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ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทีใ่ช้รูปแบบการสอนการแก้ปญัหาของโพลยาร่วมกับ

เทคนิคการเรยีนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกันคิด  
เรื่องโจทย์ปญัหาเศษส่วน สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

RESULTS OF USING COMPUTER MULTIMEDIA LESSON BASED ONPOLYA’S TEACHING 
STEPS WITH COOPERATIVELEARNING THINK-PAIR-SHARE TECHNIQUE ENTITLED 

FRACTIONS FOR SOLVING PROBLEMS MATHEMATICS SUBJECT FOR  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบ
การสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์
ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบ
การสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด กับกลุ่มท่ี
เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังไทร และโรงเรียน
บ้านหินเพิง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแผนการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน 
โดยใช้การทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 84.90/80.58 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ี 75/75ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, การหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 

The purposes of this study were to develop computer multimedia lesson based 
on Polya’s teaching steps with cooperative learning models (think-pair-share technique) 
entitled “fractions for solving problems” in mathematics subject for Prathomasuksa 6 
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students, and to compare the students learning achievement between students using 
computer multimedia lesson and traditional method. Samples in this study were 
Prathomasuksa 6 students of Banwangsaischool and Banhinpeng school. Research tools 
were computer multimedia lesson a learning achievement test and lesson plans.Data 
were analyzed by using mean, standard deviation and t-test for independent, The 
findings were found that : The efficiency of the multimedia lesson Results of using 
computer multimedia lesson based on Polya’s teaching steps with cooperative learning 
think-pair-share technique entitled fractions for solving problems mathematics subject 
for prathomsuksa 6 studentslearning models think-pair-share technique entitles 
“fractions for solving problems” was 84.90/80.58 which was higher than the 75/75 
prescribed criterion. The student’s learning achievement by using computer 
multimedia lesson were significantly higher than those students who learned by 
traditional method at the .05 level. 

 
Keywords: Computer Multimedia Lesson Based, The multimedia performance, 
Achievement 
 
บทนํา 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วย
เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา ทําให้
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ย่ิงกว่านั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ทําให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากในปัจจุบัน (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551 :1) 
 โจทย์ปัญหาเศษส่วนเป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจยากเพราะมีความซับซ้อนในเนื้อหาค่อนข้างมาก จากการ
สํารวจจัดลําดับเนื้อหาความยากในการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จํานวน 15 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 (แบบสํารวจความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) พบว่า เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนเป็นเรื่องที่มีปัญหาในการสอนมาก 
นักเรียนเข้าใจยาก ไม่เข้าใจวิธีการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ํา จากการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังไทร พบว่าในเรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วน มีคะแนนที่ตํ่ากว่าตัวชี้วัดอื่นๆ  
 ในการสอนคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จัดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสอนคณิตศาสตร์ โดยมุ่ง
ท่ีกระบวนการในการแก้ปัญหาด้วย นักการศึกษาท้ังในและต่างประเทศให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็นที่ว่า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาควรจะเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญในหลักสูตร ดังเช่น EberleและSlanis ให้ความเห็นว่า
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การคิดแก้ปัญหาถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการคิดท้ังมวล การคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิต
ในสังคมของมนุษย์ ซ่ึงจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่เกี่ยวข้อง
และมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตท่ีวุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี ผู้ท่ีมีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะ
สังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง (สุวิทย์ มูลคํา. 2547 : 18-19) ด้วยเหตุนี้ในการจัดการเรียนการสอน หากครูมี
ความรู้ท่ีชัดเจนถึงกระบวนการคิดในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องและทราบกระบวนการคิดภายในตัวเด็กและพยายาม
ช่วยเหลือให้เด็กได้พัฒนาตามขั้นตอนของกระบวนการที่ถูกต้องอย่างแท้จริง เชื่อว่านักเรียนจะสามารถทําความเข้าใจ
และเกิดทักษะทางการคิดในด้านคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงทักษะนี้จะเป็นเครื่องมือติดตัวเด็กท่ีจะนําไปใช้ศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น ซ่ึงแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้มีผู้ศึกษาและให้ข้อคิดไว้หลาย
แนวทางแต่ท่ีน่าสนใจคือกระบวนการคิดแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) โดยโพลยาได้เสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ ไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจปัญหา อะไรคือปัญหา ต้องค้นหาอะไร และจะต้องทําอะไรบ้าง 
ขั้นตอนที่ 2 วางแผน รวบรวมข้อมูล พิจารณาหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินงานตามแผน นําแผนไป
ปฏิบัติ ทบทวน ขยายตามที่จําเป็น สร้างแผนงานใหม่ถ้าจําเป็น ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลงาน ม่ันใจว่าทุกข้อมูลสําคัญ
เลือกคําตอบที่ดีท่ีสุดและตรวจสอบคําตอบกับเงื่อนไขที่กําหนด (สุวิทย์ มูลคํา. 2547 : 18-19)ซ่ึงจากการศึกษา
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เพราะเป็นการทํากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามลําดับแบ่งขั้นตอนที่ชัดเจน        
 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นการนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อให้มีการโต้ตอบ
กันได้ในระหว่างนักเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการตอบสนองต่อข้อมูลท่ีนักเรียนป้อนเข้าไปได้ในทันทีซ่ึงเป็น
การเสริมแรงให้แก่นักเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะมีรูปแบบต่างๆ ในแต่ละบทเรียน มีตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบด้วยในลักษณะของสื่อประสมทําให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย ซ่ึงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 
โดยการออกแบบบทเรียนจะเริ่มจากการให้สิ่งเร้าแก่นักเรียน ประเมินการตอบสนองของนักเรียน ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อการเสริมแรง นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียยังจําแนกได้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับเนื้อหาวิชาและ
บริบทต่างๆ ในการเรียนการสอนอีกด้วย (กิดานันท์ มลิทอง. 2548 : 192) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีท่ีนักเรียนทําการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซ่ึงกันและกันให้
เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา ครูผู้สอนไม่ได้เป็นแหล่งความรู้ท่ีคอยป้อนแก่นักเรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียน ตัวนักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซ่ึงกันและกันในกระบวนการ
เรียนรู้ (Artz and Newman. 1990: 448-449)การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีเทคนิคการเรียนรู้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบต่างๆ ท้ังจํานวนนักเรียนและระยะเวลาที่ใช้ ประเภทของกิจกรรม ลักษณะของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม
และเป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think-pair-share)ถูกพัฒนาขึ้นโดย Frank Lyman 
แห่งมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นคู่ๆ ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ในลักษณะของคู่ ซ่ึงสามารถใช้ได้ท้ังกลุ่มผู้เรียนทุกระดับ ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จัดว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่ได้รับการยอมรับมากอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเป็นเทคนิค
การสอนที่เริ่มจากปัญหาท่ีครูผู้สอนกําหนด นักเรียนแต่ละคนคิดหาคําตอบด้วยตนเองก่อนแล้วนําคําตอบไปอภิปราย
กับเพื่อนที่เป็นคู่ เมื่อมั่นใจว่าคําตอบของตนถูกต้องหรือดีทีสุด จึงนําคําตอบเล่าให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง (Kagan. 1995 : 46-47 
อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2541 : 41-44) 
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 จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอน
การแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด โดยใช้เทคนิคการ
คิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think-pair-share) ขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหา นักเรียนจะได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนดีขึ้น วิธีการท่ีจะช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ให้ได้ผลดีครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมคิด
แก้ปัญหากับเพื่อน รวมท้ังให้เหตุผลในการแก้ปัญหาร่วมกันภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ท่ีกําหนดและยังมีความสนุกสนานใน
การเรียนด้วย ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ นอกจากเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วยังเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหา
ของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่ายซ่ึงมีความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์ ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 15 โรงเรียน จํานวนนักเรียน398คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เลือกโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง ด้วยการจับฉลาก เลือกเป็นกลุ่มท่ีใช้หา
ประสิทธิภาพ 2 กลุ่ม ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนบ้านวังไทร
และโรงเรียนบ้านหินเพิง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
 1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหินเพิง 
จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 35 คน สําหรับหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นคือขั้นทดสอบรายบุคคลจํานวน 3 คน โดย
เลือกนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก จํานวน 6 คน โดยเลือกนักเรียนเก่ง 2 
คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 2 คน และขั้นทดสอบภาคสนาม จํานวน 26 คน  

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังไทร จํานวน 2 
ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 45 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1.2.2.1 กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการ
แกป้ัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด โรงเรียนบ้านวังไทร ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จํานวน 22 คน 
 1.2.2.2 กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ โรงเรียนบ้านวังไทร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6/2 จํานวน 23 คน 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนแบบปกติ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อหาจํานวน 2 เรื่อง คือ 1.โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนและจํานวนคละ 2.โจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนและจํานวนคละ  
 2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 ในเดือนมกราคมโดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 3.1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
  3.1.1 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 22เครื่อง แผ่น DVD บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยวคิดคู่
ร่วมกันคิดเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 22 แผ่น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 3.1.2 จัดเวลาเรียนให้มีความคล้ายกันในเรื่องของเวลาและสภาพแวดล้อมใน 1 สัปดาห์ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมเรียนสัปดาห์ละ 4ชั่วโมงเท่ากัน โดยกลุ่มทดลองเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มควบคุมเรียน
ท่ีห้องเรียนตามปกติ 
 3.1.3 ทําความเข้าใจกระบวนการเรียนกับนักเรียนในกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยวคิดคู่
ร่วมกันคิดเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน 
 3.2.  ขั้นดําเนินการทดลอง 
  3.2.1 ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสอนทั้ง 2 กลุ่ม โดยจัดตารางเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม สัปดาห์ละ 2 วัน 
วันละ 2ชั่วโมง ต่อห้องเรียน และในระยะเวลาไม่ต่างกัน คือ กลุ่มทดลองเรียนวันจันทร์ เช้า 09:30–11:30 น. และวัน
พุธ เช้า 09:30–11:30 น.และกลุ่มควบคุมเรียน วันอังคาร เช้า 09:30 – 11:30 น. และวันพฤหัสบดี เช้า 09:30–11:30 น. 
  3.2.2 กลุ่มทดลองเริ่มเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของ
โพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยวคิดคู่ร่วมกันคิดเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  
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 3.3. ขั้นหลังการทดลองทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากจบการวิจัยโดยจัดเวลาสอบพร้อมกันใช้เวลาสอบ 
1 ชั่วโมง ซ่ึงไม่รวมอยู่ในเวลาดําเนินการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 

4.1.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการ 
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการคํานวณจากคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนทดสอบ
หลังเรียน ตามสูตร E1และ E2 

4.1.2 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความรู้ หาค่าความยากง่าย  
(P) ค่าอํานาจจําแนก ( r ) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความรู้ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

4.2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบค่า t (t-test for independent samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 84.90/80.58 อยู่ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ 75/75 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   
  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ 
ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของการเรียนด้วยวิธีเรียนแบบปกติ แสดงให้เห็นว่า 
 1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.90/80.58 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 75/75 นั้น
มีองค์ประกอบที่มาสนับสนุนผลการวิจัยดังนี้ 
 ประการที่ 1 ในการพัฒนานวัตกรรม ก่อนที่จะนําไปเผยแพร่หรือใช้จริง จําเป็นต้องผ่านกระบวนการ
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ควบคุมและการประกันคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพจริง (ชัยยงค์พรหมวงศ์. ออนไลน์.2553) 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ผู้วิจัยได้ดําเนินการอย่างมีระบบ ต้ังแต่การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การ
วิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและด้าน
เนื้อหา และดําเนินการทดลองตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 ประการที่ 2 การดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้มีการดําเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
สร้างบทเรียน การเขียน story board โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
เป็นผู้ให้คําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรยีน 
 ประการที่ 3 มีการนําไปทดสอบตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ซ่ึงพบว่าสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ในขั้น
การทดสอบรายบุคคลนั้นพบจุดบกพร่อง ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และนําไปทดสอบอีกจนครบ 
3 ขั้นตอน ทําให้ผลของค่าประสิทธิภาพที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเน้นการ
ออกแบบสื่อด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ผสมผสานข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง เข้าด้วยกันเพื่อให้
น่าสนใจ น่าติดตาม และง่ายต่อการสื่อความหมาย ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมใน
บทเรียนตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นให้บทเรียนมีลักษณะการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือผู้เรียนมากขึ้น มีการใช้
งานที่ง่าย สะดวก และเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน (ณัฐกร สงคราม. 2553) 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของ
โพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้นําแนวคิดทฤษฎี
การสอนแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด มาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ ผสมผสานกัน ซ่ึงองค์ประกอบสําคัญคือ 1) ขั้นตอนการแก้ปัญหา  2) การร่วมกันแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และในส่วนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาขึ้น ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ตาม
ต้องการ ไม่เบื่อหน่ายจึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของประทิน ทับไกร (2552) ได้ศึกษาวิจัย 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะพีพี ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้าง
ขึ้นมีผลการประเมนิคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่
ในระดับดีมากผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับดีมากเม่ือนําคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับดีมาก และผลการ
ประเมินตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริงอร
อุมา สุขแปดริ้ว (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
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กลุ่มผลสัมฤทธิ์ท่ีมีต่อผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคงทองวิทยา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่อง การบวก
และการลบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยภาพรวมพบว่า 
นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติมากอันดับแรก คือ 
พฤติกรรมการสร้างบรรยากาศในการทํางานกลุ่ม รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่ม ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ
(STAD) พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ ด้านการวัดและประเมินผลรองลงมาคอืด้านเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.1 การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด ส่งผลดีต่อนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาและมี
ปฏิสัมพันธ์มีการสนทนาโต้ตอบกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันอย่างมีเหตุผล และการนําเสนอเนื้อแบบ
มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเกิดความสนใจมีความกระตือรือร้นในการเรียน ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้
รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด จึง
เหมาะแก่การนํามาเป็นสื่อในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสามารถนําไปใช้
กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่นซ่ึงจะช่วยให้การเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
 1.2 การเรยีนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้สอนต้องดูแล
เอาใจใส่ไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในขณะนักเรียนเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการดําเนินกิจกรรมในการเรียน  
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรส่งเสริมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อทํา
ให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด มีความน่าสนใจมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น 
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