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บทที่  1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษา  ความรูทักษะทางดานคณิตศาสตรและดานภาษาเปนเนื้อหาหนึ่งของการจัด
การศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน),  2547,  หนา 12 ) 
 การจัดการศึกษาตองยึดแนวตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตามการดําเนินการจัดการศึกษาทั้งในปจจุบันและในอนาคต คงปฏิเสธ
ไมไดถึงความจําเปนในการนําเอาเทคโนโลยีมาใชเพื่อดําเนินการจัดการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติตระหนักถึงประเด็นนี้ จึงไดนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบรรจุไวในหลักสูตร  
โดยที่รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือ
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 
ทั้งนี้เปดโอกาสใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต 
และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน),  2547,  หนา 38 ) 

     รัฐบาลใหความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยี  บุคคลที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไดดีคือ
บุคคลที่มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่มี
ความสําคัญเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนในการพัฒนาวิทยาการ การดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษยใหมีความสมดุลทั้งทางกายจิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน 
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ,  2545,  หนา ก: 1) 
 วิชาคณิตศาสตรมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน การซื้อขาย การทอน
เงิน การคํานวณระยะทาง การกําหนดรายรับรายจาย ในแตละวัน  ส่ิงเหลานี้จําเปนอยางยิ่ง วิชา
คณิตศาสตรเปนพื้นฐาน ในการเรียนรูตาง ๆ อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
เศรษฐกิจและสังคม เปนพ้ืนฐานสําหรับการคนควาวิจัยทุกประเภทชวยพัฒนาความรู ความคิดของ
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ผูเรียนใหสามารถคิดอยางมีเหตุผล  สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีระบบ
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
  วิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาเปนวิชาถูกจัดไวเปนวิชาบังคับโดยจัดวิชา
คณิตศาสตรไวในกลุมที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐาน
ทางการคิดที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู (กรมวิชาการ, 2544,  หนา  1-6) การเรียนคณิตศาสตรตอง
อาศัยเวลา ผูมีประสบการณ ควรชวยแนะนําในการฝกฝน คณิตศาสตรไมใชวิชาที่จะบอกจดแลวจบ
หรือศึกษาไดดวยตนเองงาย ๆ ผูเรียนจึงมองวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก ซ่ึงมีผลใหนักเรียนไม
ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํา ดังที่ กรมวิชาการ  
(2542,  หนา 1) ไดสังเคราะหไววาระยะทศวรรษของการศึกษาที่ผานมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาอยูในเกณฑต่ํา และจากการประเมินการศึกษาระดับนานาชาติ ป
การศึกษา 2538 โดยสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (International  
Association for Evaluation of Education Achievement) ปรากฏวา นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และ 4 ของประเทศไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรอยูในระดับที่ 21 และ 24 
จากจํานวน 25 ประเทศ  
 การเรียนคณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จ เพราะมีสาเหตุมาจากหลายประการดวยกัน
ดังนี้ คือ ผูสอนไมไดเรียนจบวิชาเอกคณิตศาสตร การเรียนการสอนชั่วโมงปกติครูสวนใหญยังคง
ใชกระบวนการเรียนการสอนแบบยึดตนเองเปนศูนยกลางไมปฏิบัติกิจกรรมตามคูมือหรือแผนการ
จัดการเรียนการสอน ไมใชส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนการสอนสวนใหญ
ผูสอนยังคงมุงสอนตามตํารา เนนการใหความรู การใหนักเรียนทองจําเปนสําคัญ เนื้อหาวิชามีมาก 
และนักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก  (ขจรศักดิ์ สีเสน , 2544, หนา 14) สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2545,  หนา 18) ทําการสํารวจพบวาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรที่ผานมา ครูเปนผูอธิบายตัวอยาง 2-3  ตัวอยาง แลวบอกใหนักเรียน ทุกคนไปทํา
แบบฝกหัด นักเรียนบางคนเขาใจและทําแบบฝกหัดได แตนักเรียนสวนใหญไมเขาใจและทํา
แบบฝกหัดไมไดเลย ทําใหเกิดความรูสึกทอแท เบื่อหนาย และไมสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร  

      ดังนั้นวิชาคณิตศาสตรจึงไดถูกบรรจุไวในหลักสูตรเปนวิชาที่ทุกคนตองเรียน
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาสวนใหญเปนนามธรรม ครูผูสอนมักจะพบปญหาในการถายทอด
ความรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแท การที่จะใหผูเรียนเขาใจไดงายนั้นจําเปนที่จะตองใช
ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพและที่สําคัญที่สุดในปจจุบันก็คือครูผูสอนคณิตศาสตรยังขาดสื่อที่มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจในบทเรียนไดงายหรือ
ศึกษาไดดวยตนเอง 
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   สําหรับเรื่อง เศษสวน เปนเนื้อหา ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงเปนเนื้อหาที่
เพิ่มเติมจากชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 เปนเรื่องที่คอนขางยุงยากซับซอนในการหาคําตอบ เนื่องจาก
ไมใชจํานวนนับหรือจํานวนเต็ม ที่นักเรียนเคยเรียนมา เศษสวนไมสามารถบวก ลบ คูณ หารกัน  
ไดเลย นักเรียนจะตองมีวิธีคิดวิธีการหาคําตอบ การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาเรื่อง เศษสวน พบวา
นักเรียนบางคนไมคอยเขาใจ เนื้อหาบทเรียน และการถายโยงการเรียนรูไดไมดีพอ สาเหตุเพราะ
นักเรียนแตละหองมีจํานวนมาก  ประกอบกับนักเรียนมีพื้นฐาน  ความรูที่แตกตางกัน  มี
ความสามารถในการรับรูไมเทาเทียมกัน การบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียนจึงไมคอยประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร และที่สําคัญ คือเรื่องเศษสวน ซ่ึงใชเปนพื้นฐานของการเรียนเรื่อง ทศนิยมในบท
ตอไป เมื่อนักเรียนขาดความรู ความเขาใจในเรื่อง เศษสวน จะสงผลทําใหเกิดปญหาในการเรียน
เร่ืองทศนิยมและในบทเรียนตอ ๆ ไป จึงไดมีความพยายามที่จะแกปญหาดังกลาว เพื่อใหนักเรียน
เกิดความรูความเขาใจ วิธีหนึ่งที่สามารถใชไดดีคือ การใชส่ือการเรียนการสอน (สุกุมา มุยสี,  2546,  
หนา 2) 
    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมที่สามารถแสดงผลไดทั้ งภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ แสงและเสียงได  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพมากกวาสื่ออ่ืน ๆ ยกเวนสื่อบุคคล สามารถตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง (ชูศักดิ์ 
เพรสคอท,  2531,  หนา 131)  สมควรที่จะมีการสนับสนุนในการผลิตส่ือดังกลาว เพื่อใชในการ
เรียนการสอน เพราะสื่อที่ดีจะชวยใหผูเรียน เรียนสนุก เรียนไดเร็ว เรียนไดมากคน และเชื่อวาสื่อที่
ดีจะเขามาปฏิรูปการเรียนรูใหเขมแข็งโดยเร็ว (ประเวศ วะสี,  2539,  หนา 24-25 ) การใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ ซี  เอ ไอ (CAI) ไดขยายวงกวางมากขึ้นทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปนเรื่องที่ครูและอาจารยใหความสําคัญกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมากขึ้นจนกลายเปนสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากและมีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในปจจุบันและอนาคต 
    ปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) ไดเขามามี
บทบาทอยางมากในการเรียนการสอนและกําลังมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน
อยางมาก  คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในการศึกษาในลักษณะของการ
นําเสนอการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร โดยที่คอมพวิเตอรจะนําเสนอบทเรียนแทนผูสอนและ
ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง   การนําสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย(Multimedia) เขามาชวยในการ
นําเสนอเนื้อหาบนคอมพิวเตอรชวยสอนหากคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการออกแบบมาดี  ถูกตอง
ตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนแลว สามารถที่จะจูงใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน
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ที่จะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรูในปจจุบันที่วา  “ Learn  is fun ”  
ซ่ึงหมายถึง  การเรียนรูเปนเรื่องสนุก (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  2541,  หนา 11) 
    

     จากสภาพปญหาที่กลาวขางตนและดวยประสิทธิภาพของการนําเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงมุงที่จะสรางสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใชสําหรับการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยยึดเนื้อหา เร่ือง
เศษสวน ซ่ึงเปนเนื้อหาในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
                  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
      1.2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ที่มีประสิทธิภาพ 70/70 
      1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองเศษสวน ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนและการสอน
ตามปกต ิ
      1.2.3 เพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ที่มตีอกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
     

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
                  ในการวจิัยคร้ังนี้ มีความสําคญัดังนี ้

 1.3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
 1.3.2 ไดบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนเรื่องเศษสวนที่มปีระสิทธิภาพ 70 /70 สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
            1.3.3 เปนแนวทางในการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชา
คณิตศาสตร  และวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
             1.3.4  เปนแนวทางในการสงเสริมใหมีการนําเอาวิทยาการดานเทคโนโลยีการศึกษา  
และวิทยาการดานคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการศึกษาและแกปญหาทางการศึกษา 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
     1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
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                      ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน
ทุงสาย อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ภาค
เรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550   1 หองเรียน  จํานวน 32 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา  2550  จํานวน  20  คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย แบงเปน 2  กลุม คือ เปนกลุมที่
ไดรับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 10 คน  และกลุมที่ไดรับการสอนตามปกติ 
จํานวน 10 คน  

       1.4.2  เนื้อหา 
เนื้อหาที่นํามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  ไดแก สาระการเรียนรูคณิตศาสตร           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองเศษสวน ซ่ึงประกอบไปดวยเนื้อหาเรื่อง  ความหมายของเศษสวน 
เศษสวนทีเ่ทากัน การเปรียบเทียบเศษสวน การบวก ลบ การคูณ การหาร เศษสวน  การบวก ลบ 
การคูณ การหาร เศษสวนระคน โจทยปญหาเศษสวน ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2544 

         1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
             1) ตัวแปรตน   การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง เศษสวน และการสอนตามปกติ 
             2)  ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  เศษสวน  
    

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

                       1.5.1  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                       ในการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนนี้ ผูวิจยัไดออกแบบบทเรียนเปนแบบ
เสนตรง (Linear) โดยนําแนวคิดของ (พรเทพ เมืองแมน,  2544,  หนา 31-33) และประยุกตการ
ออกแบบบทเรียนของกาเย (Gagne, 1985,  pp. 243-258) มาเปนกรอบแนวคิดในการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอร ดังนี ้
            1) การวางแผน 
                                      (1)  การวิเคราะหหลักสูตร 
                                      (2)  การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียน 
                                      (3)  การกําหนดกจิกรรมการเรียน 
            2)  การออกแบบบทเรียน 
                                       (1) การจัดแบงเนือ้หาออกเปนหนวย ๆ และจัดลําดับเนื้อหา 
                                       (2) การเขียนแผนผังแสดงโครงสรางความสัมพันธของบทเรียน 
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                                       (3) การสรางแผนผัง (Storyboard) 
            3)  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            4)  การประเมินและการแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            5) การดําเนินการวิจัย 
 
                       1.5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
                       ผูวิจัยไดนําแนวคิดของวิลสัน (Wilson อางในพรอมพรรณ อุดมสิน,  2544,  หนา 60-
70) มาใชเปนกรอบแนวคิดในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งจะวดัพฤติกรรมครอบคลุมเฉพาะ ดานความรู ความจํา ความเขาใจ และ
การนําไปใช 
                         

                      ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

  
 

 
 
 
 
ภาพ 1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม 
 

1.6 สมมุติฐานการวิจัย 
      ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 
                        1.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน มปีระสิทธิภาพ           
E1 / E2  เทากับ 70 / 70  
                        1.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6         
เร่ือง เศษสวน ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการสอนตามปกต ิ
                        1.6.3 นักเรียนมีความคิดเหน็ตอกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน    
โดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีขึน้ไป 
 
 

1. การสอนดวยบทเรียน  
   คอมพิวเตอร  ชวยสอน 
2. การสอนตามปกต ิ

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
2. ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอ 
     บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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1.7  ขอตกลงเบื้องตน           
        1.7.1 ในการวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามระเบยีบวิธีที่

ผสมผสานระหวางประเภทคอมพิวเตอรแบบศึกษาทบทวนกับแบบฝกปฏิบัติ ซ่ึงใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง โดยผูวิจยัเปนเพยีงผูคอยอํานวยความสะดวกเทานั้น 

        1.7.2 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งนี้  ผูวิจยัใชโปรแกรม  ออ
เธอรแวร โปรเฟชชั่นแนล เวอรช่ัน7 (Authorware Professional Version 7)          

        1.7.3 การเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  ใชเวลาเรียนเฉพาะในตารางเรียน 
ที่ผูวิจัยกําหนดเทานั้น  ไมมกีารฝกนอกเวลาเรียน   

        1.7.4  การใชเครื่องคอมพิวเตอร  เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จํานวน
นักเรียน  1  คน  ตอ  คอมพิวเตอร  1  เครื่อง 

        1.7.5 คะแนนที่ไดจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  
เศษสวน ถือวาเปนคะแนนที่กลุมตัวอยางไดตอบคําถามดวยความตั้งใจและเต็มความสามารถจาก
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
         1.8.1 บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ือง เศษสวน ที่ผูวจิัยสรางขึ้นดวยโปรแกรมออเธอรแวร โปรเฟชชั่นแนล เวอรช่ัน7 
(Authorware Professional Version 7)  ซ่ึงไดบรรจุเนื้อหา คําถาม รวมทั้งการฝกปฏิบัติตามลําดับ
ขั้นตอนของบทเรียน ซ่ึงผูเรียนจะเรียนบทเรียนไปตามขัน้ตอนโดยผานทางจอภาพ และผูเรียนตอง
ตอบสนองตอกิจกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏบนจอภาพทางแปนพิมพ หรือเมาส  ดวยตนเอง โดยอาศัย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนเครื่องชวยสอน  

         1.8.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ไดคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง เศษสวน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

         1.8.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอ
กิจกรรม  การเรียนการสอนคณิตศาสตร หมายถึง ความคดิเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตร ในดานบรรยากาศการสอน ดานการจัดกิจกรรมการสอน  ดานประโยชนของวิชา
คณิตศาสตร ซ่ึงไดรับจากการใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม 

         1.8.4  นักเรียน  หมายถึง ผูที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานทุง
สายตําบลคลองตะเกรา  อําเภอทาตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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         1.8.5  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถงึ อัตราสวนของ
คะแนนเฉลี่ยคดิเปนรอยละของคะแนนที่ทาํกิจกรรมในระหวางการเรียน กับรอยละของคะแนน
เฉลี่ย       ในการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงในทีน่ี้ตั้งเกณฑไว  E1  /  E 2  ไมต่าํกวา 70/ 70 

  E1 หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละของจํานวนคําตอบที่นักเรียนตอบ
ถูกจากแบบทดสอบระหวางเรียน 

E2 หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละของจํานวนคําตอบที่นักเรียนตอบถูก 
หลังเรียน 

          1.8.6  แบบทดสอบ หมายถึง ขอสอบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ที่สรางขึ้น
เพื่อใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง เศษสวน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 50 ขอ
           1.8.7  เศษสวน หมายถึง เนื้อหาเรื่องเศษสวน ความหมายของเศษสวน เศษสวนที่
เทากัน การเปรียบเทียบเศษสวน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน เศษสวนระคน โจทย
ปญหาเศษสวน 


