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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ  2) หาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 

โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช คือ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยเน้ือหา 

จํานวน 3 บท  คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดี คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 86.56/83.00 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       

ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ 

เพื่อนคูคิดอยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

 The objectives of this research were 1) to develop the CAI entitled “addition subtraction and 

multiplication”, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement of 

students before and after studied with the CAI and used cooperative learning in think pair share, and          

4) to evaluate the satisfaction of students on the CAI and used cooperative learning in think pair share. 

The sample group was 30 students of prathomsuksa 3/1 of Anuban Kamphaengsaen School by purposive 

sampling.  The research tools were the CAI, quality evaluation form of the CAI, learning achievement test, 
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and satisfaction questionnaire. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this research. The research 

results found that the CAI has 3 lessons, the quality of the content was at the high level, the quality of 

the technique and methodology was at the highest level, the effectiveness of the CAI was 86.56/83.00. 

The learning achievement after studied was higher than before studied at significance level of 0.05. The 

students satisfied with the CAI and used cooperative learning in think pair share at the highest level. 

 

Keywords: CAI, think pair share technique, learning achievement 

 

1. บทนํา  

  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัดการศึกษาตอง

ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานคณิตศาสตร ฝกใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณและการ

ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาได (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) คณิตศาสตรมีความสําคัญตอการ

พัฒนาความคิด ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ

สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกไขปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม (วิมลรัตน ศรีสุข, 2553) สอดคลองกับภัทรา สุวรรณบัตร (2552) ซ่ึงไดกลาวไววา คณิตศาสตรมีประโยชน

ตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น ชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

และอารมณ ชวยใหคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   

ปญหาของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร คือ นักเรียนแตละคนมีทักษะในการเรียนรูที่แตกตางกัน นักเรียนที่

ออนคณิตศาสตรมักจะไมตั้งใจเรียน การสอนโดยใชหนังสือและกระดานดํา ทําใหนักเรียนเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรียน 

ทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร จากผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2559 พบวา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 40.47 (admission premium, 2560) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ส่ือที่ใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน โดยมี

เปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู  

เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน โดยใหจับคูกันคละ

ความสามารถ แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ไดไปเสนอใหเพื่อน

รวมชั้นเรียนไดรับฟง เพื่อใหเกิดการวิเคราะหวิจารณผลรวมกัน 

จากปญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและการศึกษาเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ผูวิจัยจึงพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อให

ตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร          

ชวยสอน และการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 
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 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรยีนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการ

คูณอยูในระดับดี 

 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ 

และการคูณอยูในระดับดี 

 3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ที่สรางขึ้นมีคามากกวา 

80/80 

 3.4 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ

เพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณอยูในระดับมาก 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย   
 

  4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 

   4.1.1 ดานเนื้อหา 

   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในงานวิจัยน้ีคือวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงนําเน้ือหา

มาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง คือ การบวกจํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000  การลบ

จํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 และการคูณ   
  

   4.1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง   
 

    4.1.2.1 ประชากร    

  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม จํานวน 228 คน 
 

  4.1.2.2 กลุมตัวอยาง    

  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 

 4.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และ การคูณพัฒนาตาม ADDIE Model ดังน้ี    
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 4.2.1 ข้ันการวิเคราะห     

 เปนการวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อนํามา

กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูและเน้ือหาที่จะสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 4.2.2 ข้ันการออกแบบ   

 เปนการออกแบบแผนการสอน นําเน้ือหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ

วิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 4.2.3 ข้ันการพัฒนา   

   สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน 
 

 4.2.4 ข้ันการนําไปใช    

 ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตัวผูวิจัย เพื่อตรวจสอบการควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน จากน้ันนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาและผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 
 

 4.2.5 ข้ันการประเมิน   

 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผู เชี่ยวชาญดานเน้ือหา ซ่ึงเปนอาจารยในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของเน้ือหา และประเมินคุณภาพในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย

ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน 
 

 4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ  แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group 

Pretest Posttest Design โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากน้ันศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก 

การลบ และการคูณ  ทํากิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนครบ

ทุกเน้ือหาใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม 

1.1 ครูอธิบายขั้นตอนการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) 

1.2 ครูใหนักเรียนที่น่ังติดกันจับคูกัน 

1.3 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

2.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูพรอมเงื่อนไขตาง ๆ และเกณฑการประเมินผล 

 2.2 ครูถามคําถามนําที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะสอน 
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3. ขั้นสอนดวยการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 

 3.1 ขั้นคิด (Think)  

  3.1.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําใบงาน  

 3.2 ขั้นศึกษาเปนคู (Pair) 

  3.2.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคูศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากน้ัน

ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง 

 3.2.2 นักเรียนแตละคูแลกเปล่ียนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบในใบงานของเพื่อน จากน้ัน

รวมกันหาคําที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักเรียนคูใดที่สงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการ

ชมเชย 

 4. ขั้นสรุป 

 4.1 ขั้นแบงปน (Share)  

. ครูสุมนักเรียน 1 คู สรุปความรู จากน้ันใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

  

5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามขั้นตอนการวิจัย โดยนําขอมูลจากการศึกษา และ

วิเคราะห มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ แสดงดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4 

 

                
 

 

 

 
 

          ภาพที่ 1  หนาแรกของบทเรียน      ภาพที่ 2  รายการเลือกบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

                    ภาพที่ 3 ตัวอยางบทเรียนเรื่องการบวก                ภาพที่ 4 ตัวอยางบทเรียนเรื่องการลบ  
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 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเน้ือหา 3 บท ไดแก การบวกจํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไม

เกิน 100,000  การลบจํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 และการคูณ ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  
รายการ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ดานเน้ือหา 4.48 0.28 ดี 

2. ดานเทคนิค 4.83 0.08 ดีมาก 
  

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาบทเรียนชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูใน

ระดับดี ( x  = 4.48, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณาดานเทคนิคและวิธีการมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.83, S.D. = 0.08) 
 

 5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การ

บวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 30 

คน แสดงดังภาพที่ 5 และผลการหาประสิทธิภาพแสดงดังตารางที่ 2 
 

                  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง 
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย รอยละ 

คะแนนใบงานจํานวน 3 เรื่อง (E1) 30 30 25.97 86.56 

คะแนนสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง (E2) 30 30 24.90 83.00 
  

 จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 

25.97 คิดเปนรอยละ 86.56 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.90 คิดเปนรอยละ 83.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

(80/80) 
 

 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใช

การเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายการ จํานวนนักเรียน (คน) x  t 

คํานวณ 

t 

ตาราง 

Sig 

กอนเรียน  30 16.47 
11.26 1.69 .00* 

หลังเรียน 30 24.90 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 16.47 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.90 

แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อน

คูคิด แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเน้ือหาเขาใจงาย 4.67 0.55 มากที่สุด 

2. หนาจอมีสีสันสวยงาม 4.80 0.48 มากที่สุด 

3. ขนาดตัวอักษร ภาพ เสียง มีความชัดเจน 4.70 0.53 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจทีใ่ชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน 4.73 0.52 มากที่สุด 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนสําหรับนักเรียน 4.63 0.49 มากที่สุด 

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาไดดีขึ้น 4.73 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.71 0.06 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x=4.71, S.D.= 0.06) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุดทุกดาน 
 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 6.1 สรุปผลและอภิปรายผล  
 

 6.1.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ และการคูณ ได

ดําเนินการตามวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเปนระบบ โดยการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา กําหนด

วัตถุประสงค และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน พบวา ผลการ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนอยูในเกณฑดี และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและ

วิธีการ จํานวน 3 คน พบวา อยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการ

สอนได  

 6.1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ และการคูณ ที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.56/83.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว เน่ืองมาจากผูวิจัยไดปรับแกเน้ือหาและ
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แกไขบทเรียนคอมพิวเตอรตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริงจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนําเสนอ

เน้ือหาไดตรงตามวัตถุประสงคของแผนการสอนและทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

มีคาประสิทธิภาพสอดคลองกับมนตชัย เทียนทอง (2545) ที่ไดกลาวไววา โดยปกติ E2 จะมีคาต่ํากวาคา ของ E1 เน่ืองจาก 

E1 เกิดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด หรือคําถามระหวางบทเรียน ซ่ึงเปนการวัดผลในระหวางการ

นําเสนอเน้ือหาหรือวัดผลทันทีที่ศึกษาเน้ือหาจบในแตละเรื่อง ระดับคะแนนจึงมีคาสูงกวาคา E2 และ  สอดคลองกับงานวิจัย

ของบุศรา สวนสําราญ (2554) ไดวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิด กลุมตัวอยางเปนนักเรียน โรงเรียนบานหนองตา

แพง ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 88.58/88.13 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  

 6.1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับกอนเรียน พบวา คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบ

หลังเรียน (24.90) ของกลุมตัวอยางมีคาสูงกวากอนเรียน (16.47) อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ทําใหสรุปไดวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรู มีพัฒนาการ มีวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มพัฒนาการทางดานสติปญญา ทําให

เปนคนชางสังเกต ชางสงสัยรูจักวิเคราะห รูจักตั้งคําถาม  สามารถนําไปตอยอดเพื่อเปนความรูขั้นสูงตอไป และเปนความรู

พื้นฐานสําหรับวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริศรา มอทิพย (2553) ไดวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมการเรียนรูรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สําหรับกลุมการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จํานวน 41 คน ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

 6.1.4 ดานความพึงพอใจของนักเรียนจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนจํานวน 30 คน นักเรียนมีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียทุกดานเทากับ 4.71 มีผลเน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน

ทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะ

เขาใจ การที่ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดชวยใหผูเรียนและเพื่อนไดชวยเหลือกัน สรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน ผูเรียนจึงมีความสุข มีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียน

แบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 
 

 6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช  
 

 6.2.1 จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป  

 6.2.2 ควรสนับสนุนใหมีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู เพื่อใชทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและชวยแบงเบาภาระของครู 
 

 6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
 

 6.3.1 ควรมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรู 

เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ไปทดลองกับนักเรียนในกลุมอ่ืน ๆ เชน ในจังหวัดที่อยูใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  

 6.3.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบ

เพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่อง การบวก การลบ และการคูณโดยการศึกษาเปรียบเทียบกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
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