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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนานั้น จําเปนอยางยิ่งจะตองพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ  การศึกษานับวาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและสังคม  เพราะ
การศึกษาเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาคนทั้งดานความรู ความคิด สติปญญาและคุณธรรม              
ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช  2545  ไดระบุในมาตรา 6 ไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม    
ในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.  2542,  2547,  หนา 5) ในหมวด  4  แนวการจัดการศึกษา  ไดเนนความสําคัญของการจัด
การศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยไดระบุไวในมาตรา 23  ขอ 4  ที่เนนใหผูเรียนมีความรู
และทักษะดานคณิตศาสตร   ในมาตรา 24 ขอ 2 ไดเนนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูโดยฝก
ทักษะ  กระบวนการคิด   การจัดการ   การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา  ขอ 3  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  
ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542,  2547,  หนา 12-14)  
และในหมวดที่ 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มาตรา  65  ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  และ
ผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการผลิต  รวมทั้ง    
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2542,  2547,  หนา 38) 
        นอกจากนี้จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ขอ 4  เนนให
ผู เ รียน  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด            
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  2544,  หนา 

4) แตสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ผานมา  ไมสามารถดําเนินการ     
ใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรได  เพราะผลการเรียนของผูเรียนไมเปนไปตามที่ตองการ  
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        คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการศึกษา  เปนเครื่องมือพัฒนาคน      
ในชาติใหมีความรู  ความสามารถ  มีความละเอียดรอบคอบ  ชางสังเกต  มีความคิดสรางสรรค    
อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เศรษฐกิจและสังคม  จึงกลาวไดวา  ความเจริญ
ในวิทยาการทุกแขนงจําเปนตองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรเปนพื้นฐาน   นอกจากวิชา
คณิตศาสตรจะเปนพื้นฐานของวิทยาการแขนงตาง ๆ  แลว  ยังเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนา
คุณภาพของมนุษย  เพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหสามารถคิดไดอยางมีระบบ  
มีเหตุผล  และสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (บญุทัน  อยูชมบุญ,  2529,  หนา 1) 
        โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนหนึ่งที่ประสบปญหาในดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร   จากการศึกษา
ขอมูลดังกลาวขางตน  ประกอบกับผลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ.  รอบแรก 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก,  2546,  หนา 18)  มาตรฐานดานผูเรียน  
มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  ตัวบงชี้ที่ 1   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวดวิชาที่สําคัญ  ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (รอยละ  
50)  พบวา  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา (ช้ัน ป.3  และชั้น ป.6)  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ  41  และระดับมัธยมศึกษา (ชั้น ม.3)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รอยละ  23  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา  และมีระดับคุณภาพ  ควรปรับปรุง  ทั้งสองระดับ   
จากการวิเคราะหปญหาในระดับโรงเรียน  ผูเรียนมีจุดออนดานความคิดรวบยอด  ทักษะการ         
แกโจทยปญหา  ขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพท่ีจะชวยนําเสนอเนื้อหาใหผูเรียนเขาใจ  
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะเรื่องการบวก  ลบ  คูณ  หาร  และจากการศึกษา
ระดับปญหาเนื้อหาวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2  พบวา  เนื้อหาเรื่องการคูณ  ผูเรียน        
สวนใหญทองสูตรคูณไมคลอง  เวลาทําแบบฝกหัดมักชอบดูสูตรคูณ ซ่ึงปญหาดังกลาวเปน       
สวนหนึ่งที่สงผลกระทบใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรยังตองปรับปรุง 
        จากคูมือครู  สาระการเรียนรูพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดกําหนดใหเรียนเรื่อง  การคูณ  ในชั้นประถมศึกษา
ปที่  2  ซ่ึงเปนชั้นเริ่มตนในการสรางพื้นฐานในเรื่อง  การคูณ   และผลการเรียนรูที่คาดหวัง            
ที่กําหนดใหผูเรียนสามารถคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลัก  และจํานวนที่มี        
สองหลักได  สามารถวิเคราะหโจทยปญหา  หาคําตอบ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได   และเมื่อกําหนดสถานการณใหสามารถสรางโจทยและโจทยปญหาได 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2547,  หนา 6-7)  ซึ่งสาระการเรียนรูเร่ือง  การคูณ  เปนเนื้อหาที่มีประโยชน
ตอผูเรียนเพราะเปนพื้นฐานของการเรียนชั้นตอ ๆ ไป  และเปนประโยชนในการนําความรูไปใชใน
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ชีวิตประจําวัน  เชน  การนับเพิ่มทีละเทา ๆ กัน  สูตรคูณ  การซื้อขาย  เปนทักษะในการคิดคํานวณ  
และการแกปญหาในชีวิตประจําวันในการหาความยาว  ความสูง  น้ําหนัก  เวลา  ซ่ึงผูเรียนยังมี
ปญหาในเรื่องการคูณ  โดยเฉพาะการทองสูตรคูณ   ถาพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคูณโดยไมตอง 
ดูสูตรคูณได  จะทําใหผูเรียนคิดเลขไดเร็ว  คลองแคลว  ถูกตองและแมนยํา  ชํานาญ  และนําไปใช
ในการดํารงชีวิตประจําวัน  เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง   สังคม  และประเทศชาติสืบตอไป      
จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชส่ือการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา  เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ  และมีเจตคติที่ดีตั้งแตเริ่มตนเรียน  และเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ  ยุพิน  พิพิธกุล (2524,  หนา 3) ไดกลาวถึงครูผูสอนคณิตศาสตร   
มักพบปญหาในการถายทอดความรู  การที่จะใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาซ่ึงสวนใหญ  มักเปนนามธรรม
ไดงายนั้น  จําเปนตองใชส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ  
ทําความเขาใจไดงาย   หรือศึกษาไดดวยตนเอง 
        ประเทศไทยไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการสรางสื่อการเรียน                  
การถายทอดความรูเปนระยะเวลานานพอสมควร  โดยอาจจะนับไดวาจุดเริ่มตนตั้งแตการใช
คอมพิวเตอร เปนเครื่องมือในการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร จากนั้นก็มีการสรางสื่อการเรียน
การสอนรูปแบบใหมแทนที่เอกสารหนังสือ ที่เรียกวา ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI 
(Computer  Assisted  Instruction)  ซ่ึงมีซอฟตแวรที่เปนเครื่องมือใหเลือกใชงานไดหลากหลาย    
ซ่ึง รูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ถูกพัฒนาใหอยู ในรูปมัลติมี เดีย  ที่ เสนอดวยภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงออกมาในเวลาเดียวกัน ซ่ึงจะจัดอยูในรูปแบบของแผนสํารองขอมูล 
(Diskette)  หรือแผนซีดีรอม (Compact  Disk  Read  Only  Memory : CD – ROM)  คอมพิวเตอร-
ชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่สามารถนําเสนอดวยรูปภาพ  เสียง  ประกอบ     
คําบรรยาย  ทําใหเนื้อหาเรื่องการคูณ  จากนามธรรมมองเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น  ผูเรียนสามารถ
เรียนไดตามระดับความสามารถของตน  ผูที่เรียนเร็วก็สามารถเรียนไปไดลวงหนา  สวนผูที่เรียนชา
กส็ามารถกลับไปทบทวนไดเองโดยไมจํากัดเวลา   
        ผูวิจัยเห็นความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    
ที่เขามามีบทบาทตอการเรียนการสอน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรเร่ือง  การคูณ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้น   
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
        1.2.1   เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง
การคูณ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
        1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
         1.3.1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองการคูณ           
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  เหมาะสําหรับนําไปใชจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
        1.3.2  เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ใหผูเรียนมีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรชวยสอน  
        1.3.3   เปนแนวทางในการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชา
คณิตศาสตร  และวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
        1.3.4   เปนแนวทางในการสงเสริมใหมีการนําเอาวิทยาการดานเทคโนโลยีการศึกษา  
และวิทยาการดานคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการศึกษาและแกปญหาทางการศึกษา 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 
        1.4.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  การคูณ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
        1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองการคูณ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

1.5   ขอบเขตของการวิจัย 
 
         การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดกําหนดขอบเขตไวดงันี้ 
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         1.5.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
                         ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา  2550  
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง  เทศบาลตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงมีการจัด
หองเรียนเปน  3   หองเรียน  โดยใชคะแนนสอบในปการศึกษา  2549  แบงนักเรียนคละกัน  โดยมี
ท้ังกลุมเกง  กลุมปานกลาง  และกลุมออน  ในแตละหองมีนักเรียนหองละ  28  คน    รวมทั้งสิ้น  84  
คน 
 
           1.5.2   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
                   กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง  เทศบาลตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ใชวิธี
แบงกลุมสุมอยางงายเพราะนักเรียนทั้ง  3  หองเปนเด็กคละกันและมีความสามารถไมแตกตางกัน   
จึงใชวิธีจับฉลากหอง  เพื่อใหไดมาซึ่งหองทดลอง  จํานวน  28  คน     
          1.5.3   ตัวแปรที่ศึกษา 

        ตัวแปรตน  ไดแก  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เร่ืองการคูณ  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2 
       ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองการคูณ  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2                          
           1.5.4   เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
                         เนื้อหาที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนเนื้อหาในกลุมสาระ   
การเรียนรูคณติศาสตร   สาระที่  1 : จํานวนและการดําเนินการ   หนวยการเรียนรูที่  6  เร่ืองการคูณ  
จากคูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษา
ปที่  2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวยเนื้อหา  ดงันี้ 

1)  การบวกและการคูณ 
2) การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มหีนึ่งหลัก 
3) การสลับที่ของการคูณ 
4) การหาผลคูณของ  0  กับจํานวนใด ๆ 
5) การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10,  20,  30, ... , 90 
6) การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มสีองหลัก (ไมมีการทด) 
7) การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มสีองหลัก (มีการทด) 
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8) โจทยปญหาการคูณ 
9) การสรางโจทยและโจทยปญหาการคูณ 

             1.5.5   ระยะเวลาที่ใชในการวจัิย 
         ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ใชเวลาในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2550      

ชวงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2550  ถึง  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2550  โดยใชเวลาทําการทดลอง  4  
สัปดาห  รวม  20  ชั่วโมง  ดังนี้ 

1)  แผนการจดัการเรียนรูที่ 1  เรื่องการบวกและการคูณ  จํานวน  1  ชัว่โมง 
2) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เร่ืองการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนทีม่ี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 2)  จํานวน  1  ช่ัวโมง 
3)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เรื่องการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 3)  จํานวน  1  ช่ัวโมง   
4)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เรื่องการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 4)  จํานวน  1  ชั่วโมง   
5)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เรื่องการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 5)  จํานวน  1  ชั่วโมง   
6)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  เรื่องการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 6)  จํานวน  1  ชั่วโมง      
7)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7  เรื่องการคณูจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 7)  จํานวน  1  ช่ัวโมง      
8)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 8  เรื่องการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 8)  จํานวน  1  ช่ัวโมง      
9)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 9  เรื่องการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

หนึ่งหลัก (คูณดวย 9)  จํานวน  1  ช่ัวโมง      
10)   แผนการจัดการเรียนรูที่ 10  เร่ืองการสลับที่ของการคูณ  จํานวน  1  ชั่วโมง     
11)   แผนการจัดการเรียนรูที่ 11  เร่ืองการหาผลคูณของ  0  กับจํานวนใด ๆ 

จํานวน  1  ช่ัวโมง      
12)   แผนการจัดการเรียนรูที่ 12  เร่ืองการคูณจาํนวนที่มหีนึ่งหลักกับ 10,  20, 

  30, ... , 90  จํานวน  1  ชัว่โมง      
13)   แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เร่ืองการคูณจํานวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 

สองหลัก (ไมมีการทด)  จํานวน  2  ชัว่โมง      
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14)   แผนการจัดการเรียนรูที่ 14  เร่ืองการคูณจาํนวนที่มหีนึ่งหลักกับจํานวนที่มี 
สองหลัก (มีการทด)  จํานวน  2  ช่ัวโมง     

15)   แผนการจัดการเรียนรูที่ 15  เร่ืองโจทยปญหาการคูณ จาํนวน  2  ช่ัวโมง 
16)   แผนการจัดการเรียนรูที่ 16  เร่ืองการสรางโจทยและโจทยปญหาการคณู 

จํานวน  2  ชั่วโมง     
 

1.6 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

        จากการศึกษาเอกสาร  และรายงานวิจัยทีเ่กีย่วของ   ผูวจิัยไดเสนอกรอบแนวคดิที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน  และตวัแปรตาม  ดังภาพ 1 
 
                ตัวแปรตน                                                                          ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
1.7 ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 
 
ภาพ 1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกบัตัวแปรตาม 
 

1.7  ขอตกลงเบื้องตน           
         
         1.7.1 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามระเบียบวิธี                
ที่ผสมผสานระหวางประเภทคอมพิวเตอรแบบศึกษาทบทวน  กับแบบฝกปฏิบัติ  ซ่ึงใหผูเรียน      
ไดเรียนรูดวยตนเอง   โดยผูวิจัยเปนเพียงผูคอยอํานวยความสะดวกเทานั้น 
         1.7.2 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งน้ี  ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Macromidia  Flash  MX              

   1.7.3  การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ใชเวลาเรียนเฉพาะในตารางเรียนที่ 
ผูวิจัยกําหนดเทานั้น  ไมมีการฝกนอกเวลาเรียน   

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

เร่ือง  การคูณ 
ชั้นประถมศึกษาปที่  2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เร่ือง  การคูณ 
ชั้นประถมศึกษาปที่  2   
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         1.7.4  การใชเครื่องคอมพิวเตอร  เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จํานวนนักเรียน  1  
คน  ตอ  คอมพิวเตอร  1  เครื่อง 
          

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
         1.8.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหรือส่ือในการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  
การคูณ  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Macromidia  
Flash  MX   นําเสนอเนื้อหาบทเรียนดวยคอมพิวเตอรชนิดมัลติมีเดีย  มีภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ประกอบ  แบบฝกหัด  เกม และแบบทดสอบ  ผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนไดและสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง 
         1.8.2  โปรแกรม  Macromidia  Flash  MX  หมายถึง  โปรแกรมสําหรับสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชสรางภาพเคลื่อนไหวและใชในการโตตอบ (Interactive) กับผูใชโดย
อาศัยพื้นฐานการสรางรูปภาพจากการใชลายเสน (Vector)  ซ่ึงโปรแกรมนี้จะชวยใหสามารถสราง
ภาพเคลื่อนไหวไดสะดวก  ไมวาจะวาดขึ้นเองหรือนําเขา (Import)  จากไฟลภาพที่มีอยูแลว        
แลวนํามาจัดเรียงบนพื้นที่แสดง (Timeline) และเพิ่มเติมในสวนของการควบคุม (Action  Script)  
ลงไปก็จะไดภาพเคลื่อนไหวตามที่ออกแบบไว 
         1.8.3  การพัฒนา  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง  
การคูณ  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แลวมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
หลังเรียนสูงขึ้น 
         1.8.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนที่ได
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เร่ืองการคูณ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ทําการ
ทดสอบหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรของกลุมทดลองสิ้นสุดลงแลว 
         1.8.5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใชสําหรับวัดผลคะแนนกอนเรียน  และหลังเรียน  เร่ือง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เปน
ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  ชนิด  3  ตัวเลือก   จํานวน  20  ขอ  และขอสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ  
จํานวน  20  ขอ   
          1.8.6 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ซ่ึงวัดจากคาคะแนนเฉลี่ยจากการเรียนตามเกณฑที่กําหนด  80/80  โดย 
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       80  ตัวแรก  หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนตอบถูกจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองการคูณ  โดยคิดเปน
รอยละ 
        80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนตอบถูกจากการทําแบบฝกหัดหลัง
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ โดยคิดเปนรอยละ 


