
หัวข้อวจัิย  :   การศึกษาเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชว้ธีิสอนของไพรีและไคเรน  
                       เร่ืองระบบจ านวนจริง 
ผู้วจัิย        :  ชาญวทิย ์ เศรษฐพานิชผล 
หน่วยงาน   :  โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ 
                               ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีทีพ่มิพ์     :  2561 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีได้รับ 
การจดัการเรียนดว้ยวิธีสอนของไพรีและไคเรน กบักลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีใช้วิธีสอนของไพรีและไคเรนกบัเกณฑ์ 60%  
และ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนของไพรีและ
ไคเรน  ใชต้วัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภฯ์ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หอ้ง ใชเ้ป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน 44 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง 
จ านวน 46 คน  ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองระบบ
จ านวนจริงแบบไพรีและไคเรน และแบบปกติ   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองระบบจ านวนจริง  
และ  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างแบบ  
คอนบราคแอลฟา  เท่ากับ 0.87 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบ 2 กลุ่มอิสระต่อกนั(Independent Sample t-test) สถิติ
ทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One-Sample t-test) และ สถิติทดสอบทีแบบ 2 กลุ่มไม่อิสระต่อกนั 
(Paired Sample t-tes)  
  ผลการศึกษาพบวา่ 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนดว้ยวิธี
สอนของไพรีและไคเรน มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเร่ืองระบบจ านวนจริงสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ย
วธีิการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ี
เรียนด้วยวิธีสอนของไพรีและไคเรนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
นยัส าคญั .05 และ 3)  ความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียนดว้ยวิธีสอนของไพรีและไคเรน 
ในภาพรวม ดา้นความรู้  ดา้นความรู้สึก  และดา้นการกระท า เพิ่มข้ึนจาก ระดบัปานกลาง เป็นระดบั
มาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 
ค ำส ำคญั   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/วธีิสอนของไพรีและไคเรน / เร่ืองระบบจ านวนจริง 



หัวข้อวจัิย  :   การศึกษาผลการเรียนการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎีจ านวน 
                       และตรรกศาสตร์ รายวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผู้วจัิย        :  ชาญวทิย ์ เศรษฐพานิชผล 
หน่วยงาน   :  โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ 
                               ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีทีพ่มิพ์     :  2561 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ืองทฤษฎีจ านวนและตรรกศาสตร์ รายวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ให้มีประสิทธิภาพ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎีจ านวนและตรรกศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ค31201 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการด าเนินการคร้ังน้ี ไดแ้ก่  1) นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภฯ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 50 
คน  2) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 48 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจง   เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบดว้ย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎีจ านวนและตรรกศาสตร์  โครงการสอน และแผนการจดัการ
เรียนรู้  เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเร่ืองทฤษฎีจ านวนและตรรกศาสตร์  
และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน ดว้ยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎี  
จ  านวนและตรรกศาสตร์  จ  านวน 1 ชุด สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบทีแบบจบัคู่ ( Paired Sample t – Test ) 
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎีจ านวนและ
ตรรกศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพของบทเรียน
ปี 2558  เท่ากับ 81.70/80.97   ปี 2559 เท่ากับ 82.42 /80.53   ผ่านเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 75/75   
2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองทฤษฎีจ านวนและตรรกศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  3)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ต่อการเรียน 
โดยใชบ้ทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทฤษฎี  จ  านวนและตรรกศาสตร์  ตั้งแต่ ปี 2557 – 2559 
อยูใ่นระดบั มากทั้ง 3 ปี  
 

ค ำส ำคญั   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน /สอน เร่ืองทฤษฎีจ านวนและตรรกศาสตร์  


