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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมแบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน หลังจากทําโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขางานติดต้ังไฟฟ้า   ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ มีค่า
เท่ากับ  82.91/80.17 ซ่ึงตรงตามเกณฑ์ท่ียอมรับได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเม่ือใช้โปรแกรม
แบบฝึกหัด พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ : โปรแกรมแบบฝึกหัด / ทักษะการคํานวณ 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this experimental research were to develop and validate the efficiency of 
the internet-based mathematical practice program for mathematical skill improvement and to 
compare learning achievement of the students after learning with the  mathematical practice 
program. The sample were 20 students purposively selected from first year  high vocational 
certificate  in Nongkae Community and Industrial Education College. The results of this 
research showed that  the Internet-based Mathematical Practice Program had efficiency of 
82.91/80.17 which was in acceptable level. Comparing students learning achievement of the 
experimental group, the average score on the posttest was higher than those from the pretest 
with statistically significant level of .05 and user satisfactions are in high level at the average 
point of 4.52. 
 

Keywords : Drill and Practice Program / Mathematical Skill 
 
 

          *หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
         **อาจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงการจัดการศึกษามี

เป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเอง
สูงสุดตามกําลังหรือศักยภาพของแต่ละคน ในหมวด 9 มาตรา 66 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน ในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 1-23) ซ่ึงในปัจจุบนันี้การเรียนการสอนบนเว็บ   
(Web-based Instruction) เป็นการเรียนการสอนท่ีประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อหลายมิติ  โดยการนําทรัพยากรท่ีมี
อยู่ ในเวิลด์ไวด์เว็บ (World wild Web) มาออกแบบเป็นเว็บเพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ในแบบต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงเครือข่ายท่ี สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (สรรรัชต์         
ห่อไพศาล, 2541, หน้า 94-104) ซ่ึงสอดคล้องกับ ท่ีกล่าวถึงการเรียน การสอนบนเว็บไว้ว่าเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างเทคโนโลยีปัจจบุันกับกระบวนการออกแบบการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหา
ในเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา อีกท้ังยังช่วยทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามสภาวะของตน (ถนอมพร      
(ตันติพัฒน์) เลาหจรัสแสง, 2544, หน้า 27-39) 

จากการทดสอบ v-net ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 ของสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ ปี 2556 คะแนนเฉลี่ยท่ัวประเทศทางด้านหมวดหมู่พ้ืนฐาน (ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา) มีค่า 
38.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเม่ือจําแนกตามรายวิชา วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 
25.39 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2556) จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยด้าน
คณิตศาสตร์มีระดับคะแนนตํ่ามาก และจากการศึกษาสภาพปัญหาการผลิตบัณฑิต ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (นําโชค วัฒนานัย, 2553, หน้า 736-741) พบว่าผลการ
เรียนของนักศึกษาในวิชาการคํานวณในระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี 2546-2552 มีแนวโน้มตํ่าลง และ
จากความคิดเห็นของนักศึกษาพบว่าบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยากและความรู้พ้ืนฐานไม่แน่น ซ่ึงสอดคล้องกับ  
ผลคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า            
พระนครเหนือ (สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ, 2555, หน้า353-358) พบว่า ข้อสอบเข้าเป็นข้อสอบท่ีไม่ยาก ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ แต่คะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อด้านพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรน์ั้น มีผู้เข้าสอบตอบคําตอบข้อ
ดังกล่าวถูกไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้เข้าสอบ ซ่ึงในการเรียนสาขาไฟฟ้านั้น มีรายวิชาเรียนหลายรายวิชาท่ีต้องใช้
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (ชูชาติ สีเทา และคนอ่ืนๆ, 2554, 
หน้า 250-255) จําเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น จํานวน เศษส่วน ทศนิยม ตัวคูณร่วมน้อย คุณสมบัติ
ต่างๆ เช่น การสลับท่ี การเปล่ียนกลุ่ม  การแจกแจง  ส่วนด้านพีชคณิต  เช่น สมการ การแก้สมการท่ีต้องใช้
คุณสมบัติ สมมาตร  ถ่ายทอด การบวก การคูณ การหาร การแทนค่า การคูณไขว้ เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสมการ
จากนั้นทําการจดัระเบียบสมการและกําจัดตัวแปรเพื่อหาคําตอบของสมการ ซ่ึงวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเป็นวิชา
พ้ืนฐานในทุกสาขาของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เคร่ืองมือวัดทาง
อุตสาหกรรมและไฟฟ้ากําลงั ล้วนแล้วต้ังอยู่บนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ อันได้แก่ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าท้ังสิ้น  

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีกล่าวมา และข้อดีของการเรียนผ่านระบบ
เครือข่าย  ผู้วิจัยมีความสนใจในการนําเว็บไซต์เครือข่าย มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยมีความประสงค์ท่ี
จะทําการพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีเสริมการเรียนรู้ ในการปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการเรียนพ้ืนฐาน
ของวิศวกรรม  โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือ อีกท้ังการวิจัยในคร้ังนี้ จะเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยนําเคร่ืองมือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น



 

สําคัญ  แบบมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและ
กลุ่มผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการ
คํานวณ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากทําโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอรเ์น็ต สําหรับการ
ปรับทักษะการคํานวณ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
     ด้านเนื้อหา 
  ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นให้กับผู้เรียนท่ีเลือกเรียน
วิศวกรรม อีกท้ังยังเป็นแบบฝึกหัดให้แก่ผู้ท่ีสนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
     1. การบวก ลบ เศษส่วน 
     2. การคูณร่วมน้อย 
     3. การบวก ลบ คูณ หาร การคูณไขว้ 
     4. การจัดเรียงสมการ 
     5. การแก้สมการโดยการกําจัดตัวแปร 
     6. การแกส้มการในระบบเมทริกซ์ 
  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   
      ประชากร  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
      กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานติดต้ังไฟฟ้าชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัย
การอาชีพหนองแค จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ให้ทราบถึงขอบเขตและรายละเอียดของแบบฝึกหัดท่ีผู้เรียนต้องศึกษา โดยผู้จัดทํา
วิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการในการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า ซ่ึงพบว่า เศษส่วนเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญท่ีจะต้องใช้ในการแก้สมการ และในการบวก ลบ เศษส่วนนั้นเม่ือส่วนไม่เท่ากันต้องทําการหาค่า ค.ร.น. ให้
ได้ก่อน อีกท้ังในเรื่องเศษส่วน สามารถนาํการคูณไขว้มาใช้ในการแก้สมการได้ โดยก่อนการแก้สมการ จะต้อง
จัดเรียงสมการ รู้วิธีการย้ายค่า เพ่ือเตรียมสามการให้พร้อมและดูเป็นระเบียบก่อน โดยในการแก้สมการจะใช้
ลักษณะพ้ืนฐานอยู่ 2 แบบ คือ โดยการกําจัดตัวแปร และ ในระบบเมทริกซ์โดยใช้กฎของคราเมอร์ แล้วนําหัว
เร่ืองมาวิเคราะห์และลําดับความยากง่าย ในแต่ละหัวเร่ืองจะแบ่งข้ันความยาก-ง่าย ออกเป็น 3 ข้ัน ในแต่ละข้ัน
จะมีแบบฝึกอยู่ 5 ข้อ ซ่ึงความยาก-ง่ายเป็นออกได้เป็นข้ันพ้ืนฐาน  ข้ันปานกลาง และขั้นสูง ตามลําดับ หลังจาก
นั้นทําการออกแบบ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ โดยออกแบบ  



ผังงาน (Flow Chart) และลําดับข้ันตอนในการแก้ปัญหาในแต่ละหัวเรื่อง ดังแสดงในภาพท่ี 1 เม่ือลําดับการ
แก้ปัญหาแล้ว ทําการสร้างโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีโครงสร้าง ดังแสดงในภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 3 และในภาพท่ี 4 เป็นตัวอย่าง ซอสโค๊ด 
ในการหาค่า ค.ร.น. เม่ือโจทย์กําหนดตัวเลข มา 2 ตัว 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนในการแก้ปัญหา การหา ค.ร.น 
 

 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างระบบ log in 

 

 
ภาพท่ี 3 โครงสร้างโปรแกรม 

 



 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 

     
นําโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ ท่ีสร้างเสร็จแล้ว 

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความเหมาะสมเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข 
หลังจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ตรวจสอบประเมิน เพ่ือหาข้อบกพร่อง แล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือได้โปรแกรมท่ีผ่านการประเมิน ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนําไปทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มขนาดเล็ก  และเคยผ่านการเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาแล้ว โดยนักเรียนกลุ่มนี้มีท้ังนักเรียนท่ี 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน ระดับละ 2 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง  หลังจากทดลองใช้ กับนักเรียนกลุ่มทดลอง
ขนาดเล็กแล้ว ก็นําโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ ท่ีได้รับ
การแก้ไข ไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง มีรูปแบบ
การนําเสนอคือ เร่ิมแรก ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เสร็จแล้ว ให้ทําการลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบ 
หลังจากนั้น แสดงวิธีการใช้งานของแต่ละหัวเร่ือง และลงมือทําแบบฝึกหัด เม่ือทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจึงทํา
แบบทดสอบหลังเรียนอีกคร้ัง เป็นการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ แล้วนําผลท่ีได้จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมาทําการ
วิเคราะห์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการ
คํานวณ โดยใช้สูตร (E1/E2)  ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. ผลการพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัด 

การพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ  ผู้วิจัย
ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม NetBeans ide 8.0 และทําการจําลองเคร่ืองให้เป็นเคร่ืองเซิฟเวอร์ด้วยโปรแกรม 
Appserv หลังได้ผลตามท่ีต้องการแล้วผู้วิจัยได้ติดต้ังโปรแกรมไว้ท่ีเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคท่ี 
rms.nci.ac.th/janjira/ 

 
ภาพท่ี 5 โฮมเพจโปรแกรมแบบฝึกหัด 



 

 
ภาพท่ี 6 หน้าโปรแกรมแบบฝึกหัดคูณร่วมน้อย 

  2. ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัด 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการ 
             คํานวณของผู้เชี่ยวชาญ 
 

หัวข้อการประเมิน X SD ระดับคุณภาพ 
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.11 1.29 ดี 
2. ภาพและภาษา 4.00 0.63 ดี 
3. ตัวอักษรและสี 3.90 0.87 ดี 
4. การจัดการแบบฝึกหัด 3.96 0.75 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.99 0.89 ดี 
  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับ
ทักษะการคํานวณ ในด้านเนื้อหา ภาพและภาษา อยู่ในเกณฑ์ดี ตักอักษรและสี การจัดการแบบฝึกหัดอยู่ใน
เกณฑ์ ดี และในภาพรวมคุณภาพโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการ
คํานวณอยู่ในเกณฑ์ ดี  

3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัด 
หลังจากผู้เรียนได้ทําการการศึกษาวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร์ จากโปรแกรมแบบฝึกหัดจนจบ

แต่ละหัวข้อแล้วผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียน ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลัง
การเรียนดังนี้  
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัด 
 

รายการ 
จํานวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

ผลรวมของ
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ E1/E2 

แบบทดสอบท้ายหน่วย
การเรียน 

20 60 995 49.75 82.91 
82.91/80.17

 แบบทดสอบหลังเรียน 20 30 481 24.05 80.17 
จากตารางท่ี 2 พบว่าโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการ

คํานวณ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/80.17 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 



 

*  P<.05 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้โปรแกรมแบบฝึกหัด 
 

คะแนนทดสอบ จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม X df t 
ก่อนเรียน 20 30 14.55 

19 15.74* 
หลังเรียน 20 30 24.05 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่า t ท่ีได้จากการคํานวณมีค่าเท่ากับ 15.74  และค่า t  จากตารางค่าวิกฤต
แบบ one-tail ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ และ df = 19 มีค่าเท่ากับ 1.7291 ซ่ึงค่า t ท่ีได้จากการ
คํานวณมีค่ามากกว่าค่า t จากตาราง จึงสรุปได้ว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนโดยคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้เรียนหลังจากการใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดมีค่าสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับ 
              ทักษะการคํานวณของผู้เรียน 
 

หัวข้อการประเมิน X SD ระดับคุณภาพ 
เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.80 0.12 ดีมาก 
ภาพและภาษา 4.15 0.45 ดี 
ตัวอักษรและสี 4.34 0.44 ดี 
การจัดการแบบฝึกหัด 4.77 0.10 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 0.28 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 4  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้ทดลองใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ มีผลการประเมินดังนี้  ด้านภาพและภาษา ตัวอักษรและสีอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี ในด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่องและการจัดการแบบฝึกหัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ซ่ึงในภาพรวมแล้ว
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้ทดลองใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะ
การคํานวณ อยู่ในเกณฑ์ดีมากมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.52 
 

สรุปและอภิปรายผล 
โปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ  ท่ีสร้างข้ึนมีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/80.17 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้ท่ี 80/80 เนื่องมาจากโปรแกรม
แบบฝึกหัดบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง พ้ืนฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ท่ีพัฒนาข้ึน ได้ผ่าน
กระบวนการข้ันตอนในการจัดทําอย่างเป็นระบบและมีวิธีการท่ีเหมาะสม และโปรแกรมได้ผ่านการตรวจสอบ 
แก้ไขข้อบกพร่องจากการทดลองใช้กับกลุ่มทดลองย่อย 1 คร้ัง และรวมท้ังผ่านการตรวจสอบและประเมินความ
ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และนําข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ท่ีสุดอย่างเป็น
ระบบก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงตลอดระยะเวลาการศึกษาทําให้ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ทดลองและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  และเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนหลังใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดบนอินเทอร์เน็ต มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยกําหนดไว้นั้น  โปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต 
สําหรับการปรับทักษะการคํานวณ  เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียนได้รับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียน



ได้เรียนรู้เป็นลําดับข้ันตอนจากง่ายไปหายาก ซ่ึงเป็นไปตามกฎแห่งผลของธอร์นไดค์ (Thorndike, 1969, 
p.328) และทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ (Skinner, 1969) และสอดคล้องกับหลักการสอนคณิตศาสตร์
ของยุพิน พิพิธกุล (ยุพิน  พิพิธกุล, 2530, หน้า 49-50) จึงทําให้นักเรียนเกิดความสนใจ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน และการออกแบบฝึกหัดในรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นเป็นข้ันเป็นตอน มีการอธิบายข้ันตอนการ
ทําอย่างละเอียด ทําให้น่าสนใจ เร้าใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ต้ังใจ มุ่งม่ันศึกษาแบบฝึกใน
โปรแกรม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  และเม่ือนําแบบสอบถาม ให้ผู้ทดลองใช้ประเมิน
ความพึงพอใจของโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต สําหรับการปรับทักษะการคํานวณพบว่าผู้ใช้
มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.52 
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