท่ีหนาจอการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของ

ตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ 

  1.6  นําแผนเร่ืองราวบทเรียนท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบพิจารณา แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

  1.7  นําแผนเร่ืองราวบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวมาสรางเปนบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเขียน บล็อกบนเว็บไซต Wordpress.com 

โปรแกรมสรางภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหว และโปรแกรมสรางแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

  1.8  นําแผนเร่ืองราวบทเรียน (Story Borad) และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบพิจารณาแลวนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข จากน้ันนําแผนเร่ืองราวบทเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต แลวนําขอเสนอแนะมา ปรับปรุงแกไข 

  1.10  นําแบบทดสอบและแบบฝกหัดสงข้ึนสูคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยใช 

FTP (File Transfer Protocol) โดยผูวิจัยไดสงขอมูลไปไวท่ีคอมพิวเตอรแมขายของโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากน้ันเช่ือมตอกับบล็อกบนเว็บไซต Wordpress.com 

แลวทําการทดสอบการใชงาน 

  1.11  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เสนอตอ 

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน (ซ่ึงเปนชุดเดียวกับผูเช่ียวชาญท่ีพิจารณาแผนเร่ืองราวบทเรียน) เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมและประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ซ่ึงในการประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใชแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตโดยผูเช่ียวชาญ โดยปรับปรุงจากแบบประเมินของสุบิน       

ยมบานกวย (2550: 173-174) 

  1.12  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีไดรับการ 

ปรับปรุงแลว ไปทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ตามข้ันตอนดังน้ี 

   1.12.1  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  



73 

ท่ีผานการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญและไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ไปทดลองสอนกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนเน้ือหาน้ีมากอน ซ่ึงมีระดับ

ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน จํานวน 3 คน เพื่อ

ดูความเหมาะสมและขอบกพรองในดานเน้ือหาและการเช่ือมโยง ดานกราฟกและพื้นหลัง ดาน

ตัวอักษรและสี ดานกิจกรรมและแบบฝกหัด ดานการจัดบทเรียน โดยการสัมภาษณ จากน้ันนําผลท่ี

ไดมาปรับปรุงแกไข 

   1.12.2  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางและไมเคยเรียนเน้ือหาน้ีมากอน ซ่ึงมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตาง

กัน คือ เกง ปานกลาง และออน จํานวน 9 คน เพื่อนําผลท่ีไดมากําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

   1.12.3  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนเน้ือหาน้ีมากอน 

ซ่ึงมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน จํานวน 

30 คน เพื่อนําผลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต ตามเกณฑท่ีกําหนด และเปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองคร้ังท่ี 2 

  การกําหนดเกณฑและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ในขอ 1.12.2 และ 1.12.3 ดําเนินการโดยใหนักเรียน

แตละคนทําแบบฝกหัดทายบทเรียนในแตละหนวยการเรียนรูและทําแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเรียน

จบทุกหนวยการเรียนรู จากน้ันหาความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดแตละ

หนวยการเรียนรูกับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยคิดเปนรอยละ แลวนําผลท่ี

ไดมาเปรียบเทียบเพื่อกําหนดเกณฑและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

  1.13  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีไดรับการปรับปรุง 

แกไขแลวมาทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-

นครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 29 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ตามเกณฑ 80/80 

โดยมีคาเฉลี่ย 82.31/80.75 
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 2.  แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย มีขั้นตอนการ

สราง ดังน้ี  

  2.1  ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

  2.2  ศึกษาสาระการเรียนรู เร่ือง ความคลาย จากหนังสือแบบเรียน วิชาคณิตศาสตร

พื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และคูมือครูตามหลักสูตรสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  2.3  กําหนดเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตลอดจนเขียนแผนการ

จัด การเรียนรู เร่ือง ความคลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน

ประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 

   2.3.1  สาระท่ี 

   2.3.2  มาตรฐานการเรียนรู 

   2.3.3  ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู 

   2.3.4  สาระการเรียนรู 

   2.3.5  สาระสําคัญ 

   2.3.6  สมรรถนะสําคัญ 

   2.3.7  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   2.3.8  กิจกรรมการเรียนรู 

   2.3.9  สื่อ/ แหลงการเรียนรู 

   2.3.10  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

   2.3.11  บันทึกหลังการสอน 

     1)  ผลการสอน 

     2)  ปญหา/อุปสรรค 

     3)  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

  2.4  นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของสาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการ

เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู และระยะเวลาท่ีใช ตลอดจนภาษาท่ีถูกตอง เพื่อ

นํามาปรับปรุงแกไข โดยปรับปรุงการเขียนสาระสําคัญ แกไขคําผิดและภาษาท่ีถูกตอ เน่ืองจาก

ผูวิจัยใชภาษาท่ีไมเปนทางการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู

บางข้ันตอนใหเหมาะสมกับเวลาในการทํากิจกรรม 

  2.5  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

ปริญญานิพนธ และผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบแกไข 
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  2.6  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ 

และผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน แลวนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย สําหรับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

  3.1  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักการสรางแบบทดสอบ หลักการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

  3.2  ศึกษาเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรูของวิชาคณิตศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 เร่ือง ความคลาย จากหลักสูตร คูมือครู แบบเรียนหรือตําราเรียนตางๆ 

  3.3  สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง ความคลาย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  3.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 50 ขอ โดยใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหไดขอสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

  3.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไปให 

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย

คัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงไดขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 

0.67 – 1.00 จํานวน 50 ขอ และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

  3.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ท่ีผานการตรวจและ 

แกไขจากอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และผูเช่ียวชาญแลว ไปทดลองกับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครซ่ึงผานการเรียนรู 

เร่ือง ความคลาย มาแลว จํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  3.7  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปตรวจใหคะแนน 

โดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับขอท่ีตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอท่ีตอบผิด ไมตอบ หรือ

ตอบเกิน 1 คําตอบ  

  3.8  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพื่อหาคาความยากงาย (p) และ 

คาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 27% ของการจําแนกกลุมสูงและกลุมต่ํา แลวตรวจสอบดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป (EVANA) จากน้ันเลือกแบบทดสอบจํานวนหน่ึงเฉพาะขอท่ีมีคาความยากงาย 

(p) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ท่ีครอบคลุมจุดประสงคการ
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เรียนรู คัดเลือกตามเกณฑและตัดขอท่ีคลายกันโดยยังคงครอบคลุมหลักสูตร ได 25 ขอ มีคาความ

ยากงาย (p) ตั้งแต 0.30 – 0.76 และคัดเลือกขอท่ีมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.27 – 0.83 

  3.9  นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวจํานวน 25 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการหาคาความเช่ือม่ันแบบคูเดอรริชารดสัน (Kuder-Richardson) 

โดยใชสูตร KR- 20 (ณัฏฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 228) ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.77 นําเสนอ

ตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

  3.10  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไปใชกับกลุม

ตัวอยางสําหรับการวิจัยตอไป 

 4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความ

คลาย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 การวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย สําหรับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

  4.1  ศึกษาเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรูของวิชาคณิตศาสตรระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง ความคลาย จากหลักสูตร คูมือครู แบบเรียนหรือตําราเรียนตางๆ 

  4.2  สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง ความคลาย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  4.3  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง  

ความคลาย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ และใชวิธีการใหคะแนนแบบกําหนด

เกณฑการใหคะแนน (Rubric) ซ่ึงผูวิจัยปรับปรุงมาจากแนวคิดและเกณฑการประเมินวัดทักษะการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 121-

123) และจิณดิษฐ ลออปกษิณ (2550: 183) ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 2 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการใหเหตุผลท่ีปรากฏใหเห็น 

   4 : ดีมาก 

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตอง ชัดเจน และสมเหตุสมผล แสดงข้ันตอนประกอบการ

ใหเหตุผล ไดถูกตอง ชัดเจน และสรุปคําตอบไดถูกตองสมบูรณ 

   3 : ดี อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตอง ชัดเจน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล ได

ถูกตอง ชัดเจน และสรุปคําตอบไดถูกตองหรือเกือบสมบูรณ 

   2 : พอใช 

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตอง แตไมชัดเจน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล 

ไดถูกตองเพียงบางสวน และสรุปคําตอบไดเพียงบางสวนหรือไมถูกตอง 

   1 : ควรแกไข 

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตองเพียงบางสวน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล 

และสรุปคําตอบไดไมถูกตอง 

   0 : ตองปรับปรุง 
ไมมีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ ไมไดแสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล 

ไมมีการสรุปคําตอบ หรือไมไดทํา 

  4.4  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร พรอมเกณฑ

การใหคะแนนแบบรูบริค ท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และผูเช่ียวชาญจํานวน 

3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมเชิงเน้ือหา เพื่อหาดัชนีความสอดคลองแตละขอ 

โดยในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงไดขอ

คําถามท่ีมีคา IOC เทากับ 1.00 จํานวน 10 ขอ 

  4.5  นําแบบวัดวามสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว

เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธตรวจความถูกตองอีกคร้ัง แลวนําไปทดลองกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงผานการเรียนรู 

เร่ือง ความคลาย มาแลว จํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  4.6  นําผลการสอบท่ีไดมาตรวจใหคะแนน มีเกณฑการใหคะแนน โดยตรวจเปนรายขอ 

ดังน้ี 
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    4 คะแนน เม่ือ อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการ

หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตรไดถูกตอง ชัดเจน และสมเหตุสมผล แสดงข้ันตอนประกอบการให

เหตุผล ไดถูกตอง ชัดเจน และสรุปคําตอบไดถูกตองสมบูรณ 

    3 คะแนน เม่ือ อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการ

หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตรไดถูกตอง ชัดเจน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล ไดถูกตอง 

ชัดเจน และสรุปคําตอบไดถูกตองหรือเกือบสมบูรณ 

    2 คะแนน เม่ือ อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการ

หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตรไดถูกตอง แตไมชัดเจน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล ไดถูกตอง

เพียงบางสวน และสรุปคําตอบไดเพียงบางสวนหรือไมถูกตอง 

    1 คะแนน เม่ือ อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการ

หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตรไดถูกตองเพียงบางสวน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล และสรุป

คําตอบไดไมถูกตอง 

    0 คะแนน เม่ือ ไมมีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ ไมไดแสดงข้ันตอน

ประกอบการใหเหตุผล ไมมีการสรุปคําตอบ หรือไมไดทํา 

  4.8  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพื่อหาคาความยากงาย (PE) และ 

คาอํานาจจําแนก (D)  โดยใชการวิเคราะหขอสอบอัตนัยของวิทนียและซาเบอรส (ลวน สายยศ; และ 

อังคณา สายยศ.  2543: 199-201; อางอิงจาก Whitney; & Sabers. 1970) โดยเลือกแบบทดสอบ

เฉพาะขอท่ีมีคาความยากงาย (PE) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 

โดยคัดเลือกตามเกณฑและตัดขอท่ีคลายกันโดยยังคงครอบคลุมหลักสูตรจํานวน 5 ขอ มีคาความ

ยากงาย (PE) ตั้งแต 0.42 – 0.52 และมีคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต 0.56 – 0.85 

  4.9  นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวจํานวน 5 ขอ หาความเช่ือม่ันของการตรวจให 

คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยมีผูวิจัยและผูชวยวิจัยอีก 1 คน ตรวจให

คะแนนแบบทดสอบตามเกณฑ จากน้ันนําคะแนนของผูวิจัยและผูชวยวิจัยมาหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 312) โดยไดคาความเช่ือม่ันของการให

คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทากัน คือ 0.94 แสดงวาการตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑท่ีกําหนดมีความเช่ือถือได 

  4.10  นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวจํานวน 5 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 100 คน เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 218) โดยไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบอัตนัย

เทากับ 0.93 แลวนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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  4.11  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรไปใชกับกลุม

ตัวอยางสําหรับการวิจัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย คือ ทดสอบกอนและหลังการ

ทดลอง โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ; และ 

อังคณา สายยศ.  2538ก: 249) 

 

ตาราง 3  แบบแผนการวิจัย One-Group Pretest-Posttest Design 

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

    

E 1T  X 2T  
    

 

 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 

  E แทน กลุมทดลอง 

  X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต 

  1T  แทน การสอบกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Pre-test) 

  2T  แทน การสอบหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Post-test) 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  1.  ขอความรวมมือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย

คร้ังน้ีโดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตัวเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือน

มีนาคม 

  2.  ช้ีแจงรายละเอียดและขอตกลงเบ้ืองตนในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกัน

และปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

  3.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 
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จํานวน 25 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรท่ีสรางข้ึนจํานวน 5 

ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 29 คน แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการทดสอบคร้ังน้ี เปนคะแนน

ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชเวลาในการดําเนินการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร รวม 100 นาที 

  4.  ทําการทดลองโดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย โดยใชเวลาการสอน 15 คาบ คาบละ 50 

นาที 

  5.  เก็บขอมูลผลการเรียนรูดานความรูระหวางเรียน โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 

และแบบทดสอบยอยหลังจากเรียนจบในแตละหนวยการเรียนรู เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

  6.  เม่ือทําการทดลองโดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ครบแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 25 ขอ แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรท่ีสรางข้ึนจํานวน 5 ขอ อีกคร้ัง และบันทึกผลการ

ทดลองใหเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยใชเวลาในการดําเนินการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

รวม 100 นาที 

  7.  ตรวจใหคะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีลําดับข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1.  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแต

ละหนวยการเรียนกับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนจบบทเรียนทุกหนวย โดยคิด

คะแนนเปนรอยละ จากน้ันนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3  กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง

ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
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  3.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

  4.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ t-test for One Sample 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชสถิติการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

  1.  สถิติพื้นฐาน  

   1.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา 

สายยศ. 2538ก: 73) 
 

N
X

X
∑=  

 

   เม่ือ   X   แทน คะแนนเฉลี่ย 

        ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

   1.2  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร      

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538ก: 79) 

 

( )
( )1NN

XXN
S

22

−
∑ ∑−=  

 

   เม่ือ  S  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     ( )2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  2.  สถิติเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

2.1  หาดัชนีความเท่ียงตรงของเน้ือหาท่ีจะนํามาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

และแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ 

อังคณา สายยศ. 2543: 248-249) 
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N
R

IOC
∑=  

   เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

   
  ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

     N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

   2.2  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงแบงกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบออกเปนกลุมเกงและกลุม

ออน โดยใชเทคนิค 27% ของการจําแนกกลุมสูงและกลุมต่ํา แลวตรวจสอบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

(EVANA) 

                Rp
N

=  

 เม่ือ  p    แทน คาความยากงาย 

  R    แทน   จํานวนนักเรียนท่ีทําขอสอบขอน้ันถูก 

  N    แทน   จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

     p f
p.bis

t

X Xr pq
s
−

= ⋅  

 เม่ือ  p.bisr    แทน   คาอํานาจจําแนก 

  pX    แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมท่ีทําขอน้ันถูก 

  fX    แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมท่ีทําขอน้ันผิด 

  ts  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ 

  p    แทน   สัดสวนของนักเรียนท่ีทําขอน้ันถูก 

  q    แทน   สัดสวนของนักเรียนท่ีทําขอน้ันผิด หรือ 1 p−  

   2.3  หาคาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยใช

การวิเคราะหขอสอบอัตนัยของวิทนียและซาเบอรส ซ่ึงแบงกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบออกเปนกลุมเกง

และกลุมออนโดยใชเทคนิค 25% ของนักเรียนท่ีเขาสอบท้ังหมด แลวแทนคาในสูตร (ลวน สายยศ; 

และ อังคณา สายยศ.  2543: 199-201; อางอิงจาก Whitney; & Sabers.  1970) 
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( )
( )

u L min
E

max min

S + S - 2NX
P =

2N X - X
 

 

   เม่ือ  PE   แทน  ดัชนีคาความงาย 

     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 

     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 

     Xmax  แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

     Xmin  แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดต่ําสุด 

     N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรือกลุมออน 
 

( )
u L

max min

S - S
D =

N X - X
 

 

   เม่ือ  D   แทน  ดัชนีคาอํานาจจําแนก 

     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 

     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 

     Xmax  แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

     Xmin  แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดต่ําสุด 

     N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรือกลุมออน 

   2.4  หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

    1)  หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรแบบปรนัย โดยใชสูตร KR-20 (ณัฏฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 228) 







 ∑−−= 2

t
tt S

pq
1

1k
k

r  

 

   เม่ือ  ttr   แทน คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

     k   แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 

     p  แทน สัดสวนของผูตอบถูกตอผูเขาสอบท้ังหมด (n) 

     q  แทน สัดสวนของผูตอบผิดตอผูเขาสอบท้ังหมด (n) หรือ= 1-p 

     2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบท้ังฉบับ 
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    2)  หาคาความเช่ือม่ันของแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรแบบอัตนัย โดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิแ์อลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตร

ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 218) 
2
i

2-1
sk

k -1 s

  =  
  

α ∑  

   เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน 

     k   แทน จํานวนขอสอบ 

     2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

     2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบท้ังฉบับ 
 

โดยท่ี               
( )

( )

22
i i2

i

N X X
s

N N 1
−

=
−

∑ ∑  

 เม่ือ     2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

  ∑ iX  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนในขอท่ี i 

  ∑ 2

iX  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอท่ี i 

  N แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 

 และ                
( )

( )

22
2

t

N X X
s

N N 1
−

=
−

∑ ∑  

 

 เม่ือ       2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ 

  ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

  ∑ 2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

  N แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

   2.5  หาคาความเช่ือม่ันของการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การแกปญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร โดยการใชสถิติสหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (ชูศรี วงศรัตนะ.  2553: 312) 

 

 
( ) ( )

XY 2 22 2

N XY X Yr
N X X N Y Y

−
=

   − −   

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

 

 เม่ือ   r แทน  ความเช่ือม่ันของการตรวจใหคะแนน 
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  X∑   แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัย 

  Y∑   แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัย 

           
2X∑   แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัยแตละตัว 

    ยกกําลังสอง 

            2Y∑   แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัยแตละตัว 

    ยกกําลังสอง 

          XY∑   แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัยกับ 

    คะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัย 

  N   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด  

   2.6  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 โดยคํานวณจากสูตร ดังน้ี (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 56-57) 
 

จากสูตร  
2

1

E

E
 

โดย 

   100
A
n
X

E1 ×












=

∑
 

และ 

   100
B
n

F

E 2 ×












=

∑
 

 

เม่ือ 1E   แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในบทเรียนคิดเปน

รอยละจากแบบฝกหัดระหวางการทดลองสอน 

 2E    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในบทเรียนคิดเปน

รอยละจากแบบทดสอบหลังการทดลองสอน 

 ∑X  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 ∑F  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังการ

เรียน 

 n   แทน จํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ 

 A   แทน คะแนนเต็มของแบบแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
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 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

  3.1  ใชสถิติ t-test for Dependent Samples เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการคํานวณจากสูตร (ลวน 

สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2540: 248) 

( )22

D
t = ; df = n -1

n D - D
n -1

∑
∑ ∑

 

 

   เม่ือ  t  แทน  คาท่ีใชพิจารณาใน t-Distribution 

         ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางคะแนนกอนและ

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต 

         ( )∑ 2D  แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางรายคูระหวาง

จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยางคะแนนกอน และหลังเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

     n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

   3.2  ใชสถิติ t-test for One Sample เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให

เหตุผลทางคณิตศาสตร หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยการคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2540: 240) 

0X -t = ; df = n -1s
n

µ  

 

เม่ือ  t แทน คาท่ีใชพิจารณาใน t-Distribution 

          X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

          µ0  
แทน คาเฉลี่ยมาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑ (µ0 ≥65%) 

     s แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลผลจากการทดลอง และการแปลผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิด

ความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 K  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 s  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในบทเรียนคิดเปนรอยละจาก

แบบฝกหัดระหวางการทดลองสอน 

 2E  แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในบทเรียนคิดเปนรอยละจาก

แบบทดสอบหลังการทดลองสอน 

   แทน คาเฉลี่ยท่ีใชเปนเกณฑ (รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม) 

 t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t – Distribution 

 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 

ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับข้ันของสมมติฐาน ดังน้ี 

  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีไดจาก

การทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยยอยกับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน

จบบทเรียนทุกหนวยยอย โดยคิดคะแนนเปนรอยละ 

  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
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  3.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

  4.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ t-test for One Sample 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest Design 

ขอมูลท่ีไดสามารถแสดงคาสถิติ โดยจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา ไดดังน้ี 

  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลปรากฏดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

เกณฑ 80/80 

E1 E2 

หนวยยอยท่ี 1 เร่ือง รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน 84.14 81.72 

หนวยยอยท่ี 2 เร่ือง รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน 82.41 80.52 

หนวยยอยท่ี 3 เร่ือง การนําไปใช 80.39 80.00 

เฉลี่ย 82.31 80.75 

 

 จากตาราง 4 พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ัง 3 เร่ือง มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 โดยมีคาเฉลี่ย 82.31/80.75 เม่ือพิจารณาเปนรายหนวยยอยพบวา หนวยยอยท่ี 1 

เร่ือง รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน มีประสิทธิภาพ 84.14/81.72  หนวยยอยท่ี 2 เร่ือง รูปสามเหลี่ยมท่ี

คลายกัน ประสิทธิภาพ 82.41/80.52 และหนวยยอยท่ี 3 เร่ือง การนําไปใช มีประสิทธิภาพ 

80.39/80.00 
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  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 5 

 

ตาราง 5  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   

ปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย 

   การทดสอบ n K  s t 

กอนการทดลอง 29 25 9.17 2.27  

20.33**
 

หลังการทดลอง 29 25 19.59 2.83 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t (.01, 28) = 2.467) 

 

 จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

  3.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 6 
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ตาราง 6  การเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน            

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย 

   การทดสอบ n K  s t 

กอนการทดลอง 29 20 5.31 0.54  

38.97**
 

หลังการทดลอง 29 20 15.00 1.69 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t (.01, 28) = 2.467) 

 

 จากตาราง 6 พบวา ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

  4.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ t-test for One Sample          

ผลปรากฏดังตาราง 7 

 

ตาราง 7  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง

ความคลาย กับเกณฑ (รอยละ 65) 

การทดสอบ n K  s  t 

หลังการทดลอง 29 20 15.00 1.69 13 6.37** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t (.01, 28) = 2.467) 

 

 จากตาราง 7 พบวา ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี

คาเฉลี่ย 15.00 คิดเปนรอยละ 75 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีคุณภาพ 

โดยมีความมุงหมายเฉพาะ ดังน้ี 

  1.  สรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

  3.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

  4.  เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกับเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 65) 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย สูงกวากอนเรียน 

  2.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย สูงกวากอนเรียน 

  3.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย สูงกวาเกณฑรอยละ 65 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน    

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน    

1 หองเรียน จํานวน 29 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) สุมมา 1 หองเรียน เน่ืองจากโรงเรียนไดจัด

หองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย สําหรับ

ช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

สําหรับช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  1.  ขอความรวมมือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย

คร้ังน้ีโดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตัวเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในชวงเดือนมกราคม – เดือน

มีนาคม 

  2.  ดําเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนเน้ือหาน้ีมากอน ซ่ึงมีระดับ

ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน จํานวน 3 คน เพื่อ

ดูความเหมาะสมและขอบกพรองในดานเน้ือหาและการนําเสนอ ดานภาษาและตัวอักษร ดานกราฟก

และพื้นหลัง โดยการสัมภาษณ จากน้ันนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข 
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  3.  ดําเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไม

เคยเรียนเน้ือหาน้ีมากอน ซ่ึงมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกัน คือ เกง 

ปานกลาง และออน จํานวน 9 คน เพื่อนําผลท่ีไดมากําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

  4.  ดําเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนเน้ือหาน้ีมากอน ซ่ึงมีระดับ

ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน จํานวน 30 คน 

เพื่อนําผลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ตามเกณฑท่ีกําหนด และเปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองคร้ังท่ี 2 

  5.  ดําเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 29 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตามเกณฑ 80/80 โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

   5.1.  ช้ีแจงรายละเอียดและขอตกลงเบ้ืองตนในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกัน

และปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

   5.2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 

จํานวน 25 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรท่ีสรางข้ึนจํานวน 5 

ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 29 คน แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการทดสอบคร้ังน้ี เปนคะแนน

ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชเวลาในการดําเนินการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร รวม 100 นาที 

   5.3.  ทําการทดลองโดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย โดยใชเวลาการสอน 15 คาบ คาบละ 50 

นาที 

   5.4.  เก็บขอมูลผลการเรียนรูดานความรูระหวางเรียน โดยใหนักเรียนทํา 

แบบฝกหัด และแบบทดสอบยอยหลังจากเรียนจบในแตละหนวยการเรียนรู เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 
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  6.  เม่ือทําการทดลองโดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ครบแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 25 ขอ แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรท่ีสรางข้ึนจํานวน 5 ขอ อกีคร้ัง และบันทึกผลการ

ทดลองใหเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยใชเวลาในการดําเนินการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

รวม 100 นาที 

  7.  ตรวจใหคะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีลําดับข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแต

ละหนวยการเรียนกับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนจบบทเรียนทุกหนวย โดยคิด

คะแนนเปนรอยละ จากน้ันนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3  กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

  3. เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

  4. เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ t-test for One Sample 
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สรุปผลการวิจัย 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคุณภาพดังน้ี 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีคา 82.31/80.75 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  3.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  4.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ย 15.00 คิดเปนรอยละ 75 

 

อภิปรายผล 

 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีคา 82.31/80.75 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยากร อนุฤทธิ์ (2550: 61-64) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบมัลติมีเดีย เร่ือง บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 

สุบิน ยมบานกวย (2550: 131-134) ไดพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ เร่ือง ความ

นาจะเปนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 

   1.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดออกแบบ 

และพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ คือไดนําหลักและข้ันตอนของดิลลอน และจู (Dillon; & Zhu 1997: 

221-224) ฮิรูมิ และเบอรมูเดส (Hirumi; & Bermudez. 1996: 1-16) และปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540: 

37) มาปรับใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย โดยมีการแบงเน้ือหาออกเปน 3 เร่ือง คือ รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน  รูปสามเหลี่ยมท่ี
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คลายกัน  และการนําไปใช ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับการทดสอบและปรับปรุงแกไข 

เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของเสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528: 284-285) ท่ีไดนําเสนอแนวทางในการ

ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไว คือ การ

กําหนดเกณฑประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต วิธีการ

คํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ข้ันตอน

การทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ

สอดคลองกับแนวคิดของฉลองชัย สุรวัฒนสมบูรณ (2528: 215) ซ่ึงไดกําหนดเกณฑการยอมรับ

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

   1.2  ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ตไดนําสื่อตางๆ เขามาในบทเรียนท่ีมีลักษณะเปนสื่อหลายมิติ (Hypermedia) การ

นําเสนอเน้ือหา การเช่ือมโยงขอมูล (Link) ในรูปแบบของสื่อประสมเปนท่ีนาสนใจ ทําใหผูเรียนมี

ความกระตือรือรนในการเรียนและเรียนรูไดตลอดเวลาในทุกสถานท่ี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ

ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2544: 87) ท่ีวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตเปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการ

เรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานท่ี

และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ ในการจัด

สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 

   1.3  ในการออกแบบเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ตไดเปนการออกแบบซ่ึงใชประโยชนของการเรียนการสอนบนเว็บในดานการมี

ปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกัน หรือผูสอน คือมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอภิปราย

รวมกัน และการมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนในเน้ือหา คือ การทําแบบฝกหัด หรือการทําแบบทดสอบ 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2544: 88-89) และปรัชญนันท 

นิลสุข (2543: 53-56) 

   1.4  ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดทําการทดลองท้ังหมด 3 คร้ัง ซ่ึงเปนการหาประสิทธิภาพตาม

ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของเสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528: 284-285) ซ่ึงเปนการนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไปทดลองเพื่อหาจุดบกพรองเบ้ืองตน และทํา
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การปรับปรุงแกไข แลวจึงทําการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตในคร้ังสุดทายไดประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

   1.5  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง  

ความคลาย ไดมีการประเมินจากผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางกอนท่ีจะนํามาทดลองใชจริงจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว และ

ผลจากการประเมินจากผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางสรุปไดดังน้ี 

    1.5.1  การเช่ือมโยงขอมูล (Link) ไปยังสวนตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตยังไมสมบูรณ 

    1.5.2  ตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ตมีขนาดไมพอดี คือมีขนาดเล็กหรือใหญเกินไป 

    1.5.3  รูปภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว มีการเคลื่อนท่ีตําแหนงไปทับตัวอักษร  

หรือปุมเช่ือมโยง 

    1.5.4  เน้ือหาของบทเรียนยังมีขอผิดพลาด รูปภาพไมสอดคลองกับเน้ือหา 

    1.5.5  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ควรเพิ่มแหลงการเรียนรูภายนอก เชน การเช่ือมโยง (Link) ไปยังเน้ือหาท่ีเกี่ยวของ และควร

เช่ือมโยง (Link) ไปยังเกมทางคณิตศาสตร เปนตน 

  เม่ือผูวิจัยไดรูถึงขอบกพรอง หรือจุดผิดพลาดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จึงไดทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํากอนจะนําไปทดลอง 

  จากท่ีกลาวมา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เปนบทเรียนท่ีมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามหลักวิชาการ ซ่ึงมีลักษณะเปนสื่อหลายมิติ 

(Hypermedia) ท่ีแกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานท่ีและเวลา เปนสื่อการเรียนรูท่ีทําให

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ท้ังผูเรียนดวยกัน ผูเรียนกับผูสอน อีกท้ังยังมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนในดาน

เน้ือหา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยมบานกวย 
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(2550: 131-134) ท่ีพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนดวยบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ เร่ือง ความนาจะเปนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 

   2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง  

ความคลาย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนการนําเสนอในลักษณะเปนสื่อหลายมิติ (Hypermedia) การ

ออกแบบกราฟกใหความนาสนใจ การนําเสนอเน้ือหามีความสัมพันธกัน และระหวางการเรียนรู

ผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกันอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดปณตพร โจทยกิ่ง (2530: 34-35) 

ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติและคานิยม และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนผูสอน มีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   2.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง  

ความคลาย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานการปรับปรุงแกไข และตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ ท้ังดานเน้ือหา

ทางคณิตศาสตร ดานการวัดผลประเมินผล และผานการหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว จึง

ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย มีความ

เหมาะสมท้ังดานเน้ือหา เวลา และการวัดผลประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของคารรอลล 

(Carroll. 1963: 723-733) ท่ีวา เวลาและคุณภาพของการสอนมีผลโดยตรงตอปริมาณความรูของ

นักเรียน 

  ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของผูเรียน

สูงข้ึน 

 

  3.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนการนําเสนอในลักษณะเปน

สื่อหลายมิติ (Hypermedia) มีการหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของเสาวนีย  

สิกขาบัณฑิต (2528: 284-285) มีการออกแบบกราฟกใหความนาสนใจ การนําเสนอเน้ือหามี

ความสัมพันธกัน ระหวางการเรียนรูผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกันอยางสมํ่าเสมอ และแกปญหาในเร่ือ

ขอจํากัดดานสถานท่ีและเวลาสอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2544: 

88-89) มีกิจกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบ ท่ีสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมี

ระบบ และมีเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2544: 195-196) เกี่ยวกับ

องคประกอบหลักท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผล และรูจักใหเหตุผลมีดังน้ี  1) ให
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ผูเรียนไดพบกับโจทยหรือปญหาท่ีผูเรียนสนใจ เปนปญหาท่ีไมยากเกินความสามารถของผูเรียนท่ี

จะคิด และใหเหตุในการหาคําตอบได  2) ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความ

คิดเห็นในการใชและใหเหตุผลของตนเอง  3) ผูสอนชวยสรุปและช้ีแจงใหผูเรียนเขาใจวา เหตุผล

ของผูเรียนถูกตองตามหลักเกณฑหรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร และมีการประเมินผลการให

เหตุผลตามหลักการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 50-52) คือ

ประเมินความสามารถในการใหเหตุผลในดานตอไปน้ี  1) การใชความรูทางคณิตศาสตรในการให

เหตุผล  2) การใชวิธีการทางคณิตศาสตรสรางขอความคาดเดาสิ่งท่ีเกิดข้ึน  3) การประเมินขอ

โตแยงทางคณิตศาสตรและการพิสูจน  และ4) การเลือกใชรูปแบบหรือวิธีการท่ีหลากหลายในการให

เหตุผลหรือพิสูจน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีผลทําให ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนสูงข้ึน 

 

  4.  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สูง

กวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 

   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนการนําเสนอในลักษณะเปนสื่อหลายมิติ (Hypermedia) มีการหาประสิทธิภาพ

ตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของเสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528: 284-285) มีการออกแบบกราฟก

ใหความนาสนใจ การนําเสนอเน้ือหามีความสัมพันธกัน ระหวางการเรียนรูผูเรียนมีการปฏิสัมพันธ

กันอยางสมํ่าเสมอ และแกปญหาในเร่ือขอจํากัดดานสถานท่ีและเวลาสอดคลองกับแนวคิดของ 

ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2544: 88-89) มีกิจกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบ ท่ี

พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียน คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดของ

ผูเรียนอยางตอเน่ือง ผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทางดาน

ความคิดของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตรมีความจําเปนตองมีความหมายกับตัวผูเรียน ซ่ึงผูสอน

สงเสริมใหผูเรียนไดสํารวจ ใหเหตุผล และคิดแกปญหามากกวาการเรียนโดยการจํากฎเกณฑตางๆ 

ทางคณิตศาสตรเทาน้ัน ผูเรียนตองสราง (Construct) ความเขาใจทางคณิตศาสตรโดยการคิดดวย

ตนเอง และคนหาคําตอบซ่ึงมีความหมายสําหรับตัวเขา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา

ความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนของนภเนตร ธรรมบวร (2544: 69) ดวยเหตุน้ี จึงมีผลทํา

ให ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวาเกณฑ 
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ขอสังเกตจากการวิจัย 

 จากการวิจัย ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการจากการวิจัย ซ่ึงพอสรุปไดดังน้ี 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีพัฒนาข้ึนตองใชเทคโนโลยีหลายดาน ท้ังดานโปรแกรม ดาน

การเช่ือมโยงขอมูล ดานกราฟก และดานมัลติมีเดีย ปญหาท่ีพบคือ การแสดงผลเน้ือหาโดยใช     

เบราเซอร (Browser) ไมสมบูรณ เชน เม่ือผูเรียนเปดใชอินเทอรเน็ตพรอมๆ กันท้ังหอง จะทําให

เกิดปญหาดานการแสดงผลเน้ือหา การแสดงภาพเคลื่อนไหว และการแสดงภาพน่ิง  

  2.  การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย ในการใชหองสนทนา (Chat-Room) ผูเรียนจะตองสมัครเปนสมาชิกของบล็อก และ

จะตองเขาสูระบบ (Login) เทาน้ัน จึงจะมารถแสดงความคิดเห็น และสามารถรวมอภิปรายกับเพื่อน

รวมหอง หรือผูสอนได ซ่ึงนักเรียนบางคนไมสมัครสมาชิก หรือไมไดเขาสูระบบ จึงไมสามารถแสดง

ความคิดเห็น และรวมอภิปรายได 

  3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน เน่ืองจาก

บทเรียนมีภาพเคลื่อนไหว มีสีสันท่ีนาสนใจ มีตัวอักษรท่ีขนาดขนาดพอดีทําใหอานชัดเจน มี

ภาพประกอบท่ีนาสนใจ เขาใจงายและสอดคลองกับเน้ือหา มีการเช่ือมโยงหลายมิติ จึงสงผลให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 

  4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย มีการเช่ือมโยง (Link) เกมคณิตศาสตรท่ีสงเสริมและพัฒนาการให

เหตุผลของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไมเบ่ือหนาย ไมเครียดกับการเรียน

ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึน 

  5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย มีการใหผลยอนกลับและมีการเสริมแรงแกผูเรียน ทําใหผูเรียนทราบ

ถึงขอผิดพลาดของตนเอง และทําใหผูเรียนไดแกไขขอผิดพลาดเหลาน้ัน 

  6.  ในการทําแบบฝกหัด ผูเรียนบางคนขาดทักษะการพิมพสัญลักษณทางคณิตศาสตร 

และการพิมพสัญลักษณทางคณิตศาสตรทําไดลาชา ทําใหผูเรียนทําแบบฝกหัดไดชาไปดวย ซ่ึงจะ

ทําใหเสียเวลามาก 

  7.  ผูเรียนขาดความรูพื้นฐานในการเรียนเร่ืองความคลาย ซ่ึงสังเกตไดจากคําถามท่ี 
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นักเรียนรวมสนทนาในกระดานสนทนา จึงทําใหผูเรียนไมคอยเขาใจในเน้ือหาบางเร่ือง และเกิด

ความลาชาในการเรียนรู 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู และการศึกษาคร้ังตอไป ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1.  กอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูสอนควรมีการจัดอบรมหรือช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหผูเรียนเขาใจอยางชัดเจนกอน เพราะถา

ผูเรียนไมเขาใจข้ันตอนการศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อาจสงผลใหการเรียนรูเปนไปอยาง

ลาชา หรืออาจจะไมประสบผลสําเร็จได 

  2.  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต ผูสอนควรมีการตรวจสอบการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเสียกอน 

เพราะเม่ือระบบอินเทอรเน็ตไมมีการเช่ือมตอ หรือระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความลาชาจะทําให

การเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความลาชาไปดวย 

หรืออาจจะไมประสบผลสําเร็จได 

  3.  ผูสอนควรมีการตรวจสอบความรูเบ้ืองตนทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

ของผูเรียนกอนท่ีจะใหผูเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาบทเรียน เพราะหากผูเรียนไมมีความสามารถ

ทางดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตดีพอ อาจทําใหการเรียนรูเปนไปไดดวยความลาชา หรืออาจ

ไมประสบความสําเร็จได 

  4.  จากการทําแบบฝกหัดแบบแสดงวิธีทํา ผูเรียนบางคนขาดทักษะการพิมพ 

สัญลักษณทางคณิตศาสตร และการพิมพสัญลักษณทางคณิตศาสตรทําไดลาชา ทําใหผูเรียนทํา

แบบฝกหัดไดชาไปดวย ซ่ึงจะทําใหเสียเวลามาก ดังน้ันควรมีการจัดเตรียมแบบฝกหัดในหลายๆ 

รูปแบบ ท่ีสะดวกตอการตอบคําถาม เชน แบบฝกหัดแบบจับคู แบบฝกหัดแบบเติมขอความสั้นๆ 

และแบบฝกหัดแบบถูกผิด เปนตน 

  5.  เน่ืองจากผูเรียนขาดความรูพื้นฐานในการเรียนเร่ืองรูปเรขาคณิต สมบัติเกี่ยวกับ 
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ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติของเสนขนาน เปนตน ดังน้ันควรมีการ

เช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเกี่ยวของเหลาน้ัน เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและไดเรียนรูเพิ่มเติม  

 

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต ในเน้ือหาคณิตศาสตรอื่นๆ เชน ระบบจํานวนเต็ม เวกเตอรในสามมิติ ทฤษฎีกราฟ 

เบ้ืองตน การแปลงทางเรขาคณิต ฯลฯ  

  2.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ตโดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เชน ทักษะในการ

แกปญหา ทักษะการเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร เปนตน 

  3.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ตรวมกับการจัดการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูโดยใชเกม การจัดการ

เรียนรูโดยใชการแกปญหา การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง การจัดการเรียนรูโดยการสืบ

เสาะหาความรู เปนตน 

  4.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ตในประเภทอื่นๆ เชน ประเภทติวเตอร ประเภทแบบฝกหัด ประเภทเกมการศึกษา 

ประเภทการแกปญหา เปนตน 
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ภาคผนวก ก 

ผลการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 - คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง ความคลาย 

 - คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง ความคลาย 

 - คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง ความคลาย 

 - คา iX∑ , 2
iX∑  ท้ังฉบับท่ีใชในการหาคา 2

ts เพื่อใชแทนคาในสูตรการหาความ

เช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3 เร่ือง ความคลาย 

 - คา p และ q ท่ีใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง ความคลาย 

 - คาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 - คา iX∑ , 2
iX∑ และ 2

is  ท่ีใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 - คา iX∑ , 2
iX∑  ท้ังฉบับท่ีใชในการหาคา 2

ts  เพื่อใชแทนคาในสูตรการหาความ

เช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 - คาความเช่ือม่ันของเกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 - คะแนนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ืองความคลาย 
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ตาราง 8 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย จํานวน 50 ขอ 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

คา IOC ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

คา IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 0 0.67 29 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 0 +1 0.67 32 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 0 0.67 37 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 1.00 41 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 42 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 1.00 43 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 +1 1.00 44 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 +1 1.00 

21 +1 +1 +1 1.00 46 +1 +1 +1 1.00 

22 +1 +1 0 0.67 47 +1 +1 +1 1.00 

23 +1 +1 +1 1.00 48 +1 +1 +1 1.00 

24 +1 0 +1 0.67 49 +1 +1 +1 1.00 

25 +1 +1 +1 1.00 50 +1 +1 +1 1.00 
 

 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ขอท่ีมีคาดัชนีความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC ≥  0.5 จึงคัดเลือกขอท่ีมีคา IOC           

ตั้งแต 0.67 – 1.00 จํานวน 50 ขอ  
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ตาราง 9 คาดัชนีความเท่ียงตรงเขิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย จํานวน 10 ขอ 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

คา IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 

 

 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ขอท่ีมีคาดัชนี

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC ≥  0.5  จึงคัดเลือกขอท่ีมีคา IOC = 1.00 

จํานวน 10 ขอ 
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ตาราง 10 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย จํานวน 50 ขอ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Evana 

ขอท่ี p r ผลการพิจารณา 

1 0.82 0.52 ตัดท้ิง 

2 0.48 0.37 คัดเลือกไว 

3 0.50 0.40 คัดเลือกไว 

4 0.92 0.52 ตัดท้ิง 

5 0.90 0.58 ตัดท้ิง 

6 0.59 0.31 คัดเลือกไว 

7 0.87 0.24 ตัดท้ิง 

8 0.82 0.23 ตัดท้ิง 

9 0.56 0.30 คัดเลือกไว 

10 0.75 0.52 ตัดท้ิง 

11 0.42 0.34 คัดเลือกไว 

12 0.58 0.34 คัดเลือกไว 

13 0.43 0.27 คัดเลือกไว 

14 0.84 0.32 ตัดท้ิง 

15 0.84 0.48 ตัดท้ิง 

16 0.72 0.57 คัดเลือกไว 

17 0.91 0.28 ตัดท้ิง 

18 0.84 0.68 ตัดท้ิง 

19 0.46 0.34 คัดเลือกไว 

20 0.35 0.36 คัดเลือกไว 

21 0.37 0.40 คัดเลือกไว 

22 0.23 0.35 ตัดท้ิง 

23 0.69 0.03 ตัดท้ิง 

24 0.84 0.68 ตัดท้ิง 

25 0.86 0.66 ตัดท้ิง 

26 0.76 0.62 คัดเลือกไว 

27 0.58 0.20 ตัดท้ิง 
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ตาราง 10 (ตอ) 

ขอท่ี p R ผลการพิจารณา 

28 0.78 0.75 ตัดท้ิง 

29 0.79 0.57 ตัดท้ิง 

30 0.64 0.32 คัดเลือกไว 

31 0.44 0.46 คัดเลือกไว 

32 0.05 -0.41 ตัดท้ิง 

33 0.62 0.42 คัดเลือกไว 

34 0.73 0.13 ตัดท้ิง 

35 0.60 0.39 คัดเลือกไว 

36 0.53 0.65 คัดเลือกไว 

37 0.62 0.78 คัดเลือกไว 

38 0.59 0.31 คัดเลือกไว 

39 0.66 0.45 ตัดท้ิง 

40 0.62 0.50 คัดเลือกไว 

41 0.54 0.48 คัดเลือกไว 

42 0.35 0.29 ตัดท้ิง 

43 0.57 0.27 คัดเลือกไว 

44 0.70 0.48 ตัดท้ิง 

45 0.57 0.82 คัดเลือกไว 

46 0.32 0.41 ตัดท้ิง 

47 0.62 -0.12 ตัดท้ิง 

48 0.68 0.83 คัดเลือกไว 

49 0.30 0.38 คัดเลือกไว 

50 0.22 0.47 ตัดท้ิง 

 

 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยคัดเลือกตามเกณฑ 

และตัดขอท่ีคลายกันโดยยังคงครอบคลุมหลักสูตร ได 25 ขอ มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต       

0.30 – 0.76 ซ่ึงเปนความยากงายพอเหมาะ ไมยากหรือ ไมงายจนเกินไป และคัดเลือกขอท่ีมีคา

อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.27 – 0.83 ซ่ึงเปนขอท่ีสามารถจําแนกนักเรียนออนและเกงได คือ ขอ 2 , 

3 , 6 , 9 , 11 , 12 , 13 , 16 , 19 , 20 , 21 , 26 , 30 , 31 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 40 , 41 ,43 , 

45 , 48 , 49 
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ตาราง 11 คา 2,X X∑ ∑  ท้ังฉบับท่ีใชในการหาคา 2
tS  เพื่อใชแทนคาในสูตรการหาความ

เช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย  

คนท่ี X∑  2X∑  คนท่ี X∑  2X∑  

1 18 324 26 18 324 

2 20 400 27 20 400 

3 18 324 28 18 324 

4 20 400 29 18 324 

5 18 324 30 17 289 

6 17 289 31 16 256 

7 16 256 32 15 225 

8 19 361 33 16 256 

9 18 324 34 7 49 

10 18 324 35 16 256 

11 15 225 36 9 81 

12 18 324 37 17 289 

13 16 256 38 17 289 

14 22 484 39 7 49 

15 18 324 40 15 225 

16 18 324 41 17 289 

17 16 256 42 14 196 

18 23 529 43 18 324 

19 19 361 44 18 324 

20 18 324 45 17 289 

21 18 324 46 5 25 

22 18 324 47 17 289 

23 19 361 48 7 49 

24 18 324 49 16 256 

25 17 289 50 18 324 
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ตาราง 11 (ตอ)  

คนท่ี X∑  2X∑  คนท่ี X∑  2X∑  

51 6 36 76 16 256 

52 13 169 77 6 36 

53 21 441 78 18 324 

54 6 36 79 9 81 

55 14 196 80 16 256 

56 18 324 81 15 225 

57 11 121 82 7 49 

58 16 256 83 17 289 

59 24 576 84 16 256 

60 21 441 85 9 81 

61 10 100 86 15 225 

62 12 144 87 19 361 

63 19 361 88 18 324 

64 17 289 89 9 81 

65 17 289 90 21 441 

66 19 361 91 19 361 

67 18 324 92 7 49 

68 18 324 93 7 49 

69 17 289 94 7 49 

70 18 324 95 6 36 

71 18 324 96 4 16 

72 20 400 97 7 49 

73 18 324 98 8 64 

74 17 289 99 7 49 

75 19 361 100 14 196 

    X∑  = 1,532 2X∑  = 25,658 
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ตาราง 12 คา p และ q ท่ีใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

ขอท่ี p q pq ขอท่ี p q pq 

1 0.560 0.440 0.246 14 0.650 0.350 0.228 

2 0.600 0.400 0.240 15 0.600 0.400 0.240 

3 0.540 0.460 0.248 16 0.620 0.380 0.236 

4 0.510 0.490 0.250 17 0.630 0.370 0.233 

5 0.570 0.430 0.245 18 0.680 0.320 0.218 

6 0.440 0.560 0.246 19 0.680 0.320 0.218 

7 0.650 0.350 0.228 20 0.650 0.350 0.228 

8 0.690 0.310 0.214 21 0.440 0.560 0.246 

9 0.580 0.420 0.244 22 0.570 0.430 0.245 

10 0.680 0.320 0.218 23 0.590 0.410 0.242 

11 0.660 0.340 0.224 24 0.680 0.320 0.218 

12 0.660 0.340 0.224 25 0.600 0.400 0.240 

13 0.770 0.230 0.177     

    รวม 5.79 

 

 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใช

สูตร KR – 20 (Kuder – Richardson ) 

 
   

  เม่ือ    แทน  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

      แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

       แทน  สัดสวนของผูท่ีทําถูกในขอหน่ึง ๆ  

        แทน สัดสวนของผูท่ีทําผิดในขอหน่ึง ๆ หรือ   

       
2
tS   แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ   
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   โดยท่ี                 
( )

( )

22
2

1t

N X X
S

N N
−

=
−

∑ ∑  

 

  เม่ือ     2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ   

          แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบ 

        ท้ังฉบับ 

          แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง    

           N    แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

  

จากตาราง 11  จะได    = 1,532  ,   = 25,658  ,  N = 100        

    
( )

( )

22
2

1t

N X X
S

N N
−

=
−

∑ ∑  

      =    

       =   22.10 

  

จากตาราง 12  จะได  n = 25  ,   pq∑   =  5.79  ,  2
tS  =   22.10 

     
 ดังน้ัน         

  

       =  

      

       =  

     

       =   0.77 
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ตาราง 13 คาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การ ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย จํานวน 10 ขอ 

ขอท่ี PE D ผลการพิจารณา 

1 0.42 0.67 คัดเลือกไว 

2 0.49 0.67 ตัดท้ิง 

3 0.45 0.56 คัดเลือกไว 

4 0.49 0.70 ตัดท้ิง 

5 0.49 0.71 ตัดท้ิง 

6 0.47 0.77 ตัดท้ิง 

7 0.48 0.85 คัดเลือกไว 

8 0.52 0.81 คัดเลือกไว 

9 0.46 0.74 ตัดท้ิง 

10 0.42 0.74 คัดเลือกไว 

 

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยคัดเลือกตาม

เกณฑ และตัดขอท่ีคลายกันโดยยังคงครอบคลุมหลักสูตร จํานวน 5 ขอ ซ่ึงมีคาความยากงาย (PE) 

อยูระหวาง 0.42 – 0.52  และมีคาอํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.56 – 0.85 โดยคัดเลือก

แบบทดสอบน้ีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1, 3 , 7, 8 และ 10 ท่ีครอบคลุมจุดประสงคไปใชในคร้ังตอไป 
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ตาราง 14 คา 2, ii
X X∑ ∑  และ 2

iS  ท่ีใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

ขอท่ี    
1 168 374 0.96 

3 178 374 0.76 

7 192 470 1.01 

8 208 504 0.85 

10 155 343 1.02 

    
 

ตาราง 15 คา 2, ii
X X∑ ∑  ท้ังฉบับท่ีใชในการหาคา 2

tS  เพื่อใชแทนคาในสูตรการหาความ

เช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

คนท่ี   คนท่ี   
1 11 121 16 11 121 

2 9 81 17 11 121 

3 3 9 18 9 81 

4 6 36 19 5 25 

5 6 36 20 17 289 

6 11 121 21 14 196 

7 17 289 22 18 324 

8 6 36 23 8 64 

9 5 25 24 11 121 

10 5 25 25 19 361 

11 6 36 26 4 16 

12 10 100 27 4 16 

13 11 121 28 3 9 

14 10 100 29 6 36 

15 12 144 30 7 49 
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ตาราง 15 (ตอ) 

คนท่ี   คนท่ี   
31 5 25 60 10 100 

32 5 25 61 9 81 

33 4 16 62 12 144 

34 10 100 63 12 144 

35 8 64 64 8 64 

36 8 64 65 7 49 

37 8 64 66 9 81 

38 9 81 67 13 169 

39 11 121 68 8 81 

40 13 169 69 9 81 

41 13 169 70 13 169 

42 9 81 71 6 36 

43 11 121 72 7 49 

44 10 100 73 8 64 

45 9 81 74 12 144 

46 9 81 75 6 36 

47 5 25 76 9 81 

48 4 16 77 10 100 

49 19 361 78 10 100 

50 13 169 79 10 100 

51 13 169 80 9 81 

52 11 121 81 11 121 

53 12 144 82 12 144 

54 4 16 83 7 49 

55 4 16 84 13 169 

56 6 36 85 14 196 

57 4 16 86 11 121 

58 7 49 87 9 81 

59 5 25 88 10 100 
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ตาราง 15 (ตอ) 

คนท่ี   คนท่ี   
89 10 100 95 2 4 

90 17 189 96 4 16 

91 11 121 97 9 81 

92 5 25 98 8 64 

93 1 1 99 10 100 

94 4 16 100 12 144 

 
  

  = 901 
 = 

9,513 

 

 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย

ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
 

       

 

   เม่ือ                 แทน  คาสัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน 

                   k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ 

   โดยท่ี                 

   เม่ือ                 แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

            แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนในขอท่ี i  

              แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอท่ี i

                N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

   และ                

   เม่ือ                 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ 

               แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบ 

           ท้ังฉบับ 
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                แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง   

            N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 จากตาราง 15 จะได   
  

            

    
       =    

      
     =  

           =  

           =    14.09 

 จากตาราง 14 จะได  k =  5  ,   = 4.60  ,   =  14.09 

 ดังน้ัน                 

   
        =     

   
        =     

           
=     

           =    0.94 
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ตาราง 16 คาความเช่ือม่ันของเกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย 

คนท่ี 
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก

ผูตรวจใหคะแนน

คนท่ี 2 (Y) 
  XY 

1 11 8 121 64 88 

2 9 9 81 81 81 

3 3 4 9 16 12 

4 6 5 36 25 30 

5 6 5 36 25 30 

6 11 8 121 64 88 

7 17 15 289 225 255 

8 6 6 36 36 36 

9 5 6 25 36 36 

10 5 6 25 36 30 

11 6 5 36 25 30 

12 10 7 100 49 70 

13 11 7 121 49 77 

14 10 9 100 81 90 

15 12 9 144 81 108 

16 11 10 121 100 110 

17 11 9 121 81 99 

18 9 7 81 49 63 

19 5 6 25 36 30 

20 17 13 289 169 221 

21 14 14 196 196 196 

22 18 14 324 196 252 

23 8 6 64 36 48 

24 11 10 121 121 110 

25 19 15 361 225 285 

26 4 5 16 25 20 

27 4 5 16 25 20 
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ตาราง 16 (ตอ) 

คนท่ี 
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก

ผูตรวจใหคะแนน

คนท่ี 2 (Y) 
  XY 

28 3 4 9 16 12 

29 6 6 36 36 36 

30 7 4 49 16 28 

31 5 5 25 25 25 

32 5 5 25 25 25 

33 4 4 16 16 16 

34 10 8 100 64 80 

35 8 8 64 64 64 

36 8 6 64 36 48 

37 8 8 64 64 64 

38 9 9 81 81 81 

39 11 10 121 100 110 

40 13 12 169 144 156 

41 13 13 169 169 169 

42 9 7 81 49 63 

43 11 11 121 121 121 

44 10 10 100 100 100 

45 9 9 81 81 81 

46 9 6 81 36 54 

47 5 6 25 36 30 

48 4 5 16 25 20 

49 19 17 361 289 323 

50 13 13 169 169 169 

51 13 9 169 81 117 

52 11 10 121 100 110 

53 12 12 144 144 144 

54 4 5 16 25 20 
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ตาราง 16 (ตอ) 

คนท่ี 
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก

ผูตรวจใหคะแนน

คนท่ี 2 (Y) 
  XY 

55 4 4 16 16 16 

56 6 5 36 25 30 

57 4 4 16 16 16 

58 7 7 49 49 49 

59 5 4 25 16 20 

60 10 9 100 81 90 

61 9 10 81 100 90 

62 12 11 144 121 132 

63 12 12 144 144 144 

64 8 8 64 64 84 

65 7 8 49 64 56 

66 9 9 81 81 81 

67 13 12 169 144 156 

68 8 8 64 64 64 

69 9 9 81 81 81 

70 13 12 169 144 156 

71 6 5 36 25 30 

72 7 7 49 49 49 

73 8 8 64 64 64 

74 12 11 144 121 132 

75 6 6 36 36 36 

76 9 9 81 81 81 

77 10 7 100 49 70 

78 10 8 100 64 80 

79 10 11 100 121 110 

80 9 9 81 81 81 

 

 



131 

ตาราง 16 (ตอ) 

คนท่ี 
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก

ผูตรวจใหคะแนน

คนท่ี 2 (Y) 
  XY 

81 11 9 121 81 99 

82 12 9 144 81 108 

83 7 7 49 49 49 

84 13 10 169 100 130 

85 14 10 196 100 140 

86 11 12 121 144 132 

87 9 9 81 81 81 

88 10 8 100 64 80 

89 10 10 100 100 100 

90 17 15 289 225 255 

91 11 10 121 100 110 

92 5 6 25 36 30 

93 1 2 1 4 2 

94 4 3 16 9 12 

95 2 2 4 4 4 

96 4 4 16 16 16 

97 9 7 81 49 63 

98 8 8 64 64 64 

99 10 8 100 64 80 

100 12 10 144 100 120 

รวม 901 817 9,513 7,615 8,428 

 

 ศึกษาผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรของผูวิจัยและผูตรวจใหคะแนนคนท่ี 2 โดยการใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
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  เม่ือ                    r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

         แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัย 

                         แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัย   

               แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัย 

           แตละตัวยกกําลังสอง 

                         แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัย 

           แตละตัวยกกําลังสอง 

         แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนท่ีตรวจโดย  

           ผูวิจัยกับคะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัย 

            N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

 จากตาราง 16 จะได    = 901 ,  = 817 ,  = 9,513   

              = 7,615 ,  = 8,428  , N = 100 

    

 

                       =     

                       =    0.93 
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ตาราง 17 คะแนนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต  หนวยยอยท่ี 1  เร่ือง  รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน 

คนท่ี 

แบบฝกหัด

ระหวางเรียน (X) 

(20 คะแนน) 

แบบทดสอบยอย 

(F)             

(10 คะแนน) 

คนท่ี 
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน (X) 

(20 คะแนน) 

แบบทดสอบยอย 

(F)               

(10 คะแนน) 

1 16 9 16 13 7 

2 18 9 17 18 8 

3 17 9 18 19 9 

4 18 7 19 18 8 

5 18 9 20 14 7 

6 16 9 21 15 7 

7 18 9 22 17 7 

8 17 7 23 18 8 

9 17 9 24 16 8 

10 17 7 25 17 7 

11 18 8 26 15 7 

12 19 10 27 18 9 

13 17 9 28 18 9 

14 14 9 29 14 7 

15 18 9 รวม 488 237 

 

 100
A
N

X

E1 ×











=

∑
   =  100

20
29
488

×








  =  84.14 

 

 
100

B
N

F

E2 ×











=

∑
   =  100

10
29

237

×








  =  81.72 
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ตาราง 18 คะแนนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต  หนวยยอยท่ี 2  เร่ือง  รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน 

คนท่ี 

แบบฝกหัด

ระหวางเรียน (X) 

(40 คะแนน) 

แบบทดสอบยอย 

(F)             

(20 คะแนน) 

คนท่ี 
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน (X) 

(40 คะแนน) 

แบบทดสอบยอย 

(F)               

(20 คะแนน) 

1 32 18 16 27 14 

2 33 19 17 32 15 

3 33 16 18 39 18 

4 33 18 19 36 16 

5 38 18 20 27 14 

6 33 16 21 31 14 

7 37 18 22 31 16 

8 33 16 23 34 15 

9 36 17 24 31 17 

10 30 15 25 31 15 

11 35 16 26 30 14 

12 40 18 27 37 17 

13 33 17 28 37 16 

14 26 14 29 27 14 

15 34 16 รวม 956 467 

 

 100
A
N

X

E1 ×











=

∑
   =  100

40
29

956

×








   =  82.41 

 

 100
B
N

F

E2 ×











=

∑
   =  100

20
29

467

×








   =  80.52 
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ตาราง 19 คะแนนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต  หนวยยอยท่ี 3  เร่ือง  การนําไปใช 

คนท่ี 

แบบฝกหัด

ระหวางเรียน (X) 

(16 คะแนน) 

แบบทดสอบยอย 

(F)             

(10 คะแนน) 

คนท่ี 
แบบฝกหัด

ระหวางเรียน (X) 

(16 คะแนน) 

แบบทดสอบยอย 

(F)               

(10 คะแนน) 

1 12 8 16 12 6 

2 15 9 17 12 7 

3 11 8 18 16 9 

4 12 9 19 15 8 

5 13 10 20 12 7 

6 12 8 21 12 8 

7 14 8 22 12 8 

8 12 8 23 14 8 

9 12 8 24 12 8 

10 12 8 25 12 7 

11 15 8 26 12 7 

12 16 10 27 16 9 

13 12 8 28 16 9 

14 8 6 29 12 7 

15 12 8 รวม 373 232 

 

 100
A
N

X

E1 ×











=

∑
   =  100

20
29
373

×








   =  80.39 

 

 100
B
N

F

E2 ×











=

∑
   =  100

10
29

232

×








   =  80.00 
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ภาคผนวก ข 

คะแนนของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 

 

 - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   เร่ือง  

ความคลาย 

 - คะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   เร่ือง  

ความคลาย 
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ตาราง 20 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   เร่ือง 

ความคลาย(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  

คนท่ี 
คะแนนกอน

เรียน ( )1X  

คะแนนหลัง

เรียน ( )2X  
2
2X  D  

1 11 21 441 10 100 

2 14 23 529 9 81 

3 6 20 400 14 196 

4 7 22 484 15 225 

5 9 24 576 15 225 

6 8 20 400 12 144 

7 10 23 529 13 169 

8 7 19 361 12 144 

9 9 20 400 11 121 

10 9 19 361 10 100 

11 8 21 441 13 169 

12 11 24 576 13 169 

13 8 19 361 11 121 

14 11 18 324 7 49 

15 8 17 289 9 81 

16 8 15 225 7 49 

17 9 17 289 8 64 

18 17 24 576 7 49 

19 9 22 484 13 169 

20 10 15 225 5 25 

21 8 16 256 8 64 

22 8 17 289 9 81 

23 9 22 484 13 169 

24 11 18 324 7 49 

25 8 16 256 8 64 
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ตาราง 20 (ตอ) 

คนท่ี 
คะแนนกอน

เรียน ( )1X  

คะแนนหลัง

เรียน ( )2X  
2
2X  D  

26 8 16 256 8 64 

27 11 22 484 11 121 

28 7 21 441 14 196 

29 7 17 289 10 100 

    
   

 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   เร่ือง ความ

คลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

      t =   ; df = n-1 

   เม่ือ       t แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t – Distribution 

                 แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ    

         ทดสอบหลังและกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย  

         สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแตละคูยกกําลังสอง 

       แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ    

         ทดสอบหลังและกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย  

         สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแตละคูยกกําลังสอง 

         ท้ังหมดยกกําลังสอง 

       n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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 จากตาราง 20 จะได        

 ดังน้ัน                 t    =      

                            =     

                =     

                  =    20.331 

 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.467  

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df = 29 – 1  =   28) 
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ตาราง 21 คะแนนความสามารถในใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   เร่ือง 

ความคลาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  

คนท่ี 
คะแนนกอน

เรียน ( )1X  

คะแนนหลัง

เรียน ( )2X  
2
2X  D  

1 6 15 225 9 81 

2 6 17 289 11 121 

3 6 15 225 9 81 

4 6 17 289 11 121 

5 6 17 289 11 121 

6 5 14 196 9 81 

7 6 17 289 11 121 

8 5 14 196 9 81 

9 5 15 225 10 100 

10 5 15 225 10 100 

11 5 16 256 11 121 

12 7 19 361 12 144 

13 5 16 256 11 121 

14 5 13 169 8 64 

15 5 15 225 10 100 

16 5 12 114 7 49 

17 5 15 225 10 100 

18 6 18 324 12 144 

19 5 16 256 11 121 

20 5 14 196 9 81 

21 5 15 225 10 100 

22 5 13 169 8 64 

23 5 15 225 10 100 

24 5 14 196 9 81 

25 5 14 196 9 81 
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ตาราง 21 (ตอ) 

คนท่ี 
คะแนนกอน

เรียน ( )1X  

คะแนนหลัง

เรียน ( )2X  
2
2X  D  

26 5 13 169 8 64 

27 5 15 225 10 100 

28 5 14 196 9 81 

29 5 12 144 7 49 

  
  

 
281  

 

 เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปท่ี 3 กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 

ความคลาย โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
 

      t =   ; df = n-1 

 

   เม่ือ      t แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t – Distribution 

               แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ     

        ทดสอบหลังและกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย  

        สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแตละคูยกกําลังสอง 

       แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ     

        ทดสอบหลังและกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย  

        สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแตละคูยกกําลังสอง 

        ท้ังหมดยกกําลังสอง 

        n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 จากตาราง 21  จะได        
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 ดังน้ัน        t   =            

                     =    

             =     

             =    38.968 

 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.467 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df = 29 – 1  =   28) 
 

 เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปท่ี 3 หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความ

คลาย กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ  t-test for One Sample 

     t   =   df = n-1 

   เม่ือ          t แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t – Distribution 

          แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

                      แทน  คาเฉลี่ยท่ีใชเปนเกณฑ (รอยละ 65) 

          s แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

            n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  
 

 คาเฉลี่ยเลขคณิต  ของคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 3 หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย หาไดจากสูตร 
 

                  =     

               =      

            =   15.00  
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 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 3 หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย หาไดจากสูตร 

 

       

          =  

          =     

 

 เน่ืองจาก  29 

       

         =  

         =    

 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.467  

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df = 29 – 1 = 28) 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร             รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่  2             ปการศึกษา 2555 

เร่ือง  รูปเรขาคณิตที่คลายกัน                           เวลา   4   ชั่วโมง 

ผูสอน  นายศุภโชค    สีวันนา   สัปดาหที่               วันที่สอน            เดือน                          พ.ศ.                          . 

............................................................................................................................. .............. 

1.  สาระที่ : เรขาคณิต 

2.  มาตรฐาน : ค 3.2   ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 

reasoning)  และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 

3.  ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู 

 3.1  ตัวชี้วัด 

   ม.3/1 ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผลและการแกปญหา 

 3.2  จุดประสงคการเรียนรู 

   1.  ระบุเงื่อนไขท่ีทําใหรูปหลายเหลี่ยมสองรูปคลายกันได 

   2.  บอกสมบัติการคลายกันของรูปหลายเหลี่ยมได 

4.  สาระการเรียนรู 

 รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน 

5.  สาระสําคัญ 

 - รูปเรขาคณิตสองรูปคลายกันเม่ือ รูปเขราคณิตน้ันมีรูปรางเหมือนกัน 

 - รูปเรขาคณิตสองรูปคลายกัน   ก็ตอเม่ือ 

   1.  ขนาดของมุมเทากันเปนคูๆ ทุกคู 

 และ 2.  อัตราสวนความยาวของดานคูท่ีสมนัยกันทุกคูเปนอัตราสวนท่ีเทากัน 

6.  สมรรถนะสําคัญ 

 1)  ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 2) ความสามารถในการแกปญหา 

 3) ความสามารถในการสื่อสาร 

 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 



146 

7. คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 1) มีวินัย 

 2) ใฝเรียนรู 
 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 1.  ครูช้ีแจงกติกาเกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย โดยกําหนดเวลาในการศึกษาเน้ือหา ดังน้ี 

   1. รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน    4 คาบ 

   2. รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน    5 คาบ 

   3. การนําไปใช       6 คาบ 

 *** หากนักเรียนคนใดศึกษาในช่ัวโมงเรียนแลวยังไมเขาใจ นักเรียนสามารถเขามาศึกษา

นอกเวลาเรียนได 

 2.  ใหนักเรียนพิมพขอความลงไปในชอง Address ของ Internet  Explorer หรือชอง 

Address ของ Google Chrome ดังน้ี http://krusuphachoke.wordpress.com/    และใหนักเรียน

ศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

 3.  ใหนักเรียนศึกษาแผนผังสาระการเรียนรู เกี่ยวกับเน้ือหาท่ีจะเรียนในหนวยการเรียนรู

น้ีจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 4.  ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

 5.  ครูเพิ่มประสิทธิภาพโดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 6.  เม่ือนักเรียนศึกษา  ทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบ แลวไมเขาใจในสวนใด นักเรียน

สามารถเขามาอภิปรายกันไดใหหองสนทนา ซ่ึงครูและนักเรียนจะรวมกันอภิปราย 

 

9. สื่อ / แหลงเรียนรู 

 9.1  สื่อการเรียนรู 

   1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

   2. แบบฝกหัด เร่ือง รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน 

   3. แบบทดสอบยอย เร่ือง รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน 

 9.2  แหลงการเรียนรู 

   1.  หองคอมพิวเตอรของโรงเรียน หรือคอมพิวเตอรสวนตัวของนักเรียน 

   2.  แหลงเรียนรูอื่นๆ 
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10.  การวัดประเมินผล 

วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑการประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง ความคลาย 

นักเรียนผานเกณฑการประเมิน 

ในระดับดีข้ึนไป 

2.  ตรวจแบบฝกหัด แบบฝกหัด นักเรียนทําถูกตองไมต่ํากวา 

รอยละ  80  ของคะแนนท้ังหมด 

3. ตรวจแบบทดสอบยอย แบบทดสอบยอย นักเรียนทําถูกตองไมต่ํากวา 

รอยละ  80  ของคะแนนท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมินผลจากการทําแบบทดสอบยอย ใชเกณฑดังน้ี 

 

80% ข้ึนไป  หมายถึง  ดีมาก 

70-79%  หมายถึง  ดี 

60-69%  หมายถึง  ปานกลาง 

50-59%  หมายถึง  ผาน 

ต่ํากวา  50%  หมายถึง  ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังการสอน 

 1)  ผลการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2)  ปญหา/อุปสรรค 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 3)  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………..………………… 
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เกณฑการใหคะแนนแบบฝกหัด 

คะแนน/

ความหมาย 
พฤติกรรมที่ปรากฏ 

   4 : ดีมาก 

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตอง ชัดเจน และสมเหตุสมผล แสดงข้ันตอนประกอบการ

ใหเหตุผล ไดถูกตอง ชัดเจน และสรุปคําตอบไดถูกตองสมบูรณ 

   3 : ดี 

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตอง ชัดเจน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล ได

ถูกตอง ชัดเจน และสรุปคําตอบไดถูกตองหรือเกือบสมบูรณ 

   2 : พอใช 

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตอง แตไมชัดเจน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล 

ไดถูกตองเพียงบางสวน และสรุปคําตอบไดเพียงบางสวนหรือไมถูกตอง 

   1 : ควรแกไข 

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากหลักการหรือทฤษฎีทาง

คณิตศาสตรไดถูกตองเพียงบางสวน แสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล 

และสรุปคําตอบไดไมถูกตอง 

   0 : ตองปรับปรุง 
ไมมีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ ไมไดแสดงข้ันตอนประกอบการใหเหตุผล 

ไมมีการสรุปคําตอบ หรือไมไดทํา 

  

การแปลผล ใชเกณฑดังน้ี 

80% ข้ึนไป   หมายถึง  ดีมาก 

70-79%   หมายถึง  ดี 

60-69%   หมายถึง  ปานกลาง 

50-59%   หมายถึง  ผาน 

ต่ํากวา  50%  หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เร่ือง .............................................................................. 

 

เลข

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน 

รวม 

ผลการ

ประเมิน การแสดงความ

ความคิดเห็น 

ความ

รับผิดชอบ 

ความ

กระตือรือรน

ในการเรียน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                    

 

           ลงช่ือ……………………………………… ผูประเมิน 

                                             (………………................................) 
 

เกณฑการใหคะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ     ให 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยคร้ัง             ให 2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง              ให 1    คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนน   8 -9  คะแนน   ดีเย่ียม 

 คะแนน   6 - 7  คะแนน   ด ี

 คะแนน   3 - 5  คะแนน   พอใช 

 คะแนน   0 - 2  คะแนน   ควรปรับปรุง 
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แบบฝกหัดที่ 1 

1.  จงพิจารณาวา  ABCD และ  PQRS ดังรูป คลายกันหรือไม   (4 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

วิธีทํา

 ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………..………… 
 

2.  จงแสดงวารูปสี่เหลี่ยมดานขนาน DEFG และรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน KLMN เปนรูปสี่เหลี่ยมท่ี

คลายกัน (4 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทํา …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. รูปสามเหลี่ยมดานเทาสองรูปใดๆ เปนรูปท่ีคลายกันหรือไม เพราะเหตุใด (4 คะแนน) 

วิธีทํา …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. จากรูป กําหนดให   ABCD   คลายกับ   WXYZ จงหาขนาดของมุมทุกมุมท่ีไมไดระบุไว 

(4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

วิธีทํา …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. จากรูป กําหนดให  COLD คลายกับ  WARM จงหาความยาวของดาน DL (4 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทํา …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

1.  ขอใดตอไปน้ีกลาวไดถูกตอง 

 ก. รูปสี่เหลี่ยมสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

 ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผาสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

 ค. รูปหกเหลี่ยมดานเทาสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

 ง. รูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทาสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

2.  รูปเรขาคณิตคูใดตอไปน้ีเปนรูปท่ีไมคลายกัน 

 

ก.  

 

 

 

ข.  

 

 

 

ค.  

 

 

 

ง.  

แบบทดสอบยอยที่ 1 

เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คลายกัน 
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3.  จากรูป กําหนดให รูปสี่เหลี่ยม LOVE คลายกับรูปสี่เหลี่ยม DUCK   ขนาดของมุม K เปนเทาไร 

 

 

 

 

 

 ก.   60
๐
 

 ข.   80
๐
 

 ค.   100
๐
 

 ง.   120
๐
 

4.  จากรูป กําหนดให   ABCD   คลายกับ   PQRS ขนาดของ 
∧
R  เปนเทาไร 

 

 

 

 

 ก.   70
๐
          ข.   80

๐
 

 ค.   90
๐
          ง.   110

๐
 

5.  จากรูปในขอ 4  กําหนดให   ABCD   คลายกับ   PQRS ขนาดของ 
∧
P  เปนเทาไร 

 ก.   110
๐
          ข.   120

๐
 

 ค.   130
๐
          ง.   140

๐
 

6.  จากรูป กําหนดให   ABCD   คลายกับ   WXYZ  แลวคํากลาวขอใดไมถูกตอง  

 ก.   
∧
B    =   60

๐
 

 ข.   
∧
W    =   80

๐
 

 ค.   
∧
C    =   120

๐
 

 ง.   
∧
Z    =   95

๐
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7.  กําหนดให รูป ABCDE คลายกับ รูป PQRST ขอใดสรุปไดถูกตอง 

  

 

 

 

 

ก. ขนาดของมุม A เทากับขนาดของมุม P 

ข. ขนาดของมุม D เทากับขนาดของมุม T 

ค. ขนาดของมุม C เทากับขนาดของมุม R 

ง. ขนาดของมุม B เทากับขนาดของมุม Q 

8. จากรูป กําหนดใหรูปสี่เหลี่ยม DARK คลายกับรูปสี่เหลี่ยม CH I P ความยาวของดาน PC 

เทากับเทาไร 

 

ก.    5 หนวย 

ข.    10 หนวย 

ค.    12 หนวย 

ง.    15 หนวย 

9. จากรูปในขอ 9   กําหนดใหรูปสี่เหลี่ยม DARK คลายกับรูปสี่เหลี่ยม CH I P ความยาวของดาน 

KR เทากับเทาไร 

ก.    9 หนวย     ข.    10 หนวย 

ค.    11 หนวย     ง.    12 หนวย 

10. คํากลาวขอใดไมถูกตอง 

ก.   รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน จะเทากันทุกประการ 

ข.    รูปสามเหลี่ยมดานเทาสองรูปใดๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

ค.    รูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวสองรูปใดๆ ท่ีมีจุดยอดมุมเทากัน เปนรูปท่ีคลายกัน 

ง.    รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปใดๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 
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ภาคผนวก ง 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย 

2. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

เร่ือง ความคลาย 
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คูมือการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอนิเทอรเน็ต 

เรื่อง ความคลาย     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

**************************************************************************************************** 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย แบงเน้ือหา

ออกเปน 3 เร่ือง ดังน้ี 

   1. รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน    จํานวน 4 คาบ 

   2. รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน    จํานวน 5 คาบ 

   3. การนําไปใช       จํานวน 6 คาบ 

การใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

1.  การเขาใชงานสูระบบ (Login) 

 ใหพิมพขอความลงในชอง Address ของ Internet Explorer หรือชอง Address ของ 

Google Chrome ดังน้ี http://www.wordpress.com/  แลวเลือกเขาสูระบบ log in โดยพิมพ 

Username และ Password ของนักเรียนลงไปในชอง Username และ Password (สําหรับผูท่ีได

สมัครเปนสมาชิกเรียบรอยแลว) แลวคลิกปุม เขาสูระบบ (log in) 

2.  การเรียนและการทําแบบฝกหัดตางๆ 

 เม่ือนักเรียนเขาสูระบบแลว ใหพิมพขอความลงในชอง Address ของ Internet  

Explorer หรือชอง Address ของ Google Chrome ดังน้ี http://krusuphachoke.wordpress.com/  

เพื่อเขาสู หนาของรายวิชาและเน้ือหาท่ีใชในการเรียน นักเรียนควรอานคําช้ีแจงกอนท่ีจะ

ทําการศึกษาบทเรียน ซ่ึงสามารถคลิกเขาไปศึกษาเน้ือหาไดตามหัวขอตางๆ  ตามความสนใจ 

สําหรับการทําแบบฝกหัดตางๆ น้ัน กอนลงมือทํานักเรียนควรอานคําช้ีแจงใหเขาใจกอน ซ่ึง

แบบฝกหัดในแตละเน้ือหาน้ัน นักเรียนสามารถดาวนโหลดเพื่อนําไปทําได กอนท่ีจะนําสงครู   ซ่ึง

นักเรียนจะสงมาทาง E-mail (kruchoke.swsk@gmail.com) 

3.  การทําแบบทดสอบ 

 การทําแบบทดสอบน้ันเปนการทบทวนในเน้ือหาท่ีนักเรียนไดศึกษามาในแตละเร่ือง ซ่ึง

กอนทําแบบทดสอบนักเรียนควรคลิกปุม ดูวิธีการทําแบบทดสอบกอนทุกคร้ัง เม่ือศึกษาเขาใจ

แลวใหนักเรียนคลิกปุม back และเร่ิมทําแบบทดสอบโดยคลิกปุม คลิกเพื่อทําแบบทดสอบ 
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4.  การใชกระดานถามตอบ (Web-board) และหองสนทนา (Chat-room) 

 ใหคลิกตรงกระดานถามตอบ/หองสนทนา เพื่อเขาไปใชในกระดานถามตอบ/หอง

สนทนา ซ่ึงมีไวสําหรับนักเรียนและครูผูสอน นักเรียนสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือขอสงสัย  เพื่อ

ซักถามและตอบขอสงสัยตางๆ ท้ังกับครูผูสอน  และเพื่อนรวมช้ันเรียนไดตลอดเวลา เม่ือนักเรียน

ทําการ Login เขามาในระบบ 

 

เรียบเรียงโดย 

นายศุภโชค   สีวันนา 



158 

ตัวอยาง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

เรื่อง ความคลาย 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรื่อง ความคลาย   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยผูเช่ียวชาญ 

************************************************************************************** 

ชื่อผูประเมิน .................................................................................................................. 

ผูเชี่ยวชาญดาน ............................................................................................................. 

คําช้ีแจง   :   โปรดกาเคร่ืองหมาย   ในชองระดับความคิดเห็นของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง ความคลาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3 ตามความคิดเห็นของทาน 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช 
ควร

ปรับปรุง 
ไมมีคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเน้ือหา และการเชื่อมโยง 

   1.1 ความถูกตองของเน้ือหา 

     

   1.2 การเรียงลําดับเน้ือหาเหมาะสม      

   1.3 ภาษาท่ีใชมีความชัดเจน      

   1.4 ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม      

   1.5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตมีความถูก

เหมาะสมในการเช่ือมโยงขอมูล 

     

   1.6 ความสัมพันธกับภาพและเน้ือหามีความ

สอดคลองกัน 

     

2. ดานกราฟก และพื้นหลัง 

   2.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 

     

   2.2 ภาพท่ีนําเสนอชัดเจนสื่อความหมาย      

   2.3 มีการวางภาพในตําแหนงท่ีเหมาะสม      

   2.4 การออกแบบโดยรวมนาสนใจ      

3. ดานตัวอักษร และสี 

   3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช 

     

   3.2 ขนาดของตัวอักษรอานไดชัดเจน      

   3.3 ความเดนชัดตัวอักษรและพื้นหลัง      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช 
ควร

ปรับปรุง 

ไมมี

คุณภาพ 

5 4 3 2 1 

4. ดานกิจกรรมและแบบฝกหัด 

   4.1 คําสั่งมีความชัดเจน 
     

   4.2 คําถามชัดเจน      

   4.3 แบบฝกหัดสอดคลองกับจุดประสงคละ

เน้ือหา 
     

   4.4 กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดทบทวน และ

คนความากข้ึน 
     

5. ดานการจัดการบทเรียน 

   5.1 ความคลองตัวและความสะดวกในการ

เรียกใชงานบทเรียน 

     

   5.2 ความชัดเจนของคําสั่งเรียกใชงาน

บทเรียน 
     

   5.3 ความนาสนใจของหนาจอภาพโดยรวม      

 

 
ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ ........................................................ ผูประเมิน 

                                                       (............................................................) 

                                                        วันท่ี ................................................... 
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ภาคผนวก จ 

แบบทดสอบที่ใชในการวิจัย 

 

  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความคลาย  

จํานวน 25 ขอ  

  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ืองความคลาย 

จํานวน 5 ขอ  
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คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

1.  ขอใดตอไปน้ีกลาวไดถูกตอง 

 ก. รูปสี่เหลี่ยมสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

 ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผาสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

 ค. รูปหกเหลี่ยมดานเทาสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

 ง. รูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทาสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

2.  รูปเรขาคณิตคูใดตอไปน้ีเปนรูปท่ีไมคลายกัน 

 

ก.  

 

 

 

ข.  

 

 

 

ค.  

 

 

 

ง.  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

เรื่อง ความคลาย (Similarity) 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
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3.  จากรูป กําหนดให   ABCD   คลายกับ   PQRS ขนาดของ 
∧
P  เปนเทาไร 

 

 

 

 

 ก.   110
๐
 

ข.   120
๐
 

 ค.   130
๐
 

ง.   140
๐
 

4.  จากรูป กําหนดใหรูปสี่เหลี่ยม DARK คลายกับรูปสี่เหลี่ยม CH I P ความยาวของดาน PC 

เทากับเทาไร 

ก.    5 หนวย 

ข.    10 หนวย 

ค.    12 หนวย 

ง.    15 หนวย 

5. คํากลาวขอใดไมถูกตอง 

ก.  รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน จะเทากันทุกประการ 

ข.  รูปสามเหลี่ยมดานเทาสองรูปใดๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

ค.  รูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวสองรูปใดๆ ท่ีมีจุดยอดมุมเทากัน เปนรูปท่ีคลายกัน 

ง.  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปใดๆ เปนรูปท่ีคลายกัน 

6.  รูป ABC∆  ~ DEF∆  แลวขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก.   
∧∧∧∧∧∧

=== FCและEB,DA  

ข.   DEABและEFBC,DFAC ===  

ค.   
DE

AB

EF

BC

DF

AC ==  

ง.   ขอ ก และ ค ถูกตอง 

  

 

C

 

B

 

F

 

E

 

D

 

A
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7.  รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคลายกันเม่ือใด 

ก.  รูปสามเหลี่ยมท้ังสองรูปมีมุมขนาดเทากัน 3 มุม มุมตอมุม 

ข.  รูปสามเหลี่ยมท้ังสองรูปน้ันมีดานเทากัน 3 คู ดานตอดาน 

ค.  รูปสามเหลี่ยมท้ังสองรูปน้ันเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว 

ง.  รูปสามเหลี่ยมท้ังสองรูปน้ันเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

8.  ถา ABC∆  ~ DEF∆  ขอใดผิด 

ก.   
∧∧

= DA  

ข.   
DF

AC

EF

BC =  

ค.   DE2AB=  

ง. 
  

FEDCBA
∧∧

=  

9.  ขอใดเปนเท็จ 

ก.  ถารูปสามเหลี่ยมสองรูปคลายกันแลว  รูปสามเหลี่ยมสองรูปน้ันตองเทากันทุกประการ 

ข.  ถารูปสามเหลี่ยม  2  รูปเทากันทุกประการแลวรูปสามเหลี่ยมสองรูปน้ัน   ตองเปนรูป

สามเหลี่ยมท่ีคลายกัน 

ค.  ถารูปสามเหลี่ยมสองรูปคลายกัน  แลวรูปสามเหลี่ยมสองรูปน้ันมีมุมเทากัน 3  มุม  มุมตอ

มุม 

ง.  ถารูปสามเหลี่ยมสองรูปคลายกัน  อัตราสวน ของความยาวของดานคูท่ีอยูตรงขามกับมุมท่ีมี

ขนาดเทากันจะเทากัน 

10.  PQR∆ คลายกับ TSR∆ หรือไม เพราะอะไร 

ก.  คลายกัน เพราะ รูปรางของรูปสามเหลี่ยมท้ังสองรูปใกลเคียงกัน 

ข.  คลายกัน เพราะ อัตราสวนความยาวของดานเทากัน 2 คู 

ค.  ไมคลายกัน เพราะ ขนาดของมุมเทากันอยูคูเดียว 

ง.  ไมคลายกัน เพราะจุด R แบง PSไมเทากัน 

 

R

 

P

 

Q

 

T

 

S

 

D

 

F
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11.  รูปสามเหลี่ยมสองรูปน้ีคลายกัน เพราะอะไร 

 

 

 

 

 

 

ก.  มีมุมเทากัน 3 คู 

ข.  มีดานเทากันสามดาน 

ค.  มีอัตราสวนความยาวดานท่ีสมนัยกันเทากันสามคู 

ง.  มีอัตราสวนความยาวของดานเทากันสองคู และมีมุมระหวางดานท่ีมีอัตราสวนของความยาว

ดานเทากัน มีขนาดเทากัน 

12.  กําหนดให   MNO  ∼  PQR โดยมีความยาวของดานดังรูป จงหาความยาวของ  QR  

ก.  24  เซนติเมตร 

ข.  26  เซนติเมตร 

ค.  28  เซนติเมตร 

ง.  30  เซนติเมตร 

13.  จากรูป  CD   ยาวกี่หนวย 

ก. 16.40  หนวย 

ข. 18.40  หนวย 

ค. 28.75  หนวย 

ง. 42.67  หนวย 

14.  จากรูป  ยาวกี่หนวย 

ก.  3.6  หนวย 

ข.  4.8  หนวย 

ค.  5.4  หนวย 

ง.  6    หนวย 

 

50°

 

50°
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15.  รูป PQR∆  ~ STR∆  แลว PR  ยาวเทาใด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก.   5   หนวย 

ข.   6   หนวย 

ค.   8   หนวย 

ง.   10  หนวย 

 

16.  จากรูป   =  90  องศา  และ   ตั้งฉากกับ  ท่ีจุด D  ถา  BD  =  6  ซม.  และ  

DC  =  24  ซม.   ยาวเทาไร 

ก.   8  เซนติเมตร 

ข.   9  เซนติเมตร 

ค.  12  เซนติเมตร 

ง.  18  เซนตเิมตร 

 

17. จากรูป  ยาวกี่หนวย 

ก.   3  หนวย 

ข.   4  หนวย 

ค.   5  หนวย 

ง.   7  หนวย 

 

 

 

P

 

6

 

5

 

3

 

Q

 

R

 

T

 

S
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18.  

 

 

 

 

 

จากรูป
∧

QPR   =  90
°
 และ PO  ตั้งไดฉากกับ QR  ท่ีจุด  O  ถา OP ยาว 6 เซนติเมตร  และ 

OQ  ยาว 3 เซนติเมตร OR  ยาวกี่เซนติเมตร 

ก.  9  เซนติเมตร  

ข.  12  เซนติเมตร 

ค. 18  เซนติเมตร 

ง.  24  เซนติเมตร 

 

19.  จากรูปถา AF  ยาว 2 หนวย  ยาว 6 หนวย และ  ยาว 6 หนวย  แลว  AD  ยาวกี่

หนวย 

ก.  3.6  เซนติเมตร 

ข.  4.8  เซนติเมตร  

ค.  7.5  เซนติเมตร 

ง.  8  เซนติเมตร 

 

20.  ชานนทสูง 1.6 เมตร  ในขณะท่ีเงาของตึกหลังหน่ึงยาว 12.5 เมตร เขาวัดความยาวของเงา

ของเขาท่ีทอดไปตามพื้นไดยาว 1.33 เมตร ดังรูป จงหาความสูงของตึก 

ก.  ประมาณ  12  เมตร 

ข.  ประมาณ  13  เมตร 

ค.  ประมาณ  14  เมตร 

ง.  ประมาณ  15 เมตร 
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21.  บันไดยาว 4 เมตร  พาดอยูกับผนังตึก  เม่ือชางทาสีข้ึนบันไดไปได 
3
2  ของบันได  เขาทํา

แปรงตก   ถาจุดท่ีแปรงตกลงมาถูกพื้นดินหางจากผนังตึก 0.3 เมตร   จงหาวาเชิงบันไดอยูหางจาก

ผนังตึกเทาไร   

ก.  0.9  เมตร 

ข.  1.8  เมตร 

ค.  2.7  เมตร 

ง.  3.6  เมตร 

 

22.  วัชระตองการวัดความสูงของตึก เขาจึงวัดความสูงจากเทาถึงตาได 1.5 เมตร  แลวไปยืนหางจากตึก

เปนระยะทาง 30 เมตร  มองไปท่ีจุดยอดของตึกโดยเล็งตามดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีมีดาน

ประกอบมุมฉากยาวดานละ 50 เซนติเมตร ดังรูป  จงหาวาตึกสูงกี่เมตร 
 

ก.  30  เมตร 

ข.  30.5  เมตร 

ค.  31  เมตร 

ง.  31.5  เมตร 

 

23.  บันไดยาว 8 เมตร  พาดอยูกับขอบหนาตาง  ซ่ึงสูงจากพื้นดิน 4 เมตร เม่ือชางทาสีหน่ึงข้ึน

บันไดไปได  3  เมตร  เขาอยูสูงจากพื้นดินกี่เมตร 

ก.  1   เมตร 

ข.  1   เมตร 

ค.  3  เมตร  

ง.  3   เมตร   

24.  หอระฆังสูง 8 เมตร มีเงาทอดไปทางทิศตะวันออกตอนบาย 12 เมตร และเจดียใหญทอดเงาไป

ทางทิศตะวันออกเชนกัน ยาว 30 เมตร จงหาความสูงของเจดียใหญ 

ก.  22 เมตร 

ข.  20 เมตร 

ค.  18 เมตร 

ง.  16 เมตร 
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25.  ชายคนหน่ึงสูง 6 ฟุต ยืนอยูบนท่ีราบแนวเดียวกับเสาไฟสูง 36 ฟุต และหางจากเสาไฟน้ัน 30 

ฟุต และโคมไฟอยูบนยอดเสาพอดี เงาของเขาจะทอดไปยาวเทาไร 

ก.  4 ฟุต 

ข.  5 ฟุต 

ค.  6 ฟุต 

ง.  8 ฟุต 

 

************************* GOOD   LUCK **************************** 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

เรื่อง ความคลาย (Similarity) 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนตอบคําถาม พรอมแสดงเหตุผลในการตอบคําถาม 
 

1.  จากรูป  รูปสี่เหลี่ยม BLUE และ รูปสี่เหลี่ยม PINK   เปนรูปท่ีคลายกันหรือไม   เพราะเหตุใด 

 

 

 

     

 

                          

 

ตอบ  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. รูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทาสองรูปใด ๆ เปนรูปท่ีคลายกันหรือไม  เพราะเหตุใด 

ตอบ  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. กําหนดให  AB  / / DE   จงพิจารณาวา   ABC กับ   EDC  คลายกันหรือไม เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

วิธีทํา ………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. กําหนดให   ZQPZYX
∧∧

=   จงพิจารณาวา   XYZ กับ   PQZ  คลายกันหรือไม         

เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

วิธีทํา …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

E

 

C

 

A

 

B

 

D

 

P

 

X

 

Q

 

Z

 

Y
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5. กําหนดให  DECCBA
∧∧

=   และ AB   =  16  เซนติเมตร,  AC   =  18  เซนติเมตร และ 

CD   =  36  เซนติเมตร จงพิสูจนวา  ABE ∼  DCE  และจงหาวา DE  ยาวเทาไร 

 

 

 

 

 

 

วิธีทํา ……………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

36

 

18

 

E

 

D

 

C

 

16

 

A

 

B
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ภาคผนวก ฉ 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

 ผูเช่ียวชาญดานแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

 

  1.  รองศาสตราจารย ธานินทร   สิทธิวิรัชธรรม 

   ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต   

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

  2.  อาจารยพนัชกร   มีฤทธิ์ 

   ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

   จังหวัดนครปฐม 

  3.  อาจารย ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ 

   ภาควิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คณะศิลปะศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จังหวัดนครปฐม 

 

 ผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร (บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต) 

 

  1.  ผูชวยศาสตราจารย สุวิทย   ไวยกุล 

   ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2.  อาจารยศรีสกุล   วิบูลยวงศรี 

   ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

   จังหวัดนครปฐม 

  3.  อาจารยวรนุช   แสงจันทร 

   ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

   โรงเรียนชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ช่ือ ช่ือสกุล       นายศุภโชค  สีวันนา 

วันเดือนปเกิด      24 มีนาคม 2525 

สถานท่ีเกิด      อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

สถานท่ีอยูปจจุบัน     107 หมู 2 ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม  

        จังหวัดชัยนาท 17130 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ครู คศ.2 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร 

        ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

        สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2544    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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       จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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