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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณสำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้รว่มกบัแผนผงัมโนทศัน ์ 
3) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนและ 4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนทศัน์ กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านดินจี่ อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 
21 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
(1) บทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอน (2) แผนการจัดการเรยีนรู ้(3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
(4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน t-test (Dependent Samples) แบบไม่อิสระ

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนโดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้รว่มกบัแผนผงั
มโนทัศน์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/81.43 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.6921 

1 ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดินจี่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2 Senior Professional Level Teachers at Bandinjee school under Kalasin Primary Education Service Area Office 3
* ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
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3. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู,้ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน, แผนผงัมโนทศัน,์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The objectives of this research were: (1) to development of the computer assisted 

instruction by using inquiry-based learning with concept mapping in computing science subject 
for Matthayomsuksa II students and find out efficiency according to the criteria of 80/80, 
(2) to find out the effectiveness index of studying the computer assisted instruction by using 
inquiry-based learning with concept mapping, (3) to study students’ learning achievement  
and (4) to study satisfaction of students studying the computer assisted instruction by  
using inquiry-based learning with concept. The sample consisted of 21 Matthayomsuksa 2/2 
students of Bandinjee school, Khammuang District, Kalasin Province under Kalasin Primary 
Education Service Area Office 3, during the second semester of academic year 2019, 
they were selected by cluster random sampling. The employed research instruments were:  
(1) computer assisted instruction (CAI), (2) lesson plans, (3) learning achievement tests 
and (4) satisfaction questionnaire. The data analysis was used mean, standard deviation, 
percentage and dependent sample t-test.

The results found that:

(1) The computer assisted instruction by using inquiry-based learning with concept 
mapping developed by the researcher was effective at 82.22/81.43

(2) The effectiveness index of computer assisted instruction by using inquiry-based 
learning with concept mapping was at 0.6921

(3) The students’ achievement after learning was significantly higher than before 
learning by using it at level of.01

(4) The satisfaction of students studying as a whole was in a high level.

Keywords: Inquiry-based learning, computer assisted instruction (CAI), concept mapping, 
learning achievement
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บทนำา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา 
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่
มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จติสำานึกในความเปน็พลเมอืงไทยและเปน็พลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำาเป็นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพ้ืน
ฐานความเชือ่วา่ ทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2551: 
4) วิทยาการคำานวณ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนา
ผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงคำานวณ สามารถ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือ สารสนเทศ 
ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำา
สารสนเทศไปใชใ้นการแกป้ญัหา ประยุกตใ์ช้ความ
รู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและทำางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารอยา่งปลอดภยั รูเ้ทา่ทัน มีความรบัผิดชอบ 
มีจรยิธรรม (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2560: 1-3) 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี 
(วทิยาการคำานวณ) ช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่2 โรงเรยีน
บ้านดินจี่ อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า  
นักเรียนยังมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ำา นักเรียนไม่สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สรุปสาระสำาคัญไม่เป็น ส่งผลให้เป็น
อุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการพัฒนาความรู้ของนักเรียน ความเจริญ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น จึงทำาให้เนื้อหา
วิชาเพิ่มมากข้ึนด้วย ประกอบกับนักเรียนต้องทำา
กิจกรรมทั้งกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน จึง
ทำาใหเ้วลาเรยีนไมเ่พยีงพอสำาหรบัการสอนเนือ้หา 
และการสอนในห้องเรียนครูมักจะประสบปัญหา
เกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านความสามารถของ
นักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีสติปัญญา 
ความคิด ความชอบ ความถนัด ความสนใจที่
แตกต่างกันอันเป็นผลเนื่องมาจากพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ทำาให้นักเรียนไม่
สนใจบทเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างบทเรียน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
เพราะบทเรยีนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน (Computer  
Assisted Instruction) เป็นการสอนที่ใช้สื่อ
คอมพิวเตอร์ในการนำาเสนอเนื้อหา และเป็นการ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ คือ สามารถตอบโต้
ระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่นเดียวกับ
การตอบโตร้ะหว่างครกูบันกัเรยีนในหอ้งเรยีนตาม
ปกติ และช่วยลดความแตกต่างระหว่างนักเรียน 
เช่น นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำาก็สามารถซ่อม
เสริมจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ และสำาหรับ
นกัเรยีนทีม่ผีลการเรียนสงูกส็ามารถเรยีนเสรมิบท
เรยีนและเรยีนลว่งหนา้ทีผู่ส้อนจะทำาการสอนกไ็ด ้ 
(เอกภูมิ ชูนิตย์, 2553) 

จากการศึกษารูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูห้ลายรปูแบบ พบว่าการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลวิธีการสอน
ที่สำาคัญอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิด 
Constructivism อันเป็นแนวคิด ที่เน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ 
การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่นักเรียน
จะต้องสืบค้น เสาะหา สำารวจตรวจสอบ และ
ค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทำาให้นักเรียนเกิด
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ความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้น้ันอย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้
อย่างยาวนาน สามารถนำามาใช้ได้ เมื่อมีสถานกา
รณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า ขั้นตอนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ด้วยขั้นตอนที่สำาคัญ ที่ครูต้องยึด
นำาไปใช้สอนจริง 5 ขั้นตอน (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 216) 
ได้แก่ (1) ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 
(2) ขัน้สำารวจคน้หา (Exploration) (3) ขัน้อธบิาย
และลงขอ้สรปุ (Explanation) (4) ขัน้ขยายความรู ้ 
(Elaboration) และ (5) ขั้นประเมิน (Evaluation)  
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2546: 35) แผนผังความคิด (Mind 
mapping) เป็นเคร่ืองมือหรือแบบที่เขียนย่อเพื่อ
แสดงภาพการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ 
เป็นการรวบรวมความคิดรวบยอดต่างๆ ให้เห็น
เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคดิรวบยอดแต่ละเรือ่งจนเกดิเปน็องค์ความรู ้ 
(อรอุมา แก้วกล้า, 2557) เพ่ือแสดงความสมัพันธ์
ของสาระ หรือความคิดต่างๆ ให้เห็นโครงสร้างใน
ภาพโดยรวมโดยใช้เสน้ระยะหา่ง จากจุดศูนย์กลาง 
ซ่ึงมีสีเครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิตและภาพ
แสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความ
คิดหรือสาระน้ันๆ (ทิศนา แขมมณี, 2555) มี
จุดศูนย์กลางท่ีเป็นหัวใจหลักสำาคัญของเรื่องแล้ว
แตกแขนงออกไปเปน็เรือ่งยอ่ยๆ หรอืใจความรอง  
จะทำาให้นักเรียนเกิดการจำาเข้าใจเนื้อหารู้ จัก
ประเด็นที่สำาคัญ ทำาให้เห็นภาพการสรุปความ
คิดเรื่องนั้นๆ ในกระดาษเพียงแผ่นเดียว (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553) และนอกจากนั้นยังสามารถ
นำาวิธีการของแผนผังความคิดไปใช้ในชีวิตส่วนตัว
และการทำางานจริง และถ้านำาแนวคิดเทคนิควิธี
การนี้ขยายผลในวงการศึกษา จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งกับผู้ที่สอน เริ่มตั้งแต่การวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้  
พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (วิมลรัตน์ 
สุนทรโรจน์, 2557) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ
จดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงั
มโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ สำาหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา และพัฒนาผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยนำาเนื้อหาใน
วิชาวิทยาการคำานวณ มาพัฒนาเป็นบทเรียน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ อัน
จะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ 
มากข้ึน และคาดหวังว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสำาหรับนักเรียนใช้เป็นสื่อ
ในการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้  (5E) ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชา
วิทยาการคำานวณ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่ม
กบัแผนผงัมโนทศัน ์วิชาวิทยาการคำานวณ สำาหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
วิชาวิทยาการคำานวณ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปกีาร
ศกึษา 2562 โรงเรียนบา้นดินจี ่ตำาบลดินจี ่อำาเภอ
คำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำานวน 49 
คน จาก 2 ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านดิน
จี่ อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 จำานวน 21 คน ได้มาด้วยวิธี
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling 
Unit) ซึ่งแต่ละห้องคละผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง จากระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมาย
ทำาการสอนประจำาปี (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 
41) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการ
คำานวณ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงั
มโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 9 แผน 
แผนละ 2 ชัว่โมง เวลา 18 ชัว่โมง ผลการประเมนิ
ของผู้เช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42-4.64

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
วิทยาการคำานวณ เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 9 แผน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาวิทยาการคำานวณ เรื่อง ระบบ
คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยาก (p) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.79 และค่าอำานาจ
จำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.82 มีค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนทศัน ์สำาหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 เปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 25 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.28-0.86 และมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. แจ้งจัดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับ
นักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำานวณ 
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เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

3. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

4. ในระหว่างดำาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจะมีการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน 
ดำาเนินการเก็บคะแนน จากการทำาใบงาน และการ
ทำาแบบทดสอบยอ่ยในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้

5. สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ภายหลังสิ้นสุดการจัดการ
เรียนรู้ครบ 9 แผน ก่อนทำาการทดสอบหลังเรียน
โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจทีผู่ว้จัิยสรา้งขึน้

6. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลัง
จากทำาการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ 9 
แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน วชิาวทิยาการคำานวณ เรือ่ง ระบบอมพิวเตอร์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

7. นำาคะแนนทีไ่ด้จากการทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำานวณ 
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 และจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยด้วยวิธีทางสถิติ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่ม
กับแผนผังมโนทัศน์ (E

1
/E

2
) ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ จากผลรวมของ
คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งปลอดภยั กอ่นเรียนและหลงัเรยีน 
โดยใช้สูตรการหา E.I.

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้สถิต t-test Dependent Sample

4. วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชก้าร
จดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงั
มโนทัศน์ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/81.43 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ดังตาราง 1 
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ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 82.22/81.43

2. ดชันีประสิทธผิลของการจดัการเรยีนรู ้

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 มคีา่เทา่กบั 0.6921 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.21 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 ประสิทธภิาพของการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนโดยใช้การจัดการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณสำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ก�รประเมิน n คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 21 270 222 2.59 82.22

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 21 30 24.43 0.98 81.43

ต�ร�ง 2 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการ
เรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงัมโนทศัน์ วชิาวทิยาการคำานวณสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

n คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนน

E.I.
ก่อนเรียน หลังเรียน

21 30 250 513 0.6921

ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.6921 หรือคิด
เป็นร้อยละ 69.21

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัง
ตาราง 3
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนโดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

วชิาวทิยาการคำานวณ สำาหรบันักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านเนื้อหา และด้านครูผู้สอน
อยู่ ในระดับมากที่สุด ด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ ดา้นกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
ดา้นรูปแบบลักษณะของบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วย
สอนอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ
จดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัแผนผงั
มโนทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/81.43 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด หมายความวา่ นกัเรยีนไดค่้า
เฉลี่ยจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ 
จำานวน 9 แผน โดยคะแนนใบงานและคะแนน
ทดสอบย่อยท้ายแผน จำานวน 9 แผน ระหว่าง
เรียน คิดเป็นร้อยละ 82.22 และได้คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเปน็
ร้อยละ 81.43 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และ
เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สามารถนำาไป
ใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผัง 
มโนทศัน ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ได้ผา่นกระบวนการสรา้ง
อยา่งเปน็ระบบ เปน็ข้ันตอน และวิธกีารทีเ่หมาะสม  
คอื ศกึษาหลกัสตูร เนือ้หาวชิา รปูแบบการจดัการ
เรยีนรู ้ตลอดจนบทเรียนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วม
กับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้าง
ขึน้ไดผ้า่นการหาคณุภาพและตรวจสอบแกไ้ขตาม 
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่ปีระสบการณด์า้น
เนื้อหา ด้านรูปแบบการสอน ด้านการสร้างบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และก่อนที่จะนำาบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู ้

ต�ร�ง 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน N คะแนนเต็ม S.D. t df Sig.

ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 30 11.90 1.09
35.57* 20 .000**

หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 30 24.43 0.98

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผ่านการทดลอง
สอนกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุม่ตัวอย่าง และมบีรบิทที่
ใกล้เคียงกัน สิ่งแวดล้อมเดียวกัน และไม่เคยเรียน
บทเรียนนี้มาก่อน โดยทำาการทดลองแบบหนึ่งต่อ
หนึ่ง ทดลองแบบกลุ่มเล็ก และทดลองภาคสนาม
เพ่ือนำาส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะ
สมยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ณัฐวัตร เขียวดี (2561: 149-187) ที่ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การเรียนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความรับผิด
ชอบ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใช้การเรียนรูแ้บบ 4MAT 
ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑเ์ทา่กบั 81.00/85.14 ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์
80/80 ที่กำาหนดไว้ 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
รู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณสำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 มค่ีาเทา่กบั 0.6921 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.21 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 69.21 คะแนน 
ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์อีกทั้งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถรวบรวบลักษณะ
และคุณภาพของสื่อหลายชนิดมาไว้ในตัวเอง เช่น 
เสยีง สไลด ์ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟรกิ  

ลายเส้น ตัวอักษร และวีดีทัศน์ เป็นต้น ทำาให้
การจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน (ยอดชาย 
ขุนสังวาล, 2553) สอดคล้องกับภัสสร พิมบุญ 
(2557: 55-100) ที่ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง ขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I) 
เท่ากับ 0.6607 สอดคล้องกับสุกัญญา โยธายุท 
(2561: 85-119) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียน
รู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบแผนผัง
ความคิดประเภทใยแมงมุม เรื่อง พุทธประวัติ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ ประกอบแผนผังความคิด ประเภทใยแมงมุม 
เรือ่ง พทุธประวัตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
มีค่าเท่ากับ 0.7516 หรือคิดเป็นร้อยละ 75. 16 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการ
คำานวณ สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการ
เรียนรู้และหลังการเรียนรู้ พบว่า จากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำานวณ คะแนน
เฉลี่ยหลังการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
เป็นการสอนที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำาเสนอ
เนื้อหา และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ คือ 
สามารถตอบโต้ระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์
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ได้ เช่นเดียวกับการตอบโต้ระหว่างครูกับนักเรียน
ในห้องเรียนตามปกติ และช่วยลดความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำาก็
สามารถซ่อมเสริมจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 
และสำาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงก็สามารถ
เรียนเสริมบทเรียนและเรียนล่วงหน้าที่ผู้สอนจะ
ทำาการสอนก็ได้ (เอกภูมิ ชูนิตย์, 2553) อีกทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เปน็กลวธิกีารสอนทีส่ำาคญัอกีรูปแบบหน่ึง ทีอ่ยู่บน
พื้นฐานแนวคิด Constructivism อันเป็นแนวคิด 
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ ครูเป็น 
ผู้จัดประสบการณ์ การสืบเสาะหาความรู้เป็น 
กระบวนการท่ีนักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา 
สำารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ 
จนทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้
ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้าง
เปน็องคค์วามรูข้องนักเรยีนเอง และเกบ็เปน็ขอ้มลู
ไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนำามาใช้ได้ 
เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า (สถาบันส่ง
เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2546: 
216) ซึ่งสอดคล้องกับจำาปี ไชยเมืองคูณ (2560: 
70-82) ที่ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการ
สอนแบบปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผล
การวิจัยพบว่า นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนที่
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการสอนแบบปัญหา
เป็นฐาน เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีผล
สมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สงูกว่ากอ่นจดักจิกรรมการเรยีนรู ้อย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชา
วิทยาการคำานวณสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72, 
S.D.=0.48) ทั้งนี้เนื่องจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีการนำา
เสนอเนือ้หาทีม่ทีัง้ภาพ เสยีง และภาพเคลือ่นไหว
ได้พร้อมๆ กัน จึงทำาให้การจัดการเรียนรู้มีความ
น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้กับ
นกัเรยีน (ยอดชาย ขุนสงัวาล, 2553) สอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของจำาป ีไชยเมอืงคณู (2560: 70-82) ที่
ไดพ้ฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้บทเรยีน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการสอนแบบปัญหา
เป็นฐาน เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้มคีา่เฉลีย่โดยรวมเทา่กบั 4.18 อยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
และเนื้อหาก่อน ขณะที่นักเรียนศึกษาและทำา
กิจกรรมการเรียนรู้ครูคอยให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ

1.2 การจัดกลุ่มนักเรียนควรเป็นกลุ่ม
คละความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อ
ให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียน
ที่อ่อนจะได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ส่วน
นักเรียนที่เก่งจะได้เพิ่มทักษะโดยการอธิบายหรือ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในกลุ่ม

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษา ค้นคว้าตัวแปร 
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อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การคิดวิเคราะห์ การ
คิดแก้ปัญหา เป็นต้น 

2.2 ควรพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วย
สอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น การ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา การจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2 . 3  ค ว ร มี ก า ร พั ฒน า บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเนื่องในเนื้อหาวิชา
อื่นๆ และในระดับชั้นอื่น

2.4 ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการ
สอนโดยวิธีอื่น
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