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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแ บบรวมมือแบบเพื่อนคูค ดิ
เพือ่ การเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 2) หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนประกอบดวยเนื้อหา
จํานวน 3 บท คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 86.56/83.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ร ะดั บ .05 และความพึง พอใจของนักเรี ยนที่มี ตอบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนและการใช การเรีย นรูแ บบรวมมื อแบบ
เพื่อนคูคิดอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคเพื่อนคูคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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) คณิต ศาสตรมีความสําคัญตอการ
พัฒนาความคิ ด ทํ าให มนุษยมีค วามคิด สรางสรรค คิดอยางมีเ หตุผ ล เปนระบบ มีแ บบแผน สามารถวิเ คราะหป ญหาหรื อ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกไขปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม (วิมลรัตน ศรีสุข, 2553) สอดคลองกับภัทรา สุวรรณบัตร (2552) ซึ่งไดกลาวไววา คณิตศาสตรมีประโยชน
ตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น ชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
และอารมณ ชวยใหคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ปญหาของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร คือ นักเรียนแตละคนมีทักษะในการเรียนรูที่แตกตางกัน นักเรียนที่
ออนคณิตศาสตรมักจะไมตั้งใจเรียน การสอนโดยใชหนังสือและกระดานดํา ทําใหนักเรียนเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรียน
ทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร จากผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2559 พบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 40.47 (admission premium, 2560) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อที่ใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน โดยมี
เปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู
เทคนิ ค การสอนแบบเพื่ อนคู คิ ด เป น เทคนิ ค การเรี ย นรู แ บบร วมมื อระหว างผู เ รี ย น 2 คน โดยให จับ คู กันคละ
ความสามารถ แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ไดไปเสนอใหเพื่อน
รวมชั้นเรียนไดรับฟง เพื่อใหเกิดการวิเคราะหวิจารณผลรวมกัน
จากปญ หาในการเรี ย นการสอนวิช าคณิ ต ศาสตรแ ละการศึ กษาเทคนิ ค การสอนแบบเพื่ อนคูคิ ด ผู วิจัย จึ งพั ฒ นา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ซึ่งผูเรียนจะไดเรีย นรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อให
ตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน และการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
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2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการ
คูณอยูในระดับดี
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ
และการคูณอยูในระดับดี
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ที่สรางขึ้นมีคามากกว า
80/80
3.4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ
เพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณอยูในระดับมาก
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตการวิจัย
4.1.1 ดานเนื้อหา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในงานวิจัยนี้คือวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งนําเนื้อหา
มาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง คือ การบวกจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 การลบ
จํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 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 ดังนี้
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4.2.1 ขั้นการวิเคราะห
เปนการวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อนํามา
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูและเนื้อหาที่จะสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.2.2 ขั้นการออกแบบ
เปนการออกแบบแผนการสอน นําเนื้อหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2.3 ขั้นการพัฒนา
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน
4.2.4 ขั้นการนําไปใช
ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตัวผูวิจัย เพื่อตรวจสอบการควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาและผูวิจัยไดปรับ ปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา
4.2.5 ขั้นการประเมิน
นํ า บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนไปให ผู เ ชี่ ย วชาญด านเนื้ อ หา ซึ่ ง เป นอาจารย ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตร จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของเนื้อหา และประเมินคุณภาพในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group
Pretest Posttest Design โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก
การลบ และการคูณ ทํากิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนครบ
ทุกเนื้อหาใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูอธิบายขั้นตอนการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share)
1.2 ครูใหนักเรียนที่นั่งติดกันจับคูกัน
1.3 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูพรอมเงื่อนไขตาง ๆ และเกณฑการประเมินผล
2.2 ครูถามคําถามนําที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสอน
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3. ขั้นสอนดวยการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด
3.1 ขั้นคิด (Think)
3.1.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําใบงาน
3.2 ขั้นศึกษาเปนคู (Pair)
3.2.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคูศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากนั้น
ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง
3.2.2 นักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบในใบงานของเพื่อน จากนั้น
รวมกันหาคําที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักเรียนคูใดที่สงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการ
ชมเชย
4. ขั้นสรุป
4.1 ขั้นแบงปน (Share)
.
ครูสุมนักเรียน 1 คู สรุปความรู จากนั้นใหนักเรียนคนอื่น ๆ รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัย ไดดําเนินการพัฒ นาบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน 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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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเนื้อหา 3 บท ไดแก การบวกจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิ น 100,000 การลบจํานวนซึ่ ง มีผ ลลั พ ธแ ละตั วตั้ งไม เกิ น 100,000 และการคูณ ผลการประเมินคุณภาพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
x
1. ดานเนื้อหา
4.48
0.28
ดี
2. ดานเทคนิค
4.83
0.08
ดีมาก
จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาบทเรียนชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับดี ( x = 4.48, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาดานเทคนิคและวิธีการมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( 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)
คะแนนใบงานจํานวน 3 เรื่อง (E1)
30
คะแนนสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง (E2)
30

คะแนนเต็ม
30
30

คาเฉลี่ย
25.97
24.90

รอยละ
86.56
83.00

จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ
25.97 คิดเปนรอยละ 86.56 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.90 คิดเปนรอยละ 83.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
(80/80)
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใช
การเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายการ
จํานวนนักเรียน (คน)
กอนเรียน
หลังเรียน
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

30
30

x

t
คํานวณ

t
ตาราง

Sig

16.47
24.90

11.26

1.69

.00*

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก อนเรียนเทากับ 16.47 และคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเทากั บ 24.90
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อน
คูคิด แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน
รายการ
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเนื้อหาเขาใจงาย
2. หนาจอมีสีสันสวยงาม
3. ขนาดตัวอักษร ภาพ เสียง มีความชัดเจน
4. นักเรียนมีความพึงพอใจทีใ่ ชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน
5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนสําหรับนักเรียน
6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น
โดยรวม

x
4.67
4.80
4.70
4.73
4.63
4.73
4.71

S.D.
0.55
0.48
0.53
0.52
0.49
0.45
0.06

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.71, S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุดทุกดาน
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปรายผล
6.1.1 การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ องการบวก การลบ และการคู ณ ได
ดําเนิ นการตามวิธีการพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอนอยางเป นระบบ โดยการศึ กษาและวิ เ คราะห เ นื้อหา กํ าหนด
วัตถุประสงค และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน พบว า ผลการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนอยูในเกณฑดี และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและ
วิธีการ จํานวน 3 คน พบวา อยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการ
สอนได
6.1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ และการคูณ ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.56/83.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว เนื่องมาจากผูวิจัยไดปรับแกเนื้อหาและ
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แกไ ขบทเรีย นคอมพิวเตอรตามคําแนะนําของผู เชี่ย วชาญกอนนําไปใชจริ งจึง ทําใหบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนนําเสนอ
เนื้อหาไดตรงตามวัตถุประสงคของแผนการสอนและทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีคาประสิทธิภาพสอดคลองกับมนตชัย เทียนทอง (2545) ที่ไดกลาวไววา โดยปกติ E2 จะมีคาต่ํากวาคา ของ E1 เนื่องจาก
E1 เกิดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด หรือคําถามระหวางบทเรียน ซึ่งเปนการวัดผลในระหวางการ
นําเสนอเนือ้ หาหรือวัดผลทันทีที่ศึกษาเนื้อหาจบในแตละเรื่อง ระดับคะแนนจึงมีคาสูงกวาคา E2 และ สอดคลองกับงานวิจัย
ของบุศรา สวนสําราญ (2554) ไดวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิด กลุมตัวอยางเปนนักเรียน โรงเรียนบานหนองตา
แพง ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเ ทากับ 88.58/88.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
6.1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับกอนเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
หลังเรียน (24.90) ของกลุมตัวอย างมีคาสูงกวากอนเรียน (16.47) อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ทําใหสรุ ปไดวาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรู มีพัฒนาการ มีวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มพัฒนาการทางดานสติปญญา ทําให
เปนคนชางสังเกต ชางสงสัยรูจักวิเคราะห รูจักตั้งคําถาม สามารถนําไปตอยอดเพื่อเปนความรูขั้นสูง ตอไป และเปนความรู
พื้นฐานสําหรับวิชาอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ ปริศรา มอทิพย (2553) ไดวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมการเรียนรูรวมมือ
แบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สําหรับกลุมการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จํานวน 41 คน ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
6.1.4 ดานความพึงพอใจของนักเรียนจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนจํานวน 30 คน นักเรียนมีความ
พึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ทุ กด านเท ากั บ 4.71 มี ผ ลเนื่ องมาจากบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน
ทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะ
เขาใจ การที่ผู วิจัยเลือกใชรูป แบบการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิ ดชวยใหผูเรียนและเพื่ อนไดช วยเหลือกัน สร างเสริ ม
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน ผูเรียนจึงมีความสุข มีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียน
แบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
6.2.1 จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
6.2.2 ควรสนับสนุนใหมีการใชบ ทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เปนสื่อการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู เพื่อใชทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและชวยแบงเบาภาระของครู
6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
6.3.1 ควรมีการนําบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรู
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ไปทดลองกับนักเรียนในกลุมอื่น ๆ เชน ในจังหวัดที่อยูใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6.3.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบ
เพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่อง การบวก การลบ และการคูณโดยการศึกษาเปรียบเทียบกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
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