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 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียน เร่ือง สมการ

และการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

(2) หาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน ท่ีพัฒนาข้ึน (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน และทกัษะการแกป้ญัหา ระหวา่งนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบรว่มมอืโดยใชโ้ปรแกรม

บทเรียน กับนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยการสอนปกติ และ (4) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนแบบรว่มมือโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีน กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีน
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หนองกุงศรี สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำานวน 2 ห้องเรียน รวม 60 

คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มทดลองเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรมบทเรียนและกลุ่มควบคุมเรียนแบบร่วมมือ

โดยการสอนปกติ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ (1) โปรแกรมบทเรียน (2) แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบรว่มมอื โดยการสอนปกต ิ(3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน (4) แบบวดัทกัษะ

การแก้ปัญหา และ (5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดย

ใช้โปรแกรมบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent sampling) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.96/78.58 

   2. ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น เท่ากับ 0.6344 นักเรียนที่

เรยีนแบบรว่มมอืโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนและทกัษะการแกป้ญัหา

ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยการใช้โปรแกรมบท

เรียนโดยรวมระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 7 ข้อ คือ 

เนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้นกัเรยีนสามารถเรยีนรูเ้นือ้หาจากโปรแกรมบท

เรียน ภาษาที่ใช้ ถูกต้อง เหมาะสม ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ภาพกับเสียงมีความ

สัมพันธ์กัน ความเหมาะสมของแบบและขนาดตัวอักษร และตรงตามสาระการเรียนรู้ของ

สื่อที่นำาเสนอ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 13 ข้อ 

คำาสำาคัญ : การเรียนแบบร่วมมือ โปรแกรมบทเรียน 

 

ABSTRACT

 The purposes of this study were : (1) to develop a courseware on  

“Equation and Solving of Equation” with a required efficiency of 75/75, (2) 

to find out an effectiveness index of the develop courseware, (3) to compare  
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learning achievement and learning mathematical problem solving skills by courseware 

and traditional method within cooperative learning context, and (4) to study 

students’satisfaction with the develop courseware. The sample used in this study 

consisted of 60 students selected by the purposive sampling technique from two 

classroom of Nongyaiwittaya School in Amphoe Nongkungsri under the Office of 

Kalasin Educational Service Area Zone 2 in the first semester of the academic 

year 2009. The students were divided through the Simple random sampling 

technique into two groups : the experimental group learned using courseware 

and the control group learned using traditional method. The instruments used 

in this study included ; (1) a courseware on “Equation and Solving of Equation” 

for Prathomsuksa 6, (2) learning plans for the control group, (3) the learning 

achievement test on “Equation and Solving of Equation”, (4) the learning  

mathematical problem solving skills test on “Equation and Solving of Equation”, 

and (5) the questionnaire on students’ satisfaction with learning through the 

developed courseware. The statistics used for analyzing data were percentage, 

mean, and standard deviation: t-test was employed for testing hypotheses.

 

 The results of the study were as follows :

 1. The developed courseware on “Equation and Solving of Equation” for 

Prathomsuksa 6 showed an efficiency of 82.96/78.58

 2. The developed courseware on “Equation and Solving of Equation” for 

Prathomsuksa 6 showed an effectiveness of .6344 show that the students pro-

gressed their learning at 63.44

 3. The students learning using courseware and the students learning us-

ing the traditional method showed learning achievement differently (P < .05). 

However, the students learned using the courseware indicated more learning 
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retention than the other students at the .05 level of significance.

 4. The students learning using courseware and the students learning  

using the traditional method showed learning mathematical problem solving skills  

differently (P< .05). However, the students learned using the courseware indicated 

more learning retention than the other students at the .05 level of significance.

 5. The students showed their satisfaction with learning through 

the courseware as a whole at a more level. In conclusion, the developed  

courseware on “Equation and Solving of Equation” for Prathomsuksa 6 were  

appropriately efficient, effective and mathematical problem solving skills. It could be  

implemented in learning and teaching in order to facilitate to achieve the  

expected objective of the course.

Keywords : cooperative learning context, courseware, 

บทนำา

 ส่ือการเรียนการสอนที่ได้รับการ

ยอมรับจากบุคคลในวงการศึกษาและ

สามารถนำามาใชพั้ฒนาทกัษะการเรยีนรู้ของ

ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี คือ คอมพิวเตอร์ โดย

การนำาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียน

การสอนในลักษณะของโปรแกรมการเรียน 

มีชื่อที่นิยมเรียกกันว่า โปรแกรมบทเรียน  

(อรพรรณ พรสมีา. 2530 : 28) คอมพวิเตอร์

คือสื่อการเรียนการสอนในอุดมคติสำาหรับ

การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล เนื่องจาก

คอมพิวเตอร์สามารถนำาเสนอบทเรียนได้

อย่างหลากหลายและการตัดสินใจในการ

เรียนอยู่บนพ้ืนฐานของการกระทำาเป็นราย 

บุคคล อีกทั้งการเรียนการสอนรายบุคคลที่

เรียนกับโปรแกรมบทเรียน เป็นสิ่งที่กำาหนด

อัตราการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความ

กา้วหน้าการเรียนรู้ทีเ่ป็นไปตามความ สามารถ

ของตนเองได้ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  

ทีพ่เิศษตา่งจากส่ืออืน่ๆ คอื การมีปฏสัิมพนัธ์

ระหวา่งผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอร ์(ครรชติ มาลยัวงศ.์ 
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2540 : 50) ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะผู้เรียน

ทำาการเรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์ูเ้รยีนจะมี

การตอบสนองหรอืโตต้อบตลอดเวลาทำาใหผู้้

เรยีนมส่ีวนรว่มในกจิกรรมการเรยีนไดอ้ยา่ง

เตม็ที ่ดังน้ันถ้าหากบทเรยีนใดมกีารออกแบบ

บทเรียนที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์สูงกับ

ผู้เรียน บทเรียนนั้นจะเป็นบทเรียนที่สนอง

ตอบตอ่ระดบัการเรยีนของผูเ้รยีนทีส่งูขึน้ตาม

ไปด้วย (จันทร์ฉาย เตมิยากร. 2537 : 5) 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์สูง

มากเท่าไรยิ่งส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียน

สูงขึ้นเท่านั้น โปรแกรมบทเรียนเป็นเครื่อง

มือในการพัฒนาผู้เรียนในลักษณะแตกต่าง

กับการสอนของครู กล่าวคือ โปรแกรมบท

เรยีนจะชว่ยใหค้นเกง่สามารถเรยีนไดเ้กง่ขึน้ 

คนอ่อนสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

(พิมพ์ใจ ภิบาลสุข. 2526 : 1-6)

 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการ

สอนและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ที่จะนำามา

ใช้ในการแกปั้ญหาดา้นทกัษะการคดิคำานวณ 

และวธิสีอนวธิหีนึง่ซึง่นำามาใชใ้นการแกป้ญัหา

ได้อย่างเป็นระบบและยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ

คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning) เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้

ที่ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความ สามารถเฉพาะตัว

และศกัยภาพในตนเอง รว่มมอืกนัแกป้ญัหา

ต่างๆ ให้บรรลุผลสำาเร็จได้ดี โดยสมาชิกใน

กลุ่มต้องรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน นักเรียนจะรู้สึกเห็นคุณค่าตนเอง

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะว่า นักเรียนทุกคนมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะ

มีบทบาทต่อความสำาเร็จของกลุ่ม และเมื่อ

ประสบความสำาเร็จในการทำางาน ผู้เรียนจะ

เพ่ิมความสนใจในการทำากจิกรรมการเรยีนรู้

ยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือจึง

เหมาะสมที่จะนำามาใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู ้เรือ่ง สมการ และการแกส้มการ 

เพ่ือทำาใหน้กัเรียนมคีวามคดิรวบยอด มคีวาม

สามารถในการคิดคำานวณ การคิดวิเคราะห์ 

ในเรื่องสมการ และการแก้สมการ เพื่อใช้

เปน็พ้ืนฐานในการเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ และ

สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ทำาการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนแบบ

ร่วมมือระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบท

เรยีนกบัการสอนปกต ิเรือ่ง สมการและการ

แกส้มการ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองใหญ่

วิทยา ว่าส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลการวิจัย

จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีน ในลกัษณะ
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การเรยีนแบบรว่มมอืทีเ่หมาะสมตอ่ไป และ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน 

เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่

6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ

โปรแกรมบทเรียน 

 3. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการ

เรยีน และทกัษะการแกป้ญัหาระหวา่งนกัเรยีน

ทีเ่รยีนแบบรว่มมือโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีน

กับนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยการสอน

ปกติ

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

โปรแกรมบทเรียน ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 

สมมติฐานของการวิจัย

 นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้

โปรแกรมบทเรียนกับนักเรียนท่ีเรียนแบบ

ร่วมมือโดยการสอนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน และทักษะการแก้ปัญหาต่างกัน

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง และ

โรงเรยีนหนองใหญว่ทิยา อำาเภอหนองกงุศร ี

สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 

จำานวน 120 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2552 

 กลุม่ตัวอยา่ง ได้แก ่นกัเรียน โรงเรียน

หนองใหญว่ทิยา จำานวน 2 หอ้งเรยีน จำานวน

นกัเรยีน 60 คน โดยแบง่นกัเรยีนออกเปน็ 2 

กลุม่ทดลอง คอืกลุม่เรยีนแบบรว่มมอืโดยใช้

โปรแกรมบทเรียนจำานวน 30 คน และกลุ่ม

ทีเ่รยีนแบบรว่มมอืโดยการสอนปกต ิจำานวน 

30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง สมการ

และการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
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 2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

โดยการสอนปกติ

 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีน เปน็แบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 4 ตวั

เลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 

.31 ถึง .79 ค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่.47 ถึง 

.97 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87

 4. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา  

เป็นแบบอัตนัยที่ระบุขั้นตอนการแก้ปัญหา 

4 ขั้น จำานวน 10 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน มี

ค่าความยาก ตั้งแต่ .34 ถึง .77 ค่าอำานาจ

จำาแนก ตัง้แต ่.31 ถงึ .97 และคา่ความเชือ่มัน่ 

เท่ากับ .79 

 5. แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีน

ทีม่ตีอ่การเรยีนแบบรว่มมอืโดยใชโ้ปรแกรม

บทเรียน จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก 

ตั้ง .47 ถึง .98 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ การจัด

กระทำาข้อมูล ดังนี้

  1.1 การประเมินคุณภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ

แลว้นำาคา่เฉลีย่ไปเปรยีบเทียบกบัเกณฑก์าร

ประเมินสื่อ ด้วยวิธีการทางสถิติดังต่อไปนี้

  1.1.1 หาคา่เฉลีย่ ( EMBED 

Equation.3 )

  1.1.2 หาค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 1.2. การหาประสทิธภิาพของบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ร้อยละของค่าเฉลี่ย (EMBED Equation.3) 

  1.3. การหาคา่ดชันปีระสทิธผิล

ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ โดยใชว้ธิขีอง กดู

แมนเฟรทเชอร ์และชไนเดอร ์(ไชยยศ เรอืง

สุวรรณ.2548 : 171)

 2. การวเิคราะห์หาคุณภาพของแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  2.1 การหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

โดยหาค่าเฉลี่ยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งหมด โดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 

2544 : 221) พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มี

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00

  2.2 การหาคา่อำานาจจำาแนก 

(B) และค่าระดับความยาก (P) ของแบบ

ทดสอบแต่ละข้อใช้วิธีวิเคราะห์ข้อสอบแบบ

องิเกณฑข์อง เบรนแนน(Brennan) (บญุชม 

ศรีสะอาด. 2545 :87) คำานวณแล้วทำาการ

เลอืกขอ้สอบทีม่คีา่ความยาก (P) ตัง้แต ่0.20 

ถึง 0 .80 และค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 
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ถึง 1.00 จำานวน 40 ข้อ

  2.3 หาค่าความเชือ่มัน่ของ

แบบทดสอบทัง้ฉบบั (Reliability) โดยใชว้ธิี

หาค่าความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้วิธี

ของ Lovett (บญุชม ศรสีะอาด. 2545 : 96) 

 3. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัด

ทักษะการแก้ปัญหา

  3.1 การหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

โดยหาค่าเฉลี่ยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งหมด โดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 

2544 : 221) พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มี

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00

  3.2 การหาคา่ความยากงา่ย  

(EMBED Equation.3) และคา่อำานาจจำาแนก 

(D) ของแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาแบบ

อัตนัย โดยคำานวณจากสูตรของ Whitney 

and D.L.Saber (1970 ; อ้างอิงมาจาก 

ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2539 

:199-201) พจิารณาขอ้ทีม่คีา่ความยากงา่ย 

ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำานาจจำาแนก 

ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 จำานวน 10 ข้อ

  3.3 หาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบวดัทกัษะการแกป้ญัหา

แบบอัตนัยทั้งฉบับ ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) 

 4. การวิเคราะห์หาคุณภาพของ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

  4.1 การประเมนิคณุภาพของ

แบบสอบถามความพงึพอใจโดยผูเ้ชีย่วชาญ

แล้วนำามาหาคา่เฉล่ีย ด้วยวธิกีารทางสถติดัิง

ต่อไปนี้

   4.1.1 หาค่าเฉลี่ย 

(EMBED Equation.3)

   4.1.2 หาสว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (S.D.)

  4.2 วเิคราะหห์าคณุภาพของ

แบบวัดความพึงพอใจ หาค่าอำานาจจำาแนก

ของแบบวัดเป็นรายข้อ โดยวิธีสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Item Total Cor-

relation)

  4.3 หาคา่ความเชือ่มัน่ของ

แบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ (Reliability) 

ดว้ยสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 5. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

และทกัษะในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์

ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

โปรแกรมบทเรียนกับนักเรียนที่เรียนแบบ

ร่วมมือโดยใช้การสอนปกติ โดยใช้ t-test 
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(Independent Sample) 

ผลการวิจัย

 

 1. โปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึ้น มี

ประสทิธภิาพ 82.96/78.58 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์

ที่ตั้งไว้คือ 75/75

 2. ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม

บทเรียนที่พัฒนาขึ้น เท่ากับ 0.6344

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบรว่มมอืโดยใช้

โปรแกรมบทเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

และทักษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์สงู

กวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบรว่มมอืโดยการสอน

ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

เรียนแบบร่วมมือโดยการใช้โปรแกรมบท

เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 7 

ข้อ คือ เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาจาก

โปรแกรมบทเรียน ภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะ

สม ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ภาพกับ

เสยีงมคีวามสมัพันธกั์น ความเหมาะสมของ

แบบและขนาดตัวอักษร และตรงตามสาระ

การเรยีนรูข้องสือ่ที่นำาเสนอ นอกนัน้มีความ

พึงพอใจมาก 13 ข้อ

อภิปรายผล

 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบรว่มมอืโดยใช้

โปรแกรมบทเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยการ

สอนปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

  1.1 นักเรียนท่ีเรียนแบบ

รว่มมอืโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ

ร่วมมือโดยการสอนปกติ ทั้งนี้เป็นเพราะ 

ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนมคีวามทันสมยั 

ใช้ง่าย ตอบสนองความสนใจ ของนักเรียน 

มีอิสระในการเรียน สามารถเลือกเนื้อหาที่

จะเรยีนกอ่นหลงัไดด้ว้ยตนเอง ซึง่มีโอกาสที่

จะเรยีนรูเ้นือ้หาที่ไมเ่ขา้ใจซ้ำาๆ กนัไดห้ลายๆ 

ครั้ง จนกว่าจะเกิดความเข้าใจ (ถนอมพร 

(ตันพิพัฒน์) เลาหจรัส. 2541 : 153) ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริาภรณ ์นามมะ 

(2548 : 139) ที่ได้ทำาการวิจัยเพื่อเปรียบ

เทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง จำานวนนับ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบท

เรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนที่เน้นทักษะ

กระบวนการทางคณติศาสตร ์โรงเรยีนบา้นดู่
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และโรงเรียนโนนสวรรค์ จำานวน 80 คน ผล

การวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่

เรียนด้วยการเน้นทักษะกระบวนการ อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 1.2 นักเรยีนทีเ่รยีนแบบรว่มมอืโดย

ใช้โปรแกรมบทเรียนมีทักษะการแก้ ปัญหา

ทางคณติศาสตร ์สงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบ

ร่วมมือโดยการสอนปกติ ทั้งนี้เป็นเพราะ

การเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน เปน็การจดั

กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

มีทักษะในการแสวงหาความรู้และการแก้

ปัญหาด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้จัดระบบ

ข้อมูล จัดลำาดับขั้นตอน การวิเคราะห์ และ

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดด้ว้ยตวัเองซึง่สอดคลอ้ง

กับหลักการแก้ปัญหาของบรังคา (Branca. 

1980 : 3-8) ที่ใหค้วามสำาคญัของทกัษะการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่นับเป็นการแก้

ปัญหาในฐานะเป็นทักษะพื้นฐานและต้องมี

ลำาดับขั้นตอนกระบวนการ และการลงมือ

ปฏิบัติจริง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ

บารูดี้ (Baroody. 1993 : 2-10) ที่กล่าวว่า 

ทรัพยากรหรอืสือ่การเรยีนการสอนนบัวา่เปน็

องค์ประกอบท่ีสำาคัญในการแก้ปัญหา ดัง

นั้นโปรแกรมบทเรียนที่มีภาพกราฟิก เสียง

บรรยาย รูปแบบการนำาเสนอที่เร้าความ

สนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ได้ปฏิบัติจริง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง

ของตนเองได้ทันที จึงเป็นสื่อการเรียนการ

สอนที่สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

  1.1 ควรตรวจสอบความสามารถ

และทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

ของนักเรียนก่อนให้นักเรียนใช้โปรแกรม 

บทเรียน  

  1.2 ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

ศึกษาค้นคว้าโปรแกรมบทเรียน เพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนใช้โปรแกรมบทเรียน

  1.3 ควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้พร้อมและเพียงพอกับจำานวนนักเรียน 

และควรตรวจสอบสถานการณ์การใช้งาน

ของบทเรียนในแต่ละเครื่อง เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกัน

  1.4 ควรให้ความสำาคัญในระบบภาพ 

สี เสียง ขนาด รปูรา่งตัวอักษร ในการพฒันา

โปรแกรมบทเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อความพึง

พอใจและความสามารถในการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียนด้วย

 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป

 ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนด้วยโปรแกรมบทเรียนในเรื่องอื่นๆ 

และวิชาอื่นๆ 

 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความ

คงทนในการเรียนรู้ระหว่างการเรียนด้วย

โปรแกรมบทเรียนและวิธีสอนแบบอื่นๆ 

 2.3 ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมบท

เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
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