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 The purpose of this research was to study the effect of using cartoon mathematics 
E-Book lessons on the problem of linear equation with one variable on learning achievement 
and satisfaction in mathematics subjects of Mathayomsuksa II students.   
 The subjects of this study was select by simple random sampling were thirty-eight 
students at Mathayomsuksa II of Rungruangoppathom School, Bangna District, Bangkok, in 
the second semester of the 2006 academic year. The one group pretest – posttest design 
was employed. The t-test for dependent sample was used for data analysis. 
 
 The results of this study revealed that 
 1. Students’ learning achievement in mathematics after using the cartoon 
mathematics E-Book lessons on the problem of linear equation with one variable on learning 
was statistically higher than the criterion (60%) at the .01 level of significance. 
 2. Students’ satisfaction in mathematics after using the cartoon mathematics         
E-Book lessons on the problem of linear equation with one variable on learning was 
statistically higher than that before using at the .01 level of significance. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 คณิตศาสตรเปนศาสตรหนึ่ง ที่ทําใหมนษุยมกีระบวนการในการคิดใหเหตุผลไดอยาง
สรางสรรคเปนลําดับ และเปนรากฐานของวิทยาการในหลายสาขาตางๆ ทั้งทางดานความ
เจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ ซ่ึงนอกจาก
คณิตศาสตรจะเปนรากฐานในการศึกษาวทิยาการในหลายสาขาตางๆ แลวคณิตศาสตรยังเปนสิ่งที่
สําคัญและมีความจาํเปนตอการดําเนินชวีติประจําวนัของมนษุยเปนอยางยิ่ง เชน นํามาใชในการ
คมนาคม การสื่อสาร การดูเวลา การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา การคิดคํานวณรายรบัรายจาย  การเสีย
ภาษี การกะระยะทาง การเลนกีฬา การใชอุปกรณอิเล็กโทรนิคตางๆ และยังสามารถนํามาใชในการคิด
วิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ฯลฯ ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้
ลวนแลวแตตองอาศัยคณิตศาสตร เปนเครื่องมือในการคิดคํานวณและใหเหตุผลอยางเปนระบบแบบ
แผนทั้งสิ้น (สมชาย ชูชาติ. 2542 : 77)  
 ในการดําเนนิชีวิตประจําวันของมนษุย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรูพ้ืนฐานจาก
คณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาตางๆ เพื่อใหไดคําตอบที่มีความสมเหตุสมผล ต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันการจดัการศึกษาของประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญของวิชาคณิตศาสตร จึงไดมีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรขึ้นในทุกระดับช้ัน ต้ังแตชั้นอนบุาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีทั้ง
ที่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของวชิาบังคับเลือก วิชาเลือก ชุมนุม และชมรมตางๆ ขึ้น เพื่อให
ผูเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนเพิ่มเติมความรูของตนเองไดตามความสนใจ ซ่ึงในอดีตการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรนั้น กระทรวงศึกษาธกิารจึงไดกําหนดใหโรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางเปน
หลักสูตรการเรียนการสอนรวมกนัทัว่ประเทศ  ซ่ึงไดกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนการสอนไววา 
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการทางคณิตศาสตร รูจักสังเกต และคิดอยางเปน
ลําดับขัน้ตอน มีเหตุผล ละเอียดถี่ถวน มีความมัน่ใจ ตลอดจนแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาอยางเปน
ระบบระเบียบ มีความสามารถในการคิดคํานวณ และสามารถนาํความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2520 : 52) แตผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกย็ังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร กระทรวงศึกษาธกิารจึงไดใหสิทธิ์แกโรงเรียนทั่วประเทศในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียน พุทธศักราช 2544 โดยไดกําหนดหลกัสูตรแกนกลางมาให
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เพื่อใหใชเปนแนวทางในการจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษาครั้งนี้ 
เพื่อใหโรงเรียนทัว่ประเทศไดมีหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอาชีพสภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรของแตละชุมชน ซ่ึงผูเรียนสามารถที่จะนําความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวนัได
อยางแทจริง แตก็ยังคงพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวชิาคณิตศาสตรจํานวนมากยงัคงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา ซ่ึงจะเห็นไดจากการประเมินผลคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน (GAT – General Achievement Test) ของสํานกัทดสอบการศึกษา กรมวิชาการ ทีไ่ดทําการ
วัดผลความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานการคิดคํานวณและความสามารถเชิง
วิเคราะห หรือ SAT (Scholastic attitude Test) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในป 2544 ไดคะแนน
เฉลี่ย 39.454 คะแนน  และในปการศึกษา 2546 พบวาจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 6 ไดคะแนนเฉลี่ย 
16.80 คะแนน 14.00 คะแนน และ 13.60 คะแนนตามลําดับ นอกจากนี้ในป 2545 ไดมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดานความรู ความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
ไดคะแนนเฉลี่ย 14.835 คะแนน (อรุณี ดําบรรณ. 2548 : 2)  
 จากการประเมินผลคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียนของสํานักการศึกษาดังกลาว แสดงให
เห็นถึงความบกพรองในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศกึษา ซ่ึงตามธรรมชาตขิองวิชานัน้คณิตศาสตรเปนวิชาที่เปนนามธรรม และระดับ
สติปญญาและพื้นความรูของนักเรียนแตละคนทีแ่ตกตางกัน ทาํใหเปนเรื่องที่ยากที่จะถายทอดความรู
ใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่ตรงกัน จึงเปนปญหาอยางมากสาํหรับครูผูสอน ที่จะเลือกวิธีการ
สอนอยางไร ซ่ึงสามารถทําใหนักเรียนที่มีความสามารถทางการรับรูแตกตางกนั ใหมีความเขาใจใน
เนื้อหาที่ศึกษาไดถกูตองตรงกัน แตจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ผานมาครูผูสอนจํานวน
มากไดเลือกใชวิธีการสอนแบบยึดครูผูสอนเปนศูนยกลาง จะเนนการสอนแบบบรรยายโดยใชหนังสือ
เรียนประกอบในการเรียนการสอน ขาดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนที่จะเปนสิ่ง
กระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน ที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาคณติศาสตรจากงายไปสู
เนื้อหาทีย่ากขึน้ในรูปที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แตในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาประยกุตใชใน
การจัดรูปแบบโครงสรางของหนังสือ ซ่ึงเรียกวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E- Book (Electronic 
Book) เปนสือ่การเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหา และกิจกรรมเสริมการ
เรียนรูเปนอยางดี ใหผูเรียนสามารถอานและเรียนรูเนื้อหาสาระในเลมไดตามความสนใจ และความ
แตกตางของแตละบุคคล เปดโอกาสใหผูอานไดฝกทกัษะหรือแบบฝก แลวสามารถตรวจสอบความรู
ความเขาใจดวยตนเองจากโปรแกรมที่มีอยูในหนังสืออิเล็กทรอนกิส (จิระพันธ เดมะ. 2545 : 2)  ซ่ึงสื่อ
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การสอนที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร ควรจะเปนสื่อการสอนที่สามารถจะ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนดวยความสนกุสนาน ที่ใกลเคียง
กับวฒุิภาวะและความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด จากงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ท่ีไดนําการตูนมาใช
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร แลวสามารถทาํใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชา
คณิตศาสตรของผูเรียนสูงขึน้ ดังเชน ศิริพร ดาระสุวรรณ. (2535 : 98 - 99) ไดทาํการวิจัยแลวพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน สูงกวานกัเรียนที่
เรียนดวยการสอนตามคูมือครู สสวท. จุฑารัตน จันทะนาม.(2543 : 72) ไดทาํการวจัิยแลวพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบแกปญหา โดยใชชุดการ
แกปญหาคณติศาสตรดวยตนเองที่ใชการตูนประกอบกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางที่
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอรอุมา ไชยโยธา.(2547 : 51 - 52) ไดทําการวิจัยแลวพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการสอนโดยชุดการเรียน
คณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากแนวการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมุงเนนใหผูเรียนปฏิบัติจริงไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอม จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนทีย่ึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เนนผลที่เกิดขึน้จากการเรียนการ
สอน ซ่ึงเนื้อหาทางดานโจทยปญหาเปนเนื้อหาท่ีคอนขางนาเบ่ือ ไมเห็นภาพของการแกโจทยปญหาที่
ที่แทจริง ผูสอนจึงจําเปนตองหาวิธกีารสอนทีท่ําใหผูเรียนไดฝกษาคนควา จากสิ่งตาง ๆใกลตัวมาเปน
สวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องพบวาการนําวธิีการตาง ๆ 
เหลานั้นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะสามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
และความพึงพอใจในการเรียนสูงขึน้ดวย เชน ชนิตรา ศรลัมพ. (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําวจัิยแลวพบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยูในระดับมาก และ
นักเรียนชายมคีวามพึงพอใจไมแตกตางกับนักเรียนหญิง พัลลภ คงนุรัตน.(2547 : บทคัดยอ)  ไดทํา
วิจัยแลวพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
คณิตศาสตรสูงกวานกัเรียนที่เรียนตามคูมอืครูอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และนักเรียนที่
เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่เรียนตามคูมือครอูยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ วิไล รัตนพลท.ี(2548 : บทคัดยอ)  
ไดทาํวิจัยแลวพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวย
กระบวนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และ 
ความพึงพอใจในการเรียนวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตาม
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รูปแบบซิปปา แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะนําบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book มาใช
ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร
ของผูเรียน เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพ่ือจะนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในวชิาคณิตศาสตร อีกทั้งยังสามารถนาํความรูทางคณิตศาสตร
ไปประยกุตใช และพัฒนาคณุภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
      
จุดมุงหมายของการศกึษาคนควา 
 1. เพ่ือสรางบทเรียนการตูนคณติศาสตรแบบ E – Book เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภายหลังการทดลองจากการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book เรื่อง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนการ
ทดลองและหลังการทดลองดวยการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  
ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 ผลจากการวิจยัในคร้ังนี้ จะทําใหทราบถงึผลที่ไดรับจากการนาํบทเรียนการตูนคณิตศาสตร
แบบ E- Book มาใชในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
จะเปนแนวทางในการนาํไปใชปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น  
 
ขอบเขตของการศกึษาคนควา 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียน
รุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 
หองเรียน มีจํานวนนกัเรียน 78 คน 
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 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 1 หองเรียน ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม จากหองเรียนที่จัดนกัเรียนแบบคละความสามารถกัน ซ่ึงมีจํานวน 2 หองเรียน ดวยการ
จับสลากเลือกมา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน 
 
 3. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐานชวง
ชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หลกัสูตร
สถานศกึษาโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เรื่อง โจทยปญหาสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
 4. ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 8 ชั่วโมง โดยจะทดลอง
สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง  
  1.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและวดัความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรกอน
เรียน                      1     ช่ัวโมง 
  2.  ทําการสอน                        6     ช่ัวโมง 

2.1  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจํานวนเต็ม    
               2     ช่ัวโมง 
2.2  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเศษสวน        
               1     ช่ัวโมง 
2.3    การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับอัตราสวนและ    

รอยละ                       1     ช่ัวโมง 
2.4 การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเรขาคณิต      
               2     ช่ัวโมง 

  3.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและวดัความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรหลัง
เรียน                      1     ช่ัวโมง  
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 5. ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.1 ตัวแปรตน ไดแก 
   การสอนโดยใชบทเรียนการตูนแบบ E-Book 
  5.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
   5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   5.2.2 ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การตูน หมายถึง ภาพวาดที่เขียนขึ้นอยางงายๆ เพื่อแสดงเรื่องราวหรอืเหตุการณตาง ๆ 
เพื่อใหผูดูทราบเนื้อหา ดวยสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลกและขบขัน ซ่ึงชวยใหเกิดความเขาใจใน
เรื่องราวไดดีกวาการใชภาษาเพียงอยางเดียว 
 2. บทเรียนการตูนคณิตศาสตร หมายถึง บทเรียนทีน่ําเสนอความรูแกนักเรียนจากงายไป
หายากอยางเปนลําดับขั้นตอน โดยใชภาพการตูนในการดําเนนิเรื่องติดตอกันและใชตัวอักษรเปน
สวนประกอบ โดยแบงเปนตอนๆ ซ่ึงบทเรียนการตูนคณิตศาสตรมีสวนประกอบดังตอไปนี ้
  2.1  คําแนะนําในการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตร 
  2.2 จุดประสงคการเรียนรู 
  2.3 กิจกรรมสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติ 
   2.3.1 ศึกษาเนื้อหาซ่ึงเปนบทสนทนาที่มีภาพการตูนดําเนินเรื่องไปทีละกรอบ
ตามลําดับและปฏิบัติตามกจิกรรมที่กาํหนดไวในบทเรียน 
   2.3.2 ตอบคําถามจากกรอบแบบฝกหัดทีก่ําหนดไวในบทเรียนหลังจากที่
ศึกษาเนื้อหาเรื่องนั้นแลว 
   2.3.3 ตรวจสอบคําตอบจากคําเฉลยที่อยูในกรอบถัดไป ซ่ึงถานักเรียนตอบถกู
จะไดรับการเสริมแรงทันที แลวศึกษากรอบตอไป ถาตอบผิดนักเรียนจะไดรับคําแนะนําใหยอนไปอาน
เนื้อหาเดิมซํ้าอีก กอนจะศึกษาเนื้อหาใหม 
   2.3.4 ตอบคําถามทบทวนบทเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจหลังจากที่
นักเรียนไดศึกษาบทเรียนจนครบทุกกรอบแลว 
 3. E – Book (Electronic Book) หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนการสรางหนังสือใหอยูใน
รูปส่ิงพิมพอิเล็กทรอนกิส โดยใชคอมพิวเตอรในการนาํเสนอ ซ่ึงสามารถนาํเสนอเนื้อหาไดทั้งทีเ่ปน
แบบตัวอักษร และภาพ  
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 4.  บทเรียนการตูนคณิตศาสตร แบบ E – Book หมายถึง บทเรียนสําเร็จรูปที่ใชภาพการตูน
ในการดําเนนิเรื่องประกอบตัวหนังสือ ซ่ึงจะนําเสนอความรูแกนกัเรียนจากงายไปหายากอยางเปน
ลําดับขัน้ตอน โดยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book มีสวนประกอบดังตอไปน้ี 
  4.1 ปกหนา 
  4.2 สารบัญ 
  4.3 เนื้อเร่ือง 
   4.3.1  คําแนะนําในการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – book 
   4.3.2 จุดประสงคการเรียนรู 
   4.3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.4 หนังสืออางอิง 
  4.5 ปกหลัง   
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเรียนทั้งทางดานสติปญญา 
ความรูความจาํ การคํานวณ ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช ซ่ึงเปนผลจากการรวมทํา
กิจกรรมเรียนการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ  E – Book เรื่อง โจทยปญหาสมการเชงิ
เสนตัวแปรเดียว ซ่ึงสามารถที่จะประเมินไดจากคะแนนแบบทดสอบ ที่นกัเรียนไดทดสอบภายหลงัการ
เรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ        E – Book ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น 
 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ พอใจ ประทับใจ ที่เกิดจากการตอบสนองตาม
ความตองการของตน จากการไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตร
แบบ  E – Book เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซ่ึงจะสามารถวัดไดจากแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ที่ไดรับภายหลังการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – 
Book  
 
สมมุติฐาน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังการ
สอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ  E – Book เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60  
 2. ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังการ
ทดลองดวยการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ  E – Book เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนการทดลอง   



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ ตามหัวขอตอไปนี ้
  1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.1 ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.2 ลักษณะสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.3 หลักจิตวทิยาที่นาํมาใชกับบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.4 สวนประกอบที่สําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.5 ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.6 วิธีดําเนินการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.7 ขอดีและขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.8 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตูน 
   2.1 ความหมายของการตูน 
   2.2 ลักษณะของการตูนที่ดี 
   2.3 ประเภทของการตูน 
   2.4 ขั้นตอนการเขียนการตูนประกอบการเรียนการสอน 
   2.5 หลักเกณฑการเลือกการตูนเพื่อการเรียนการสอน 
   2.6 ประโยชนของการตูนตอการเรียนการสอน 
   2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการตูน 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับ E - Book 
   3.1 ความหมายของ E – Book 
   3.2 ประเภทของ E – Book 
   3.3 งานวิจยัที่เกี่ยวกับ E – Book 
  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
   4.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   4.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
   5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
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   5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
   5.3 องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจ 
   5.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกบับทเรียนสาํเร็จรูป 
 1. ความหมายของบทเรียนสําเร็จรปู 
 บทเรียนสําเร็จรูปเปนนวัตกรรมทางการศกึษาที่เปนประโยชนมากตอการศึกษา ซึ่งมี
นักการศึกษาไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป ไวดังนี้ 
 ดีเทอรไลน (Deterline. 1962 : 14) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววาเปน
บทเรียนที่ประกอบดวยหนวยยอยๆ ที่เรียกวากรอบ แตละกรอบจะประกอบดวยความรูและคําถาม
ที่จะใหผูเรียนตอบในชองวางหรือเลือกตอบ โดยใหผูเรียนไดตอบสนองไปตามลาํดับขั้นจนบรรลุ
จุดมุงหมาย 
 รอทแมน และโจนส (Rothman and Jones. 1971 : 33) ไดใหความหมายของบทเรียน
สําเร็จรูปไววา คือ กระบวนการของการจัดลําดับเนื้อหาออกเปนขั้นตอนยอยๆ โดยใหผูเรียนเรียน
ดวยตนเอง บทเรียนจะนาํผูเรียนจากความรูเดิมไปสูความรูใหม และความรูทียุ่งยากซับซอนยิ่งขึน้ 
 ชม ภูมิภาค (2521 : 11-12) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา เปนการสอนที่
แบงเนื้อเร่ืองที่จะสอนออกเปนหนวยยอยๆ ตอเนื่องตามลําดับ ซึ่งเนื้อหาที่เรียนแบงเปนตอนยอยๆ 
แตละตอนเรียกวา กรอบ ซึง่ผูเรียนจะตองอานและตอบสนองทุกกรอบเปนลําดับตอเนื่องกันจนจบ
บทเรียน เมื่อมีการตอบสนองแตละกรอบผูเรียนจะทราบทันทีวาตอบถูกหรือผิด เพราะแตละกรอบ
จะมีคําตอบทีถู่กตองเฉลยไวให 
 ประยงค นาโค (2527 : 19) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา เปนสื่อการเรียน
การสอนอยางหนึ่ง ซึ่งทําเปนหนังสือหรือส่ิงพิมพที่จัดประสบการณการเรียนรูใหเขากับผูเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและอัตราการเรียนรูจะเปนไปตามความแตกตางระหวางบุคคล 
 แกวตา คณะวรรณ (2530 : 128) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา หมายถึง 
บทเรียนที่พูดถึงเนื้อหา ความรูโดยการตั้งคําถามบอยๆ นาํผูเรียนใหไดความรูเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ ดวย
การติดตามอานคําตอบที่เฉลยไว 
 เจือจันทร กัลยา (2533 : 14) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา เปนบทเรียนที่
เสนอเนื้อหาในรูปของกรอบหรือเฟรม โดยบรรจุเนื้อหาทีละนอย มีคําถามทาทายใหผูเรียนคิดแลว
ตอบและมีคําเฉลยใหทราบผลทันที และบทเรียนนัน้กจ็ะเปนความรูจากความรูเบื้องตนไปสูความรู
ใหมทียุ่งยากซบัซอน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเองตามความสามารถของแตละบุคคล 
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 บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 76 - 77) ไดใหความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูปไววา เปนสื่อ
การเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง จะชาหรือเร็วตามความสามารถของแตละบุคคล 
โดยแบงเนื้อหาออกเปนหลายๆ กรอบ แตละกรอบจะมีเนื้อหาที่เรียบเรียงไวมุงใหเกิดการเรียนรู
ตามลําดับ โดยมีสวนที่ผูเรียนตองตอบสนองดวยการเขยีนคําตอบซึ่งอาจจะอยูในรูปเติมคําตอบลง
ในชองวาง เลือกตอบ ฯลฯ และมีสวนเฉลยคําตอบที่ถกูตองซึ่งอาจอยูขางหนาของกรอบนั้น หรือ
กรอบถัดไป หรือที่สวนชื่อของบทเรียนกไ็ด บทเรียนสําเร็จรูปที่สมบูรณจะมีแบบทดสอบวัด
ความกาวหนาของการเรียนโดยการทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวพิจารณาวาหลัง
เรียน ผูเรียนแตละคนมีคะแนนมากกวากอนเรียนมากนอยเพียงใด 
 วฒันาพร ระงับทุกข (2542 : 29) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา เปน
บทเรียนที่เสนอเนื้อหาของวชิาใดวิชาหนึ่งเปนขั้นตอนยอยๆ มักอยูในรูปของกรอบหรือเฟรม โดย
การเสนอเนื้อหาทีละนอย มีคําถามใหผูเรียนคิดและตอบ แลวเฉลยคําตอบใหทราบทันที โดยมาก
บทเรียนสําเร็จรูปมักอยูในรูปของสิ่งพิมพที่เสนอความคดิรวบยอดที่จดัลําดับไวเปนอยางดี 
 จากความหมายทีก่ลาวมาพอสรุปไดวา บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน
ที่เสนอความรูใหทีละนอยตามหนวยยอยที่เรียกวา กรอบ ซึ่งภายในบทเรียนสาํเร็จรูปจะ
ประกอบดวยเนื้อหา คําถาม และคําตอบ ที่จะทําใหผูเรียนจะเรียนรูจากการศึกษาเนื้อหาและตอบ
คําถามในแตละกรอบจนจบบทเรียนดวยตนเอง ซึ่งเนื้อหาในบทเรียนจะจัดไวตามลาํดับตามความ
งายไปหายาก 
 2. ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเรจ็รปู 
 ไดมีผูกลาวถึงลักษณะสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูปไวหลายทานดวยกัน เชน จาคอบส 
และสโตลูโรว (Jacobs and Stolurow. 1966 : 1) ซึ่งไดอธิบายถึงคุณลักษณะหาประการของ
บทเรียนสําเร็จรูปไว ดังตอไปนี ้
  1. เปนความรูยอยที่เรียงลําดับไวสําหรับเปนสิ่งเราความสนใจของผูเรียน 
  2. ผูเรียนตอบสนองความรูแตละขอตามกําหนดไว 
  3. การตอบสนองของผูเรียนจะไดรับการเสริมแรง โดยการใหทราบผลทนัท ี
  4. ผูเรียนจะคอยๆ เรียนเพิ่มขึ้นทีละขัน้ เปนการกาวจากสิ่งที่รูแลว ไปสูความรู
ใหมทีแ่บบเรียนสําเร็จรูปเตรียมไว 
  5. ใหนักเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเอง เวลาที่ใชในการเรียนจะมากหรือนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล 
 แฮริง (Haring. 1972 : 85 -88)  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป ไว
ดังตอไปนี้ 
  1. เนื้อหาวิชาถูกแบงออกเปนขัน้ยอยๆ เรียกวา กรอบ (Frame) และกรอบเหลานี้จะ



 

 

11

เรียงลําดับจากงายไปหายาก โดยมีขนาดแตกตางกันตั้งแตประโยคหนึ่งจนถึงขอความเปนตอนๆ 
เพ่ือใหผูเรียนไปทีละนอยๆ จากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหมเปนการเราความสนใจของนกัเรียน 
  2. ภายในกรอบจะตองใหนักเรียนมีการตอบสนอง (Response) เชนตอบคําถาม
หรือเติมขอความลงในชองวาง ทําใหนกัเรียนแตละคนเกิดความเขาใจเนื้อหาทีไ่ดจากการมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ของบทเรียน 
  3. นักเรียนไดรับการเสริมแรงยอนกลบัทันที (Immediate Feedback 
Reinforcement) คือ จะไดทราบคําตอบที่ถูกตองทนัท ีซึ่งทําใหนกัเรียนทราบวาคําตอบของตนถกู
หรือผิดและสามารถแกไขความเขาใจผิดของตนไดทนัที  
  4. การจัดการเรียนลําดับหนวยยอยๆ ของบทเรียนตองตอเนื่องกันไป เปนลําดับจาก
งายไปหายาก การนําเสนอเนื้อหาแตละกรอบ ควรลําดับขั้นตอนของเรื่องใหชัดเจนเพื่อใหงายตอ
การเขาใจและทําใหผูเรียนตอบสนองเรื่องนั้นไดโดยตรง 
  5. ผูเรียนตองปฏิบัติหรือตอบคําถามในแตละกรอบไปตามวิธทีี่กาํหนดให 
  6. ผูเรียนคอยๆ เรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละขัน้ 
  7. ผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลา การใชเวลาศึกษาบทเรียนนัน้
ขึ้นอยูกับสติปญญาและความสามารถของนักเรียนแตละคน 
  8. บทเรียนสําเร็จรูปไดต้ังจุดมุงหมายเฉพาะไวแลว มีผลทําใหสามารถวัดไดวา
บทเรียนนัน้ๆ ไดบรรลุเปาหมายหรือไม 
  9. บทเรียนสําเร็จรูปยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง กลาวคือ ตองคํานึงถึงผูเรียนเปน
เกณฑ ดังนั้นจึงตองนําเอาบทเรียนที่เขียนไปทดลองใชกับผูสามารถใชบทเรียนนัน้ได เพ่ือแกไข
จุดบกพรองและปรับปรุงใหสมบูรณขึ้นกอนที่จะนาํไปใชจริง 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ และเริงลักษณ มหาวนิิจฉัยมนตรี (2518 : 51) ไดกลาวถึงลักษณะ
สําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป ไวดังตอไปนี ้
  1. เปนวิธีสอนทีน่ักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนอยางแข็งขัน (Active 
Participation) 
  2. นักเรียนไดรับขอมูลยอนกลบั (Feedback) อยูตลอดเวลา 
  3. นักเรียนมีโอกาสไดรับประสบการณแหงความสาํเร็จ (Success Experiences)  
  4. การเรียนไดเรียนรูเปนขัน้ตอนยอยๆ สะดวกตอการเรียน การทาํความเขาใจ 
(Gradual Approximation) 
 จากลักษณะสาํคัญของบทเรียนสําเร็จรูปทีก่ลาวมาพอสรุปไดวา บทเรียนสําเร็จรูปจะ
แบงเนื้อหาออกเปนตอนยอยๆ เรียกวากรอบ ซึ่งกรอบเหลานี้จะเรียงเนื้อหาจากงายไปหายากอยาง
เปนลําดับขัน้ตอน โดยผูเรียนจะเรียนรูเนื้อหาเพิ่มในแตละกรอบไดจากการตอบคําถาม และจะ
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ทราบคําตอบไดทันที ซึ่งผูเรียนสามารถทีจ่ะเรียนไดโดยไมจาํกัดเวลา  
 3.  หลักจิตวทิยาทีน่ํามาใชกบับทเรียนสําเร็จรปู 
 หลักการเบื้องตนทางจิตวทิยา ที่นาํมาเปนพ้ืนฐานของการเรียนการสอนกับบทเรียน
สําเร็จรูปนั้น จาคอบส และสโตลูโรว (Jacobs and Stolurow. 1966 : 20) ไดกลาววา บทเรียน
สําเร็จรูปวางอยูบนรากฐานจิตวิทยาการศึกษาที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. จัดวางเนื้อหาตามจุดมุงหมายทีจ่ะใหผูเรียนไดเรียนรู 
2. เรียงเนื้อหาเปนขัน้ตอน ตามลําดับอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เสนอเนื้อหาอยางมีระเบียบเปนเรื่องๆ ไป 
4. นักเรียนไดมีสวนรวมเปนอยางดีดวยตนเอง 
5. ไดรูผลของการกระทําทันท ี
6. นักเรียนไดมีโอกาสกาวไปตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 
7. นักเรียนไดเรียนรูจากจุดที่ตนยังบกพรองหรือเขาใจผิดได 

 เคลเลอร (Keller. 1968 : 79 - 89) ไดกลาวถึงการนาํทฤษฎีการวางเงื่อนไขทางพฤติกรรม
ของสกินเนอรมาใชในบทเรียนสําเร็จรูป คือ เมื่อผูเรียนมีโอกาสตอบถูกมากที่สุด ก็จะทําใหผูเรียน
เกิดความพึงพอใจ ส่ิงเราและการตอบสนองของผูเรียนจะเชื่อมโยงกัน คือ การใหรางวัลจากการ
ตอบถูก ซึ่งไดแก การไดรับคําชมเชย   
 วาณี ตรีศิริพิศาล (2516 : 21) กลาวถึงกฎการเรียนรูที่ไดจากการทดลองของ ธอรนไดค 
ซึ่งนํามาใชในบทเรียนสําเร็จรูป ไวคือ  
  1. กฎแหงผล (Law of Effect) ซึ่งกลาววา ส่ิงมีชีวิตจะเรียนรูในสิ่งที่กอใหเกิด
ผลตอบสนองที่ตนมีความพอใจไดเร็วและจะเรียนรูในสิ่งที่กอใหเกิดผลตอบสนองที่ตนไมพอใจได
ชากวาความตอเนื่องระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง หรือพฤติกรรมที่แสดงออกนัน้ผูเรียนมักสนใจ
ที่จะเรียนและฝกฝนในสิ่งทีต่นเองพอใจและคิดวาทาํไดสําเร็จ 
  2. กฎการฝกหัด (Law of Exercise) พฤติกรรมที่ทาํอยูเสมอยอมเกิดความคลอง
แคลว กฎขอนีเ้นนการกระทาํซ้ําบอยๆ เพ่ือใหเกิดความแนใจ เรียนรูไดนานและคงทนถาวร 
  3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาววาเมื่อผูเรียนมีความพรอมที่
จะเรียน ถาไดเรียนไดสมความปรารถนาจะทําใหเกิดความพอใจ ถาไมไดเรียนจะทําใหเกิดความ
รําคาญใจและเมื่อผูเรียนยังไมพรอมที่จะเรียน ถาถูกบังคับใหเรียนยอมเกิดความไมพอใจ 
 เปร่ือง กุมุท (2519 : 33 - 34) กลาววา นกัจิตวิทยาที่มบีทบาทสําคญัตอการสอนโดยใช
บทเรียนโปรแกรมก็คือ สกินเนอร (B.F. Skinner) โดยนําเอากฎแหงผลของธอรนไดคมาเปนหลกั
สําคัญขัน้ตนในการคนควา สวนหลักการของสกินเนอรเองมีอยูหลายประการ ดังนี้ 
  1.  เง่ือนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร 
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ขึ้นอยูกับอัตราการตอบสนองหรืออัตราการแสดงออกของพฤติกรรม การเรียนรูจําเปนตอการทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเพราะมีการเสริมกําลัง 
   2.  การเสริมกําลงั (Reinforcement) เมื่อส่ิงมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงผูฝกสามารถ
ใหส่ิงเราใหม ซึ่งอาจทําใหอัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลง ถาสิ่งเรานั้น
สามารถทําใหอัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลง เราเรียกสิ่งเรานั้นวา ตัวเสริมแรง 
  3. การเสริมแรงทันททีันใด (Immediate of Reinforcement) ส่ิงเราที่ดี ตัว
เสริมแรงจะตองเกิดขึ้นทันทหีลังจากที่มีการตอบสนองหรือไมไดคําตอบ 
  4. การยุติการตอบสนอง (Extinction) ถาการตอบสนองนั้นมีการเสริมแรงแลว 
และมกีารตอบสนองในอัตราที่สูง เราอาจลดอัตราการตอบสนองลงมาอยูในระดับเดิมของมันได
โดยไมมีการเสริมแรงของการตอบสนองนั้น 
  5. การคัดรูปพฤติกรรม (Shaping) พฤติกรรมการเรียนรูบางอยางที่ซับซอนมาก
จะประกอบดวยขั้นตางๆ ตอเนื่องกันไป ซึ่งการเรียนรูจะบรรลุผลไดดีก็เพราะการทํามาเปนขัน้ๆ 
นั่นเอง 
 ปรีชา เนาวเย็นผล (2520 : 15) ไดกลาวถึงทฤษฎกีารเรียนรูที่เปนพ้ืนฐานสาํคัญของ
บทเรียนสําเร็จรูป นั่นคือ ทฤษฎีความตอเนื่อง (Connectionism) ของธอรนไดค (Thorndike) ได
วางหลักการไวดังตอไปนี ้
  1. กําหนดสถานการณที่เปนปญหาหรือเปนสิ่งเราใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
แสดงอาการตอบสนองหรือพฤติกรรมออกมา 
  2. ผูเรียนจะแสดงอาการตอบสนองเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 
  3. การตอบสนองที่ไมทําใหเกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้ง การตอบสนองที่ไดผลดี
จะถูกเลือกไวใชคราวตอไป 
 ชม ภูมิภาค (2521 : 12 - 66) ไดกลาวถงึหลักจิตวทิยาการเรียนรูทีน่ํามาใชในบทเรียน
สําเร็จรูป ดังตอไปนี ้
  1. ความเกิดขึน้พรอมหรือใกลเคียงกันของสิ่งเรากับการตอบสนอง หรือที่เรียกวา 
Contiguity ซึง่เปนหลักของทฤษฎีการเรียนรูของ Guthrie โดยเสนอสิ่งเราเปนกรอบเล็ก ๆ แลว
นักเรียนทาํการตอบสนองทันท ี
  2. การเสริมแรง (Reinforcement) ทั้งนี้เพราะวาเมื่อกระทําแลวรูผลทันทีวาถูก
หรือผิดอยางไร ซึ่งเปนไปตามหลัก Reinforcement Theory ของ Hull 
  3. การตอบสนองมาก ผูเรียนตองทําการตอบสนองมากซึง่เปนไปตามหลักทฤษฎี
การเรียนรูของสกินเนอร คือ Operant Conditioning นักเรียน นักเรียนมีชุดการตอบสนองมาก
เทากับจํานวนกรอบ และการเรียนในเรื่องนั้นๆ ในบทเรียนหนึ่งๆ มหีลายสิบหรือเปนรอยกรอบ  
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  4. การดําเนินการสรางกรอบสําหรับเรียนนัน้ กรอบแรกๆ มักจะมีเครื่องชี้นําใหทาํ
ผิดไดนอย สวนมากจะทาํถูก ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง เปนการสรางแรงจูงใจอยา
งกนึ่ง แลวคอยๆ ลดเครื่องชี้นําลงไปเรื่อยๆ จนไมม ี
  5. เปนการประเมินผลการเรียนของตนเองไปดวย ทําใหรูความกาวหนาของการ
เรียนตนเอง เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง 
  6. เปนการยอมใหผูเรียนเรียนไดตามจังหวะของตนเองจะชาเร็วไดตาม
ความสามารถของแตละบุคคล เปนการนาํเอาความแตกตางของบุคคลเขาใชในการเรียนการสอน 
  7. เปนการเรียนดวยการกระทาํ (Action Learning) ทําใหเขาใจไดดีและมีความ
คงทนในการจาํดี 
  8. เปนการสงเสริมใหคนรูจักการเรียนดวยตนเอง อันเปนกิจกรรมปกติในชีวิต 
การเรียนของมนษุยนอกสถานศึกษา 
  9. การเรียนจะกระทําเมื่อคนตองการที่จะเรียน เมื่อเรียนไปถึงกรอบใดจะหยุดก็
ได นึกพรอมและสะดวกมาเรียนตอเมื่อใดก็ได 
  10. เปนเหมือนรุนพ่ีผูสอนประจําตัว (Tutor) ดีกวาการเรียนเปนกลุมใหญเสียอีก 
 วาสนา ชาวหา (2522 : 21) ไดกลาววา พฤติกรรมการเรียนรู (Learning Behavior) คือ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรูนี้ บลูม (Bloom) ไดจําแนกออกเปน 3 
ดาน ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ กิจกรรมทางดานความคิด 
ซึ่งเปนกระบวนการทางสมองเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักเกณฑ ความคิดรวบยอด 
  2. พฤติกรรมทางจิตพิสัย (Affective Domain) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ทาํใหเกิดขึ้น
หรือเปล่ียนแปลงไปในทางทีต่องการไดไมงายนัก พฤติกรรมที่วัดหรือสังเกตไดยาก พฤติกรรมใน
สวนนี้เมื่อไดรับการสะสมนานๆ ก็กลายเปนทัศนคติและคานยิม 
  3. พฤติกรรมทางทักษะพิสัย เปนการใชกลามเนื้อในการทาํกิจกรรมทางความคิด
อยูบางแตนอยมาก พฤติกรรมดานนี้มุงพัฒนาไปสูความเปนทกัษะหรือความชาํนาญคลองแคลว
ในการเคลื่อนไหว และใชกลามเนื้อใหเกิดประสิทธิภาพ 
 จากหลักจิตวทิยาทีน่ํามาใชกับบทเรียนสําเร็จรูปที่กลาวมา พอสรุปได บทเรียนสําเร็จรูป
ที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนนัน้ จําเปนจะตองวางเนื้อหาในแตละกรอบจากงายไปหายาก
อยางเปนลําดับขั้นตอน และในแตละกรอบจะตองมีการใชคําถาม และจะเฉลยคําตอบใหผูเรียน
ทราบในทนัที ซึ่งจะเปนการเสริมแรงเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการตื่นตวัในการเรียน 
 4. สวนประกอบที่สําคัญของบทเรียนสําเร็จรปู 
 ปรีปดี ฉิมแจม (2518 : 1 - 2) ไดกลาวถงึสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ของบทเรียน
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สําเร็จรูป ไวดังตอไปนี ้
  1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) หมายถึง วัตถุประสงคที่
กําหนดไวเปนเกณฑสําหรับพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากนักเรียนไดเรียนเนื้อหาวิชาจบแลววามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงใด 
  2. เนื้อหาวิชา ถกูแบงออกเปนแตละสังกัป ซึ่งเรียกวา บท แตละบทจะถูกแบง
ออกเปนขั้นเลก็ ๆ ตามลําดับ เรียกวา กรอบ แตละกรอบจะมีคําอธิบายเนื้อหา ตัวอยาง และมี
คําถามใหนกัเรียนตอบ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแลวก็ตรวจคําตอบไดจากเฉลยที่อยูนอกกรอบนั้น 
อาจจะเปนกรอบถัดไปหรือหนากรอบถัดไปก็ได ถานักเรียนตอบถูกกศึ็กษากรอบตอไป แตถาตอบ
ผิดก็ใหกลับไปศึกษากรอบที่แลวๆ มาอีกครั้ง ตามคําสั่งที่ปรากฏในบทเรียนแลวจึงตอบใหม 
  3. แบบทดสอบทายบท เปนแบบทดสอบทีใ่ชสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์วา เมื่อ
นักเรียนไดเรียนเนื้อหาวิชาในแตละบทแลว นักเรียนทีม่ีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวชิานั้นมาก
นอยเพียงใด นักเรียนไดบรรลุตามเกณฑที่กําหนดไวในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 
 เปร่ือง กุมุท (2519 : 49 - 62) ไดกลาววา บทเรียนสําเร็จรูปประกอบดวยกรอบตางๆ 4 
ประเภท ดังตอไปนี ้
  1. กรอบตั้งตน (Set Frame) คือ กรอบใดๆ ก็ตามที่มีอยูตอนหนึ่งใหนกัเรียนสราง
การตอบสนองลงไป การตอบสนองจะเปนอะไรนั้นนักเรียนสามารถทาํไดจากขอมูลในกรอบ
เดียวกันโดยนกัเรียนไมมีความจําเปนตองมีความรูสําหรบัใชตอบมากอน  
  2. กรอบฝกหัด (Practice Frame) เปนกรอบที่ใหนักเรียนไดฝกหัดเฉพาะสิ่งที่เขา
ไดเรียนจากกรอบตั้งตน 
  3. กรอบสรุปหรือกรอบสงทาย (Terminal Frame) กรอบนี้นกัเรียนตองรวบรวม
ความรูทีไ่ดมาจากกรอบตนๆ แลวเขยีนตอบสนองออกมาเอง นักเรียนจะพบวามกีารชี้ชอง 
(Prompt) ไวบางหรือไมมีเลย 
  4. กรอบสงทาย (Subterminal Frame) เปนกรอบที่ใหความรูความจาํแกนักเรียน
เพ่ือใหนักเรียนสนองตอบในกรอบสรุปไดถูกตอง กรอบรองสุดทายแรกควรจะมีความรูอยูสวนหนึ่ง
ที่จะทําไปใชในกรอบสงทาย กรอบรองสงทายที่อยูถัดไปจะสะสมความรูเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ผูเรียนบรรลุถึงความสามารถที่จะตอบสนองในกรอบสงทายไดอยางถกูตอง การสรางกรอบ
บทเรียนโปรแกรมจึงมักสรางกรอบสงทายหรือกรอบสรุปกอนกรอบรองสงทาย 
 สวน วีณา วาโรตมะวิชญ (2521 : 49) ไดกลาวถงึบทเรียนสําเร็จรูปไววา บทเรียน
สําเร็จรูปที่ดีตองเรียบเรียงคําถามในกรอบตางๆ ใหเกี่ยวกับคําอธิบายที่ใหไวเบื้องตน คําถามใน
กรอบตอไปตองมีความสัมพันธกับคําถามในกรอบแรกๆ และยากขึน้ตามลาํดบั ซึ่งบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบดวยกรอบ 3 ประเภท ดังนี้ 
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  1. กรอบที่ใหคําอธิบายไวเบื้องตน เรียก Set Frame  
  2. กรอบที่ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวของกบัคําอธิบายเบือ้งตน หรือกรอบฝกหัด 
เรียก Practice Frame 
  3. กรอบสรุป เพ่ือใหผูเรียนไดวัดผลตนเองวาเขาใจสิ่งที่เรียกมามากนอยเพียงใด 
เรียก Terminal Frame 
 สุนันท สังขออง (2526 : 120) ไดสรุปหลักการของบทเรียนสําเร็จรูปเอาไว 5 ประการ 
ดังตอไปนี้ คือ 
  1. แบงเนื้อหาเปนขอยอยๆ (Small Step) ในการแบงเนื้อหาออกเปนหนวยหรือขอ
ยอยๆ นีท้าํใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 
  2. เปนบทเรียนทีมุ่งใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง (self - Pacing)  
  3. ผูเรียนรวมกิจกรรมมากที่สุด (Active Participation) เพราะแตละกรอบผูเรียน
จะตองตอบคําถาม 
  4. มีขอมูลยอนกลังหรือประเมินตนเองไดทันที (Immediate Feedback) นักเรียน
สามารถรูวาตอบถูกหรือผิด 
  5. การทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Testing) บทเรียนสําเร็จรูปเมื่อสราง
เสร็จแลวจะมปีระสิทธิภาพของบทเรียนอยางมีระบบ เพ่ือใหเกิดความมัน่ใจวาบทเรียนชวยทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด 
 จากสวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูปที่กลาวมา พอสรุปได บทเรียนสําเร็จรูปจะ
ประกอบดวย กรอบตั้งตนซึ่งจะเปนกรอบทีม่ีคําอธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนสําเร็จรูป 
กรอบแบบฝกหัดจะเปนกรอบที่มีคําถามเกี่ยวกบัเนื้อหาที่อธิบายไวในกรอบตั้งตน และกรอบสรุป
เปนกรอบที่ใชวัดความรูในเนื้อหาทีน่ักเรียนไดเรียนมาทัง้หมด 
 5. ชนิดของบทเรียนสําเร็จรปู 
 ณรงค เดิมสันเทียะ (2535 : 24 - 25) ไดแบงบทเรียนสําเร็จรูปไวดังตอไปนี ้
  1. บทเรียนสําเร็จรูปชนิดเสนตรง (Linear Program) คือบทเรียนที่จัดใหทุกคนได
อานขอความเดียวกนั ตามลําดับเดียวกันและตอบคําถามเหมือนกัน ผูคิดบทเรียนชนิดนี้คือ B.F. 
Skinner ขอยกเวนของบทเรียนชนิดนี้คือ นักเรียนที่ตอบผิดตองกลับไปอานซ้ําในกรอบเดิมกอนที่
จะอานกรอบถัดไป ดังนั้นขอแตกตางระหวางนักเรียนแตละคนคือ เวลาที่ใชในการศึกษาบทเรียน
ตางกันตามความสามารถ ลําดับขัน้ของการเรียนรูบทเรียนสําเร็จรูปชนิดเสนตรง ดังตอไปนี้ 
  

 ฯลฯ 
 
  ภาพประกอบ 1 แสดงแผนภาพบทเรียนสําเร็จรูปชนิดเสนตรง 

1 3 2 4 
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  2. บทเรียนสําเร็จรูปชนิดสาขา (Branching Program) บทเรียนสําเร็จรูปสาขาจะ
มีลักษณะตรงกันขามกับแบบเสนตรง คือนักเรียนทุกคนไมจาํเปนตองเรียนรูในลกัษณะเดียวกนั 
หรือตามแผนเดียวกนั หากแตนักเรียนมีโอกาสทีจ่ะตัดสินใจเลือกคําตอบตางๆ กันจากตัวเลือกที่
ให บทเรียนสําเร็จรูปชนดินี้จะประกอบดวยกรอบหลักซึ่งนักเรียนทุกคนจะตองเรียน ซึ่งกรอบ
เหลานี้เรียกวา กรอบยืน หมายถึง กรอบที่เปนลําดับทีแ่ทจริงของบทเรียนแตละกรอบ ถานักเรียน
ทําถกูตองก็จะเรียนตามกรอบยืนไปตลอด ในแตละกรอบยืนจะบรรลุเนื้อหาทีเ่ปนหลักของเรื่อง 
แลวตอดวยปญหาใหนักเรียนตอบ ลักษณะของปญหาเปนแบบใหเลือกตอบเมื่อนักเรียนเลือก
คําตอบแลวกจ็ะมีคําสั่งทายตัวเลือกใหไปอานที่กรอบสาขาซึ่งจะเปนกรอบที่บอกวาผูเรียนทําผิด
หรือถูก ถาผูเรียนทาํถูกก็จะทํากรอบยืนตอไป ถาผูเรียนทําผิดก็จะอานคําอธิบายเพิ่มเติมที่กรอบ
สาขา แลวยอนมาทําที่กรอบยืนใหมจนกวาจะทําถูกตอง ลําดับขั้นการเรียนรูของนักเรียนแตละคน
จึงแตกตางกัน ลําดับขั้นของการเรียนรูบทเรียนสําเร็จรูปชนิดสาขา ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
                                                                                                                                        ฯลฯ 
 
 
 

 
 ภาพประกอบ 2 แสดงแผนภาพบทเรียนสําเร็จรูปชนิดสาขา 
 
 วารินทร รัศมีพรหม (2531 : 174) ไดกลาวถึงการใชบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาไววา 
บทเรียนสําเร็จรูปนั้นเปนการออกแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงไปที่ผูเรียนมากกวาผูสอน 
ผูออกแบบบทเรียนสําเร็จรูปและผูสอนจึงตองจัดสภาพการเรียนใหผูเรียนไดบรรลุจดุมุงหมาย
ตามทีว่างไว กอนอื่นผูสอนควรไดคุนเคยกับการใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนอยางดี และบูรณาการ
บทเรียนสําเร็จรูปเขากับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอื่นๆ เชน การบรรยายหรือการอภิปรายได 
เปนตน กอนเริ่มเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปคร้ังแรก ผูสอนควรอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการใช
บทเรียนสําเร็จรูป เขียนคําตอบไวในเลม หรือแยกคําตอบในขณะเขยีนคําตอบ และควรอธิบายให
ผูเรียนทราบวาคําถามในบทเรียนนัน้ไมใชขอทดสอบ ดังนั้น ผูเรียนไมควรกลัววาจะตอบผิด เพราะ
ไมเกี่ยวกับการใหคะแนนหรอืใหเกรดแตอยางใด ถาผูเรียนตอบผิดโปรแกรมก็จะชวยหาคําตอบที่
ถูกตอง บทเรียนสําเร็จรูปนัน้มไีวเพ่ือการเรียนไมใชเพ่ือการทดสอบ  
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 จากชนิดของบทเรียนสําเร็จรูปที่กลาวมา พอสรุปได บทเรียนสําเร็จรูปจะมี 2 ชนิด ไดแก 
บทเรียนสําเร็จรูปชนิดเสนตรง (Linear Program) คือบทเรียนที่จัดใหทกุคนไดอานขอความ
เดียวกัน ตามลําดับเดียวกันและตอบคําถามเหมือนกัน และบทเรียนสําเร็จรูปชนิดสาขา 
(Branching Program) คือนักเรียนทกุคนไมจําเปนตองเรียนรูในลักษณะเดียวกัน หรือตามแผน
เดียวกัน หากแตนักเรียนมีโอกาสทีจ่ะตัดสินใจเลือกคําตอบตางๆ กันจากตัวเลือกทีใ่ห 
 6. วิธีดําเนนิการสรางบทเรยีนสําเร็จรปู 
 เทียการาจนั (Thiagarajun. 1976 :19) ไดเขียนภาพประกอบแสดงขั้นตอนการสราง
บทเรียนสําเร็จรูป ไวดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 3 แสดงขัน้ตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 

วิเคราะหผูเรียน 

วิเคราะหเนื้อหาวิชา 

วิเคราะหทักษะที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู 

เขียนบทเรียนสําเร็จรูปฉบับรางครั้งที่ 1 

ประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ 

ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

การวิเคราะห 

การเขียน 

การปรับปรุง 



 

 

19

 ปรัชญา ใจสะอาด (2522 : 56 - 57) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี ้
  1. ศึกษาหลักสูตร (Study of Syllabus) เพ่ือจะไดทราบวาจะตองสอนอะไรบาง 
รวมทั้งการศึกษาจากประมวลการสอน คูมือครู ตํารา และการสัมภาษณ ขอคาํแนะนําจากผูรู
เพราะจะทาํใหทราบถึงลําดบัขั้นการสอน การคะเนเวลาที่ใชในการสอน ชวยกาํหนดความลกึและ
ขอบขายของเนื้อหาวิชา ทําใหเกิดแนวคิดในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไดดีขึน้ 
  2. นําความรูทีไ่ดจากหลักสูตรมาผนวกเขากบัความตองการของเด็กและตั้ง
จุดมุงหมายเฉพาะในการสรางบทเรียนนัน้ๆ ซึ่งมีความพอเหมาะที่จะทาํใหเกิดการเรียนรู 
  3. การวางขอบเขตของงาน (Scheme of Work) หรือการวางเคาโครงเรื่องจะชวย
ในการลาํดับเร่ืองราวกอนหลัง และปองกันการหลงลมเรื่องราวบางตอน การเขียนบทเรียน
สําเร็จรูปนั้นตองแยกเนื้อหาเปนตอนๆ และใหแตละตอนสัมพันธกัน จึงจําเปนตองลําดับเร่ืองราว
กอนหลัง 
  4. รวบรวมและจดัจําแนกเรื่องราว (Collection and Organization of Materials) 
เปนขั้นที่ตองรวบรวมทุกอยาง เชน ตํารา ภาพประกอบ การจดบันทึก การสังเกต การสัมภาษณ 
การทดลอง 
  5. ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูป (Writing of Frames) กรอบหรือหนวยยอยของ
บทเรียนสําเร็จรูปควรมีลักษณ ดังนี ้
   5.1 เขียนเนื้อหาเปนหนวยยอยเล็กๆ ซึ่งแตละหนวยทําใหเกิดความรูความ
เขาใจในหนวยยอยถัดไป 
   5.2 มีเนื้อหาและคาํอธิบายที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
   5.3 ทําใหผูเรียนเกิดสัมฤทธิผลมากที่สุด 
   5.4 การเขียนเนื้อหาในแตละหนวยยอย ควรพาดพิงไปถึงหนวยยอยที่ผูเรียน
ไดศึกษามาแลว เพ่ือเปนการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลว 
   5.5 ใหทราบคาํตอบที่ถูกตอง เพ่ือเปนการเสริมแรง 
   5.6 เนื้อหาของบทเรียนในแตละกรอบตองเขียนดวยภาษาทีช่ัดเจน ถูกตอง
ตามหลกัภาษาหากใชศัพทควรเปนศัพทที่เหมาะกับพ้ืนฐานและอายุของผูเรียน เนื้อเร่ือง ถูกตอง
ตามหลกัวิชาและมีความตอเนื่องในแตละกรอบ 
 หลังจากสรางบทเรียนสําเร็จรูปแลว ตองมีการทดลองใชและปรับปรุงแกไข เพราะจะทํา
ใหผูเรียนทราบถึงขอบกพรองตาง ๆ เพ่ือจะไดทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนที่สรางขึ้น กอนจะ
นําไปใชจริง ซึ่ง ไพโรจน เบาใจ (2520 : 26 - 30) ไดกลาวถึงขั้นตอนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป
และปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูปไว ดังตอไปนี ้
  1. นําออกทดลองใชเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข (One to one Testing or 
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Individual Try Out and Revised) นักเรียนทีน่ํามาทดลองใชควรเปนนักเรียนที่เรียนออน เพราะถา
เด็กเรียนออนสามารถเรียนบทเรียนไดกม็ัน่ใจไดวาเด็กปานกลาง หรือเด็กเกงจะไมมีปญหาในการ
เรียนบทเรียนสําเร็จรูปนี้ กอนอื่นตองบอกใหผูเรียนไดทราบวาผูทดลองตองการใหนักเรียนหา
ขอความที่อานแลวไมเขาใจหรือกรอบใดทีไ่มสอดคลองกับความคิดรวบยอดที่เขาไดมาจาก
ตอนตน หากนกัเรียนตอบคําถามในกรอบเดิมผิดหรือตอบไมได ผูทําการทดลองจะอภิปราย
เร่ืองราวในกรอบนั้นๆ กบัผูเรียนทันทแีละพยายามคนหาวาอะไรเปนสาเหตุ การทดลองเปน
รายบุคคลนี้จะตองทําไปทีละคน ประมาณ 3 – 4 คน หลังจากไดขอมูลแลวจึงทําการปรับปรุง
บทเรียนดานเทคนิคการเขียนและการแกไขทางภาษา  
  2. การทดลองใชเปนกลุมเล็กและปรับปรุงแกไข (Small Group Testing or 
Group Try Out and Revised) ใชผูเรียนประมาณ 5 – 10 คน ตางกับการทดลองใชเปนรายบุคคล
ตรงที่ขณะทีน่กัเรียนกําลังศึกษาบทเรียนอยูไมมีการติดตอเปนสวนตัวระหวางผูทดลองกับนักเรียน 
นักเรียนที่เลือกมาควรเปนนกัเรียนระดับกลาง เร่ิมดวยการชีแ้จงใหนักเรียนทั้งกลุมทราบถึงวธิี
การศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป แลวใหนักเรียนเริ่มศึกษาบทเรียนไปพรอมกัน หลังจากนกัเรียนศึกษา
บทเรียนสําเร็จรูปจบ ผูทําการทดลองทําการอภิปรายปญหาและสวนที่บกพรองรวมกับกลุม
นักเรียน เพ่ือนําขอมูลทีไ่ดมาปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูปอีกครั้งหนึ่ง 
  3. การทดลองกบักลุมใหญหรือการทดลองภาคสนามและปรับปรุง (Field 
Testing and Revised) วิธกีารเหมือนการทดลองกับกลุมเล็กตางกันตรงที่การทดลองครั้งนี้มีสภาพ
เหมือนหองเรียนจริง และใหนกัเรียนแตละคนบันทึกเวลาที่ใชในการเรียนบทเรียนจนจบหลังจาก
ผูเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปเสร็จแลว ผูทําการทดลองซักถามถึงปญหาตางๆ ที่ผูเรียนพบจาก
การศึกษาบทเรียนเพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงบทเรียนอีกครั้งหนึ่งกอนนําไปใชกับชั้นเรียน
จริงๆ 
 สุนันท สังขออง (2526 : 123 - 124) ไดกลาวถึงเทคนิคการสรางบทเรียนโปรแกรม โดย
แบงออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี ้
  1. แบบธรรมดา (Spiral) เปนบทเรียนที่สรางขึน้โดยเนนการเรียนรูทีไ่ดจาก
ความจาํในสิ่งที่เรียนรูไปและจัดลําดับขัน้ในการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปจนถึงมโนทัศนที่ซับซอนขึ้น 
  2. แบบคนพบ (Discovery) เปนแบบที่ใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
(Self-Evident Information) และกระตุนนกัเรียนไปสูการเรียนรูมโนทศันดวยตนเอง 
  3. แบบนกัเรียนทํากจิกรรมหาคําตอบ (Heuristic Technique) เปนแบบที่เปด
โอกาสใหนักเรียนทํากจิกรรมแลวตอบในแตละกรอบดวยตนเอง 
  ในการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนี้ นักเรียนมีโอกาสทีจ่ะเรียนรูไปตามอัตรา
ความสามารถของตนเอง โดยมีผูชวยสอน 2 อยาง คือ บทเรียนทาํหนาที่เปนผูชวยสอนและครูเปน
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บุคคลที่ชวยอธิบายขอของใจเมื่อนักเรียนตองการใหชวยเหลือ บทบาทของครูในการสอนโดยการ
ใชบทเรียนสําเร็จรูปในการสอน คือ ทําหนาที่ชวยแนะนําในการเรียน (Director) วิเคราะหและ
ประเมินดูวานกัเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม (Analyze) และทําหนาที่ชวยสอน (Tutor) โดยคอย
อํานวยความสะดวกใหนักเรียนขณะเรียนจากบทเรียน 
 จากวธิีดําเนินการสรางบทเรียนสําเร็จรูปทีก่ลาวมา พอสรุปได ในการสรางบทเรียน
สําเร็จรูปจะตองมีการวิเคราะหหลกัสูตร วิเคราะหผูเรียน ต้ังจุดมุงหมาย วางขอบขายงาน และลง
มือเขียนบทเรียนสําเร็จรูป  
 7. ขอดีและขอดอยของบทเรียนสําเร็จรปู 
 มีผูกลาวถึงขอดีของบทเรียนสําเร็จรูปไวหลายทาน ไดแก ปรัชญา ใจสะอาด (2522 : 87 - 
89) ไดกลาวถงึขอดีและขอบกพรองของบทเรียนสําเร็จรูป ไวดังตอไปนี ้
  1. ขอดีของบทเรียนสําเร็จรูป 
   1.1 บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองได ผูเรียน
สามารถจะเรียนในเวลาใดก็ไดซึ่งเปนการสะดวก เชน ผูเรียนบางคนไมสามารถมาเรียนในชั่วโมง
ใดชั่วโมงหนึ่ง จากสาเหตุการปวยหรือมีธุระก็อาจจะมาเรียนดวยตนเองภายหลังใหทนักับผูอ่ืนได 
   1.2 บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถตน ผูที่เรียนได
เร็วก็เรียนไดโดยไมตองรอผูอ่ืน ผูที่เรียนชาก็เรียนไปตามระดับของตน เครื่องชวยสอนบางชนิดเปน
แบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอัตราความเร็วของการเรียนได คือเครื่องจะสอนเร็ว ถาผูเรียน
ตอบสนองไดเร็วและถูกบอยๆ และจะสอนชาถาผูเรียนตอบสนองชา และผิดบอยๆ นอกจากนี้ใน
เครื่องชวยสอนแบบงายๆ ทีใ่ชมือหมนุ ผูเรียนก็สามารถกําหนดอัตราความเร็วเองได 
   1.3 ชวยประหยัดเวลา สะดวก และมีประสิทธิภาพดี ชวยสื่อความหมายใน
การเรียน ระหวางบทเรียนกบัผูเรียน 
   1.4 ชวยใหผูเรียนไมไดเรียนเพียงอยางเดียว แตยังใหมีปฏิกิริยาตอบสนอง
จากสิ่งที่เรียนใหผูเรียนไดใชประสาทตาในการอาน มีการเขียน รูความหมายและยังมีสวนชวย
ฝกหัดในการตดัสินใจอีกดวย 
   1.5 ชวยใหทราบผลการเรียนของเด็กไดงาย สามารถนําขอบกพรองตางๆ ใน
การเรียนของเด็กมาปรับปรุงแกไขไดเปนรายตัว เพ่ือใหไดผลในการเรียนการสอนดขีึ้น 
   1.6 ชวยฝกใหเด็กใหรูจักการเคารพตัวเอง เชน ในการทําแบบฝกหัดของ
บทเรียนสําเร็จรูป เด็กจะตองเรียนดวยความซื่อสัตยตอตัวเองที่จะไมเปดดูคําตอบกอนที่จะทํา 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
   1.7 บทเรียนสําเร็จรูป ชวยใหเด็กมีความกระตือรือรนในงานที่จะทํา ชวยให
เด็กแนใจและมีความอยากเรียนอยากคนความากขึ้น 
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  2. ขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูป 
   2.1 การจัดทาํบทเรียนสําหรับบทเรียนสําเร็จรูปนี้ทาํยาก ทัง้นี้ตองอาศัยผูที่มี
ความรูและความเชี่ยวชาญทางนี้จริงๆ จึงจะทําไดดี 
   2.2 การจัดบทเรียนสําหรับบทเรียนสําเร็จรูป ทําไดผลดีในบางวิชาเทานัน้ คือ 
วิชาที่มีกฎเกณฑตายตัว เชน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตน 
   2.3 การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ทําใหผูเรียนเรียนรูแตละกฎเกณฑและ
เนื้อหาเปนสวนใหญ สวนในดานความคิดการใชวิธวีิจารณ การแสดงออกซึ่งความเหน็ตาง ๆมนีอย 
จึงไมคอยเหมาะในการสอนในบางวิชา 
   2.4 คาใชจายจาํนวนมากสาํหรบัการทาํบทเรียนสําเร็จรูป ก็เปนอุปสรรคอีก
อยางหนึ่ง และการสอนดวยวิธนีี้ยังจะตองใชจายเงินเปนจํานวนมากสําหรับการซื้อเคร่ืองมือ ซื้อ
หนังสือของบทเรียนตลอดจนการซอมแซมรักษา เมื่อเครื่องมือเสียหรือชํารุด รวมทั้งตองมีสถานที่
สําหรับการสอนดวยเครื่องชวยสอนดวย 
 จารุวรรณ แสงทอง  (2523 : 8) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งพอสรุปได 
ดังตอไปนี้ 
  1. บทเรียนสําเร็จรูปทําหนาทีค่ลายครูพิเศษ สอนใหกาวไปทลีะขัน้ตาม
ความสามารถของผูเรียนและชวยใหผูเรียนคนพบขอสรุปดวยตนเอง 
  2. มีการเสริมแรงใหเกิดขึ้นเนื่องจากทราบผลการตอบสนองในทันทีทนัใด ซึ่งจะ
ชวยสรางแรงจูงใจและความสนใจแกผูเรียน 
  3. ชวยแบงเบาภาระของครูในการสอนขอเทจ็จริงตางๆ ทําใหครูมีเวลาที่จะ
สรางสรรคงานสอน ปรับปรุงงานสอนมากขึ้น และมีเวลาที่จะชวยสงเสริม สนับสนนุ เราความสนใจ
หรืออภิปรายปญหากับนักเรียนเปนรายบคุคลหรือกลุมยอยได 
  4. จะชวยแกปญหาเรื่องการขาดแคลนครูได โดยครูคนหนึ่งอาจจะควบคุม
นักเรียนใหเรียนบทเรียนสาํเร็จรูปไดคร้ังละหลายสิบคน 
  5. นักเรียนเรียนดวยตนเอง เมื่อทําผิดก็ไมมีใครเยาะเยยและสามารถแกความ
เขาใจผิดของตนไดทันที ดวยการดูคําตอบที่ถูกตองจากบทเฉลยในบทเรียน 
  6. สนองความตองการและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี เด็กที่เรียน
ชามีเวลาศึกษาไดมากขึ้น และเด็กที่เรียนเร็วก็ใชเวลาศึกษานอย มีเวลาไปทํางานอยางอื่น ทําใหไม
ตองเรียนรอเด็กที่เรียนชา 
  7. ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเองมากขึ้น และทราบ
ความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 
  8. ผูขาดเรียนมีโอกาสไดชวยตนเองเพื่อใหตามทนับุคคลอืน่ 
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  9. ผูเรียนอาจจะใชบทเรียนโปรแกรมเปนการทบทวนความรูที่เรียนจากหองเรียน
หรือสรุปการสอนจากครู 
 ธีระชัย ปูรณโชติ  (2539 : 27) ไดกลาวถงึคุณคาและประโยชนของบทเรียนสําเร็จรูป ไว
ดังตอไปนี้ 
  1. เด็กสามารถทาํงานไดตามลาํพัง พนจากการถูกดุ ถูกวาจากครู ไมตองฟงคํา
วิจารณหรือเยาะเยยจากเพื่อนๆ ซึ่งทาํใหเกิดความสบายใจ กอใหเกิดความเปนอิสระ 
  2. ทําใหเกิดการพึ่งตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึน้ 
  3. ลดความเบื่อหนายใหกับนักเรียนบางคนทีต่องเรียนรวมกับคนอ่ืน 
  4. เปนการฝกนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเปนอยางด ี
  5. สามารถชวยเหลือนักเรียนทีม่ีความกระตือรือรนสูงใหไดรับประสบการณ
กวางขวางขึ้น 
  6. บทเรียนสําเร็จรูปอาจใชเสมือนผูสอนพิเศษกบันกัเรียนที่เรียนชาที่ตองการ
ความเอาใจใสพิเศษจากครู ซึ่งไมสามารถกระทําไดในชัน้เรียนทัว่ไป 
  7. สามารถพิสูจนความสามารถของนกัเรียนได ดวยการใหนักเรียนไดรูผลการ
กระทําหรือการตอบคําถามของตนเอง 
  8. บทเรียนสําเร็จรูปสามารถใชเปนองคประกอบของกิจกรรมเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนไดเปนอยางด ี
  9. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู เพราะผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองได และ
ชวยแบงเขาภาระของครู เพราะเมื่อผูเรียนไมเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน ครูอาจแนะนําใหอานบทเรียน
สําเร็จรูปที่มีอยูเปนการบานหรือนอกเวลาเพื่อความเขาใจใหทนักับเพ่ือนคนอืน่ๆ ในชั้นโดยครูไม
ตองเสียเวลามาอธิบายใหม 
  10. ผูเรียนสามารถเรียนในเวลาใดที่ใดก็ได ตามความพอใจของผูเรียน ซึ่งจะชวย
ในดานการศึกษาผูใหญเปนอยางดียิ่ง 
  11. อาจชวยใหครูทํางานนอยลงในดานการสอนขอเท็จจริงตาง ๆแลวจะไดนาํ
เวลาไปเตรียมบทเรียนที่ยุงยาก ลึกซึ้ง กาวหนายิ่งขึน้ไป 
  12. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เด็กที่เรียนชาจะมีเวลา
ศึกษามากขึ้น เด็กที่เรียนเร็วก็ใชเวลาศึกษานอย มีโอกาสใชเวลาไปทาํงานอยางอื่น ทําใหไมตองรอ
เด็กที่เรียนชา 
  13. ทุมเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ เพราะผลจากการวิจัยหลายฉบับพบวา
บทเรียนสําเร็จรูปสามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาวิธีสอนอยางอื่น โดยใชเวลานอยกวา ดังนั้นหาก
สามารถจาํกัดเวลาสอนใหเหลือไดก็อาจสอนเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมใหมากขึน้ได 
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  14. ใชเพ่ือทบทวน ครูบางคนอาจใชบทเรียนสําเร็จรูปเพ่ือทบทวนการเรียนที่
นักเรียนไดเรียนมาแลว เพ่ือใหมีความเขาใจและใหมีความจดจาํบทเรียนไดมากขึน้ และเพื่อเปน
การสรุปผลการสอนที่ครูไดสอนมาดวยการสอนวิธีตาง ๆที่ใชกนัอยูทัว่ไป 
  15. ใชเพ่ือซอมเสริมนักเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จในการเรียนดวยวิธกีารสอนที่ครู
ใชทั่วไป บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยนักเรียนเหลานัน้ไดมาก เพราะบทเรียนสําเร็จรูปจะทาํเปนขั้น
ยอยๆ และมีการเสริมแรงทันทีทนัใด 
  16. บทเรียนสําเร็จรูปสามารถสงเสริมจริยธรรมใหกับนักเรียน ไดแก ความซื่อสัตย 
ความขยนัหมัน่เพียร ความคงทน ความมรีะเบียบวินัย ความใฝรูใฝเรียน เปนตน 
 จากขอดีบทเรียนสําเร็จรูปทีก่ลาวมา พอสรุปไดบทเรียนสาํเร็จรูปจะทําใหนกัเรียน
สามารถเรียนเนื้อหาทีไ่มเขาใจไดตามความตองการ ลดความเบื่อหนายในการเรียน เลือกเวลาใน
การเรียนได ชวยประหยัดเวลาของครูในการทําการสอนและชวยในแกปญหาการขาดแคลนครู  
 8. งานวิจัยที่เกีย่วของกบับทเรียนสําเรจ็รูป 
 มีนักวิจัยในประเทศและในตางประเทศทําการวจิัยเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูปในการเรียน
การสอน และผลการวิจยัที่แสดงใหเหน็วาบทเรียนสําเร็จรูปมีผลไมแตกตางกับการสอนตามปกติ
และใหผลแตกตางจากการสอนตามปกติ ดังตอไปนี้ 
  8.1 งานวิจัยตางประเทศ  
  คอลลาแกน (Collagan. 1969 : 1070 - A) ไดเปรียบเทียบการสอนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปกับการสอนตามปกติของครู ในวิชาคณิตศาสตรที่เปนพ้ืนฐานของวิชาวทิยาศาสตรของ
นักเรียนระดับวิทยาลัย ผลปรากฏวาการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปใหผลดีกวาการสอนตามปกติ
ของครูทั้งยังชวยประหยัดเวลาในการเรียนรูดวย 
  ไวท (White. 1970 : 3373 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร 
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามปกติของครู ทดลองกับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตรออนมาตั้งแตชัน้มัธยม โดยใชกับกลุมตัวอยาง 132 คน แบงเปนกลุมควบคุม 58 คน 
ซึ่งใหเรียนดวยการสอนตามปกติของครู และกลุมทดลอง 74 คน ใหเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูป ผล
ปรากฏวานักเรียนที่เรียนจากบทเรียนสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียน
จากการสอนตามปกตขิองครูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
  ซอยสเตอร (Soyster. 1980 : 42 - 02 - A) ไดศึกษา การเปรียบเทียบผลการสอนโดย
ใชบทเรียนโปรแกรมและการสอนแบบผังความรู (The Information Mapping) ซึ่งจะสงผลให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและความคงทน โดยทําการสุมกลุมตัวอยางมา 367 คน แลวกําหนดเปน 3 
กลุม กลุมที่ 1 ไดรับการสอนแบบฝงความรู กลุมที่ 2 ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม และ
กลุมที3่ ไดรับการสอนตามปกติ ผลวิจัยพบวา กลุมที ่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทั้งสอง
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กลุม และเกิดการเรียนรูไดดีกวากลุมที่ 2 และ3 กลุมที่ 2 เกิดการเรียนรูไดดีกวากลุมที่ 3  
  นิวแมน (Newman. 1983 : 44 - 04 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบปกติ 
คอมพิวเตอรและบทเรียนโปรแกรม ทาํการทดลองกับนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาทางตอนใตของรัฐ
แคลิฟอรเนีย จํานวน 55 คน กําหนดกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 ไดรับการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมที่ 2 ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม และกลุมที่ 3 ไดรับการสอน
แบบปกติ ผลการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน แตการสอนโดยใช
บทเรียนโปรแกรมจะสงผลเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากทีสุ่ด 
  ลาเวอรต้ี (Laverty. 1989 : 78) ไดศึกษาเรื่องการออกแบบการสอนทักษะความ
ชํานาญ โดยเปรียบเทียบการสอนสองแบบ กลุมตัวอยางที่ใชคือ พยาบาลดแูลผูปวยระยะวิกฤตที่
เขาทํางานใหม โดยแบงการสอนเปนแบบปกติในชัน้เรียนและศกึษาดวยตนเองโดยใชบทเรียน
โปรแกรม ผลการวิจยัพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหางกลุมที่
ศึกษา  
  แคมมิลเลอรี (Cammilleri. 2002 : 68) ไดศึกษาเพื่อประเมินคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ที่ใชสําหรับการสอน เร่ือง การคูณจํานวนจริง ซึ่งเปนการสอนโดยใชวิธีการแบบ
สอบสวน ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา  เปนการแสดงใหเหน็ถึงลักษณะทัว่ไปบางประการของการคูณ
จํานวนจริง โดยที่ลักษณะดังกลาวนัน้ไมไดมีการสอนใหแกผูเรียน และยังพบการแสดงคําแนะนาํ
เกี่ยวกับลักษณะขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลองนีด้วย 
  8.2 งานวิจัยในประเทศ 
  วรรณา เจียมทะวงศ (2514 : 40) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิา
เลขคณิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 ระหวางการใชแบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed 
Textbook) กับการสอนตามแบบปกติ ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูซึ่งเกิด
จากการเรียนจากแบบเรียนสําเร็จรูปกับการสอนของครูแบบปกตไิมมคีวามแตกตางกันอยาง
แทจริง 
  วิวรรธน วณิชาภิชาติ (2519 : 21 - 22) ไดทําการทดลองเปรียบเทียบผลการสอน
วิชาคณิตศาสตร เร่ืองเมตริกซ (Matrix) และดีเทอรมิแนนท (Determinants) เบื้องตนในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามปกติ โดยทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียน
วัดราชาธวิาส กรุงเทพมหานคร จํานวน 80 คน ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนปกติไมแตกตางกนั  
  ปรีชา เนาวเย็นผล (2520 : 37 - 39) ไดทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเร่ือง ระบบจํานวนเชิงซอน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามปกติ ของ
นักศึกษาชัน้ ป.กศ.สูง ชั้นปที่ 1 วิชาเอกคณิตศาสตร วิทยาลยัครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2 
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กลุม กลุมละ 26 คน ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุมไม
มีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  
  เจือจันทร กัลยา (2533 : 95) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร เร่ือง คุณสมบัติของจํานวนนับ ระหวางการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการตูนกับการสอนตามคูมือครู ซึ่งไดทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 
โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม จังหวัดพะเยา จํานวน 2 กลุม กลุมละ 45 คน ผลการทดลองปรากฏวา 
การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนแตกตางกับการสอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  พรสวรรค ชื่นมณี (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง 
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที ่ 2 ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากบั 92.84/91.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 90/90 ทีต้ั่ง
ไว และพบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  สุพัตรา พลพิมพ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูปแบบ
สาขา เร่ืองบทประยุกตวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสําเร็จรูป
แบบสาขาที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.46/82.56 ซึง่เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 80/80 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   นพดล บัวสาย (2545 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกับการสอนตามคูมือครู ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนภาษา
นุสรณบางเค กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานภาษาไทยของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  บงกช พงษสุนันท (2546 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสนใจในการเรียน เร่ือง วันสําคัญ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 
โดยใชแบบเรียนเชิงวรรณกรรมกับบทเรียนสําเร็จรูป โดยทดลองกับนกัเรียนโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบเรียนเชิง
วรรณกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป อยาง
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบเรียนเชิงวรรณกรรม มี
ความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป อยางมีนยัสําคญั
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ทางสถิติที่ระดบั  .01 
  จุฬาภรณ สุขกอน (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางการเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง น้ําเพื่อชีวิตกับการสอนปกติ โดย
ไดทาํการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดบางระโหง จ. นนทบุรี ซึ่งผลการวิจัย
พบวา บทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง น้ําเพื่อชีวิตมีประสิทธิภาพ 89.30/88.43 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากอานบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง น้ํา
เพ่ือชีวิต แตกตางกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนปกติอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูปขางตนสรุปไดวา การนาํบทเรียนสําเร็จรูป
มาประยกุตใชในการเรียนการสอน สามารถจะทาํใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้ ซึ่ง
จะสงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นดวย 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตูน 
 1. ความหมายของการตูน 
 การตูน (Cartoon) มาจากคําในภาษาอติาเลี่ยนวา คาโทน (Carton) และจากภาษาละ
ตินวา Carta มีความหมายวา กระดาษ (paper) ตามความหมายที่เขาใจกัน คือ การเขียนภาพลง
บนกระดาษหนาหนกั ซึ่งในสมัยแรกเปนเพียงการออกแบบเพื่องานเขียนภาพประดับกระจกและ
ลายกระเบื้องเคลือบสี (Mosaic) (Williams. 1972 : 728) 
 คินเดอร (Kinder. 1965 : 339) ไดกลาววา การตูนหมายถึง ภาพที่ผูดูสามารถจะ
ตีความหมายไดจากสัญลักษณที่มีอยูและสวนใหญเปนภาพที่เกินจริง เพ่ือส่ือความหมายหรือ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณทีท่นัสมัย ตัวบุคคล หรือสถานการณตาง ๆ ไดทันท ี
 เมเยอร (Mayer. 1965 : 63) ไดกลาววา การตูนหมายถึง ภาพวาดบนกระดาษแข็ง บน
กําแพงผามาน กระจกสี หนาตาง โบสถบนหนิออน และงานศิลปะอื่นๆ ที่ตองใชความประณีต และ
ความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ยังเปนภาพวาดทีก่อใหเกิดอารมณขันหรือเสียดสี เปนภาพวาด
งายๆ ที่ใหความบันเทิง วิจารณการเมืองหรือสังคม 
 กระทรวงศึกษาธิการและธนาคารกสิกรไทย (2524 : 1) ไดกลาวไววา การตูนคือภาพวาด 
หรือชุดของภาพวาดทีแ่สดงเรื่องราว หรือขาวสารตางๆ ซึ่งใหทั้งความสนุกสนาน ขบขนั และชวยให
เกิดความเขาใจในเรื่องหรือเหตุการณตางๆ การตูนสวนใหญมกัเปนภาพวาดที่เกิดเลยไปจากชวีติ
จริง และมีคําพูดประกอบ นักวาดการตูนจะไมใชรายละเอียดมากนักแตจะเนนบุคลิกของตัว
การตูนโดยเฉพาะสวนตวั ซึ่งแสดงความรูสึกออกมาทางใบหนา บางครั้งก็มีการใชสัญลักษณตางๆ 
แทนคําพูด 
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 ไพเราะ เรืองศิริ (2524 : 12) ไดกลาววา การตูนหมายถึง ภาพวาดงายๆ ทีม่ีแบบ
เฉพาะตัวไมเหมือนภาพธรรมดาทั่วไป ภาพการตูนอาจมีรูปรางที่เกินความเปนจริงหรือลด
รายละเอียดทีไ่มจาํเปนออก เพ่ือจุดมุงหมายในการบรรยาย การแสดงออก มุงใหเกิดความตลก
ขบขัน ลอเลียน เสียดสีการเมืองและสังคม ตลอดจนใชในการโฆษณาประชาสัมพันธใหนาสนใจ
ยิ่งขึ้น นอกจากนัน้อาจใชประกอบการเลาเรื่องบันเทิงคดี สารคดีไดอีกดวย และที่สําคัญก็คือใช
ประกอบการเรียนการสอน ภาพวาดนี้อาจจะเปนตอนเดียวจบหรือเปนเรื่องสั้นๆ 2 – 3 ตอนจบ 
 วิชิต ศรีทอง (2526 : 21) ไดกลาววา การตูน  คือ ภาพวาดที่เปนสญัลักษณ จําลองมา
จากความคิด อาจจะเปนภาพที่เกินความจริง ภาพลอเลียนหรือภาพที่ทาํใหเกิดอารมณขัน สําหรับ
ใชในการสื่อความหมายหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองราว เหตุการณ ตัวบุคคล หรือสถานที ่
 ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531 : 302) ไดกลาววา การตูนเปนภาพที่เขียน
ขึ้นโดยตัดรายละเอียดปลีกยอย คงเหลือไวเฉพาะสวนที่สําคัญ ลักษณะรูปแบบอาจจะเกิดเลย
ความจริงไปบางแตเนนความพอใจที่เรียบงายไมยุงเหยิงหรือสลับซับซอน อาจเปนภาพเดี่ยวหรือ
ภาพที่ตอเนื่องกันไปเปนเรื่องราว 
 เจือจันทร กัลยา (2533 : 34) ไดกลาววา การตูนคือ ภาพวาดงายๆ ทีม่รูีปรางลอเลียนของ
จริงเปนภาพที่เนนเรื่องเสนและอารมณเปนสําคัญ โดยลดรายละเอียดที่ไมจาํเปนของภาพออก มี
จุดมุงหมายใหทั้งความขบขัน สนกุสนาน หรือชวยใหเกดิความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
 อเนก รัตนปยะภาภรณ (2534 : 61) ไดกลาววา การตูนหมายถึง ภาพวาดที่วาดขึน้อยาง
งายๆ ไมเหมือนของจริง เปนภาพที่เกินความเปนจริง อาจเปนภาพตลก หรือภาพลอเลียนกไ็ด 
 คมศักดิ์ หาญสิงห   (2543 : 21) ไดกลาววา การตูนหมายถึง ภาพวาดที่มีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งอาจเปนการเลียนของจริง หรือแตกตางไปจากของจริงก็ได แตเปนไปเพื่อบรรยายรายละเอียด
ของเนื้อเร่ืองในรูปแบบของตลกขบขัน การลอเลียนเสียดสี การชี้ชวนโฆษณาประชาสัมพันธ 
ตลอดจนการนําเสนอบทเรียนใหนาสนใจยิ่งขึ้น 
 พาวา พงษพันธ (2544 : 20) ไดกลาววา การตูนคือ ภาพวาดงายๆ ที่มีรูปรางลอเลียนของ
จริงเปนภาพที่เนนเรื่องเสนและอารมณเปนสําคัญ โดยลดรายละเอียดที่ไมจาํเปนของภาพออก มี
จุดมุงหมายใหทั้งความขบขั้น สนกุสนาน หรือชวยใหเกดิความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
 จากความหมายของการตูนพอสรุปไดวา การตูน หมายถึง ภาพวาดทีเ่ขียนขึ้นอยางงายๆ 
เพ่ือแสดงเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ เพ่ือใหผูดูทราบเนื้อหา ดวยสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลก
และขบขัน ซึ่งชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องราวไดดีกวาการใชภาษาเพียงอยางเดียว 
 2. ลักษณะของการตูนที่ดี 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการตูนที่ดี ซึ่ง แล็รริค (Larrick. 1964 : 
90 - 92) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของการตูนและสาเหตุที่ทาํใหเด็กอานการตูน ไวดังตอไปนี ้
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  1. หนังสือการตูนใหความพึงพอใจสนองตอบความชอบความตองการของเด็กใน
ดานการดําเนินพฤติกรรมและการผจญภยั 
  2. เหตุการณในเรื่องดําเนินไปอยางรวดเร็ว แตละบทตอนสั้นกะทัดรัด สรางความ
พึงพอใจใหแกเด็กไดเร็ว 
  3. อานงาย อันที่จริงคนที่อานไมคลองก็สามารถเขาใจเนื้อเร่ืองไดโดยการดู
รูปภาพ 
  4. หาอานไดทกุแหงหน 
  5. ใครๆ ก็อานการตูน เด็กๆ ทัง้ชายและหญงิตองการการยอมรับในกลุม เด็กที่ไม
อานรูสึกวาเขากําลังแยกตวัออกจากลุม 
  6. เด็กหลายคนไมมีหนังสืออะไรจะอาน เลยหันไปหาหนังสือการตูน 
 ชม ภูมิภาค (2524 : 143 - 144) ไดกลาววา การตูนเรื่อง เหมาะสําหรับทาํเปนหนังสือ
อานสําหรับเด็ก หนังสือประกอบหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศกึษาตอนตน ทั้งนี้
เพราะการตูนนั้นดูงาย เขาใจงาย และเรียกรองความสนใจของนักเรียนไดดีกวาหนังสือทีม่แีต
ขอความและตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว ผูเขียนสามารถสอดแทรกความรู ความคิดและคุณธรรม
งายๆ ที่ตองการปลูกฝงใหอยูในตัวนักเรียนไวในภาพหรือหนังสือการตูนนีไ้ดอยางด ี
 บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร (2527 : 15) ไดกลาวถึงลักษณะของการตูนที่ดีไว ดังตอไปนี ้
  1. ทําใหผูดูเขาใจความหมายตรงกับที่ผูเขียนวางจุดมุงหมายไว 
  2. เปนภาพงายๆ มีลักษณะเดน ไมซับซอนยุงยาก 
  3. มีจุดมุงหมายเดียวในภาพ 
  4. ถามีคําบรรยายควรเปนคําบรรยายสั้นๆ กะทัดรัดและชวยใหภาพเกิดความ
สมบูรณมากยิง่ขึ้น 
  5. ภาพที่เขียนออกมาควรมีลักษณะขําขัน หรือสนุกสนาน เพลิดเพลินมากกวา
เปนไปในทางเศรา หดหู หรือพิการ เปนตน 
  6. การตูนที่ดีควรใหแงคิดและสรางสรรคในทางที่ดี 
 นอกจากนี้ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร (2534 : 14 - 15) ไดกลาววา การตูนที่ดีนอกจากให
ความรูและใหความบนัเทิงแลว ควรมีลักษณะตางๆ ดังตอไปนี ้
  1. สงเสริมการคนควาและความคิดที่เปนวิทยาศาสตร เพ่ือปลูกฝงใหเด็กสนใจ
ทดลองคนควาหาเหตุผลที่จะไดมาซึ่งความจริง 
  2. ควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวเกี่ยวกบัอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย วิญญาณ โชคลาง อันหา
เหตุผลที่จะพิสูจนความจริงมิได เพ่ือมิใหผูอานหลงเชื่อจนยึดถือเปนแนวทางในการตัดสินใจตางๆ  
  3. เนื้อหาการตูนควรมีลักษณะใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ตัวเอกของเรื่องมีชีวิตตอสู
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อุปสรรคตางๆ เพ่ือความสําเร็จในบ้ันปลายทายเรื่อง ซึ่งเนื้อหาลักษณะนีจ้ะกระตุนใหผูอานมี
ความคิดสรางสรรคและกําลงัใจที่จะตอสูและแกปญหาชวีิตของตนเองได 
  4. มีเนื้อหาธาํรงไวซึ่งคุณธรรม การนําเสนอเนื้อหาลกัษณะนีไ้มควรที่จะใชวิธี
สอนโดยตรง เพราะจะทาํใหนาเบื่อ แตควรแทรกไวในพฤติกรรมของตัวละครไมวาจะตัวเอกหรือตัว
ราย 
  5. สงเสริมใหเปนคนที่มีเมตตา ปรานี รักธรรมชาติ เคารพในสิทธหินาทีข่องมนษุย
แตละคน 
  6. นําเสนอเรื่องที่เปนจริงมิใชชวนฝน 
 จากลักษณะของการตูนที่ดีพอสรุปไดวา การตูนที่ดีนัน้ควรมีลักษณะ อานงาย กะทัดรัด 
สงเสริมความคิดสรางสรรค แฝงคุณธรรมและจรยิธรรม สามารถอานไดทุกเพศทุกวัย ทกุสถานที่ 
ทําใหเขาใจเรื่องราวไดรวดเร็วและตรงกัน 
 3. ประเภทของการตูน 
 การแบงประเภทของการตูนนัน้ ไดมนีักการศึกษาหลายทานแบงไว ดังตอไปนี้ 
 คินเดอร (Kinder. 1965 : 152) ไดแบงประเภทของการตูนตามเนื้อหา ไวดังตอไปนี ้ 
   1.1 การตูนธรรมดา ไดแก ภาพวาดสัญลักษณหรือภาพลอเลียนเสียดสีบุคคล 
สถานที่ ส่ิงของหรือเร่ืองราวที่นาสนใจ  
   1.2 การตูนเรื่อง หมายถึง การตูนธรรมดาหลายๆ ภาพ ซึ่งจัดลําดับเร่ืองซึ่ง
จัดลําดับเร่ืองราวใหสัมพันธตอเนื่องกันไปเปนเรื่องราวอยางสมบูรณ 
 ลาวรรณ โฉมเฉลา (2504 : 31) ไดแบงประเภทของการตูนตามลักษณะงานทีน่ําการตูน
ไปใช ไวดังตอไปนี ้    
  1. เปนภาพแทรกในหนาหนังสอืพิมพรายวัน นิตยสารรายสัปดาห รายปกษ และ
รายเดือน โดยมากเปนเรื่องเทพนิยาย นทิานไทย เร่ืองในวรรณคดี เปนตน 
  2. เปนรูปเลมหนังสือการตูน เฉพาะเรื่องเดียวจบในฉบับหรือมีตอกันเปนเลม ซึ่ง
โดยมากเปนเรื่องผจญภัย ต่ืนเตน หวาดเสียว บางทีก็ลอกหรือเลียนแบบมาจากหนังสือการตูนของ
ตางประเทศหรือเร่ืองจากภาพยนตร โทรทศัน เปนตน 
  3. เปนรูปเลมหนังสือที่มีหลายเรื่อง หลายรส แบบเดียวกับนิตยสาร คือ มีการตูน
เร่ืองยาวประจาํฉบับ เร่ืองสั้นจบเปนตอนๆ เร่ืองตลกขบขันประกอบคาํบรรยายและสาระอื่นๆ ผสม
รวมกัน 
 สุวิช แทนปน (2517 : 5) ไดแบงประเภทของการตูนตามรูปแบบของภาพการตูนซึ่ง
เรียกวาแบบการตูนโครงรางหรือภาพกานไมขีด เปนภาพวาดเสนขาวดาํงายๆ มีสัดสวนลักษณะผดิ
ไปจากของจรงิ ภาพชนิดนี้ใชเปนภาพประกอบการสอนในฐานะเปนสัญลักษณของรูปภาพซึ่งเปน
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ที่เขาใจกนัระหวางครูกับนักเรียน ไมไดเนนเรื่องความจริง ไมเกี่ยวของกับการแสดงความตื้นลกึของ
ภาพ อาจใชเสนเขียนลงบนกระดานดาํเลย หรือวาดลงบนกระดาษตดิหนาชั้นเรียนใหนักเรียนดูก็
ได  
 สมัคร ผลจํารูญ (2522 : 25) ไดแบงประเภทของการตูนตามรูปแบบของภาพการตูน ไว
ดังตอไปนี้ 
  1. แบบเลียนของจริง เปนการเขียนภาพใหมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง
ในธรรมชาติ ทั้งในเรื่องสัดสวน รูปราง ลักษณะตางๆ ทาทางและสภาพแวดลอม ภาพแบบนีม้ี
ลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริงมาก แตไมถึงกับเปนภาพวาดเหมือนจริง    
  2. แบบลอของจริง เปนภาพเขียนที่บิดเบือนไปจากความจริง มักเนนเฉพาะ
ลักษณะเดนๆ หรือที่สําคัญ มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะใหเปนการลอเลียนและใหเกิดอารมณขาํขนัแก
ผูอาน 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธกิารและธนาคารกสิกรไทย (2524 : 1 - 2) ไดแบงการตูน ไว
ดังนี้ 
  1. การตูนบทบรรณาธิการ และการตูนลอเลียนการเมือง (Editorial Cartoons 
and Political Cartoons) เปนการตูนที่สืบเนื่องมาจากสาระสาํคัญของบทบรรณาธิการหรอื
เหตุการณทางการเมืองที่นาสนใจ เพ่ือกระตุนใหผูอานเกิดความคิดเหน็ อาจมีคําบรรยายหรือไมก็
ได 
  2. การตูนเรื่องราวและการตูนชองเดียว (Comic Strips and Panels) มีลักษณะ
เปนตัวการตูนที่ผูวาดกําหนดบุคลิกให อาจเปนการตูนประเภทวันตอวนัหรือวนัเดียวจบ คําพูดของ
ตัวการตูนจะอยูในวง (Balloons) ขางๆ หัวผูพูด 
  3. การตูนตลก (Gag Cartoons) เนนความตลกขบขนัเปนหลกั เปนการตูนชอง
เดียวโดยมีคําบรรยายสั้นๆ เปนคําพูดของการตูนนั้นหรืออาจจะไมมีคําบรรยายเลย ใหผูอาน
ตีความจากทาทางของตัวการตูนเอง 
  4. การตูนภาพประกอบ (Illustrative Cartoons) ไมคอยมีความหมายในตัวเอง 
มักประกอบเปนแบบเรียนหรอืโฆษณาเพื่อการสอนหรืออธิบาย 
  5. ภาพยนตรการตูน (Animated Cartoons) คือการทําใหภาพการตูนมีชีวิต 
เคลื่อนไหวไดโดยการนาํภาพการตูนหลายๆ ภาพมาเรียนตามลําดับตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว เปน
อากัปกิริยาของตัวการตูนบนัทกึไวในแผนฟลมภาพยนตร ภาพยนตรการตูนขนาดสั้นจะตองใช
ภาพวาดประมาณ 10,000 – 15,000 ภาพ และภาพยนตรการตูนขนาดยาว อาจจะตองใชภาพวาด
ถึง 2 ลานภาพ ใชจิตรกรนับรอยคน 
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 จากประเภทของการตูนพอสรุปไดวา สามารถแบงประเภทของการตูน ไดดังตอไปนี้คือ 
การตูนที่ใหความสนกุสนาน ลอเลียน การตูนที่เขียนเพื่อประกอบภาพ การตูนภาพยนต และ
การตูนที่เขียนเปนเรื่องราว 
 4. ขัน้ตอนการเขียนการตูนประกอบการเรียนการสอน 
 เชาวลิต ชํานาญ (2521 : 219 - 220) ไดอธิบายหลกัในการเขียนการตูนประกอบการ
เรียนการสอน เมื่อกําหนดเรื่องที่จะเขียนไดแลว ใหดําเนนิตามขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 
  1. วางเคาโครงเรื่องราวใหสนกุ และเขาใจเอาไวลวงหนา 
  2. แบงสาระสําคญัของเรื่องออกเปนเฟรมหรือสวยยอยๆ ติดตอกันตลอดเรื่อง 
  3. พิจารณาเพิ่มเติมหรือตัดทอนสาระสาํคัญใหเหลือเฉพาะสวนที่จาํเปนจริงๆ 
  4. เขียนภาพคราวๆ เปนเรื่องราวติดตอกันตามสาระสาํคญัหรือสวนยอยๆ ทีแ่บง
เอาไว 
  5. ลงมือเขียนการตูน โดยถือหลักการ ดังตอไปนี ้
   5.1 ภาพทุกภาพตองแสดงทาทางใหส่ือความหมายตามทองเรื่อง 
   5.2 ตองเปนภาพที่งายๆ ไมแสดงรายละเอียดมากนัก เนนเฉพาะสวนที่จาํเปน 
   5.3 แตละภาพตองมีจุดมุงหมายเดียว 
   5.4 ใชคําบรรยายหรือภาษาประกอบทีก่ะทัดรัด มีความหมายสมบูรณ 
   5.5 ไมควรมกีารพูดโตตอบกันในภาพเดียว เชน ภาพที่ 1 ชาลีถามมานะ ภาพ
ที่ 2 มานะจึงจะตอบชาลี ถาทั้งถามและตอบในภาพเดียวกันจะทาํใหผูดูสับสน 
   5.6 ใหมีการเคลื่อนไหวของตัวละครในมุมตางๆ เพ่ือเปนการเราใหผูดูสนใจ
ยิ่งขึ้น เชน มีการยอสวน ขยายสวน ภาพดานหนา ดานขาง ดานหลัง สับเปล่ียนกันไป 
   5.7 แตละภาพตองมีขนาดพอเหมาะ สามารถเขียนคําบรรยายดวยตวัหนงัสือ
ขนาดเหมาะกบัวัยของผูดู 
   5.8 ถาเปนหนังสือสําหรับเด็กประถมศึกษา ควรมีหมายเลขลําดับภาพเพื่อ
ชวยในการอานเรื่องราวไดตามลําดับ 
   5.9 ถามหีลายภาพในหนึ่งหนากระดาษ ควรพิจารณาจัดลําดับภาพให
สอดคลองกับหลักการอานและการเขียน ทีเ่ด็กตองกวาดสายตาหรือเขียนจากซายไปขวามือ 
   5.10  ถาเปนการตูนที่เปนหนังสอื ตําราเรียน ควรมขีอแนะนําการเรียน 
จุดประสงคมีการทาํแบบฝกหัดทกุๆ คร้ังที่ใหความรูใหม และมกีารเสริมแรงทุกครัง้เมื่อเด็กประสบ
ความสาํเร็จอีกดวย 
 อเนก รัตนปยะภาภรณ (2534 : 26 - 28) ไดกลาววา การเขียนการตูนเรื่อง ควรมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้  
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  1. ศึกษาขอมูล เก็บขอมูล หาขอมูลวาการตูนที่จะเขยีนมีลักษณะอยางไร จะ
เขียนใหใครอาน อายุประมาณเทาใด ควรแทรกคุณธรรมอะไรบาง มีใครเคยเขียนบางหรือไม 
  2. จุดมุงหมาย ควรตั้งจุดมุงหมายไวกอนวาเรื่องที่เขียนมจีุดมุงหมายเพื่อใหใคร
อาน ตองการใหผูอานไดอะไรจากการอานการตูน ใหความรูอะไร 
  3. เขียนเคาโครงหรือเนื้อเร่ืองยอ เพ่ือใหผูวาดภาพการตูน บรรณาธิการ เจาของ
สํานักพิมพทีจ่ะรับซื้อเอาไปพิมพไดอานเรื่องราวอยางคราวๆ วาเคาโครงเรื่องเปนอยางไร มีตัว
ละครหรือตัวการตูนเดนๆ อะไรบาง เร่ืองราวดําเนนิไปแนวใด สอดแทรกคุณธรรมอะไรไปบาง และ
เร่ืองราวจบลงอยางไร 
  4. ตัวละครหรือตัวการตูน ผูเขียนจะตองกําหนดลักษณะของตัวการตูนเปนเด็ก
หรือผูใหญ หนาตาเปนอยางไร เสื้อผา ทรงผมและจุดเดนอื่นๆ ของตัวละคร ควรบอใหละเอียด รวม
ไปถึงฉากดวย 
  5. รูปแบบการเขียนตนฉบบัเพ่ือสงใหผูวาดภาพตัวการตูนทําหลังจากทีผู่เขียนได
เขียนเคาโครง เร่ืองยอแลว โดยเขียนบรรยายรายละเอียดในกรอบภาพของแตละกรอบภาพ 
กําหนดขนาด จํานวนตัวการตูนในกรอบภาพ ฉากในกรอบภาพ ขอความบรรยาย คําพูดหรือบท
สนทนาของตัวการตูน ต้ังแตกรอบภาพแรกไปจนจบเรื่องราวตามเคาโครงเรื่องนั้น 
 จากขั้นตอนการเขียนการตูนประกอบการเรียนการสอนพอสรุปไดวา การเขียนการตูน
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้คือ ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ต้ังจุดมุงหมาย แบงเนื้อหา เขียนเคา
โครงและวาดรปูประกอบ 
 5. หลักเกณฑการเลือกการตูนเพื่อการเรียนการสอน 
 บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณ นาภู (2520 : 13 - 14) ไดกลาวถงึหลักเกณฑในการ
เลือกการตูนเพื่อการเรียนการสอน ไวดังตอไปนี ้
  1. การตูนที่ใชควรเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน โดยตองคํานึงถึงผูเรียน
วาเคยศึกษาหรือมีพ้ืนฐานในสิ่งนั้นๆ หรือไม 
  2. การตูนที่ใชไมควรเปนนามธรรมมากเกินไป ควรเลือกแบบงายๆ มีสัญลักษณที่
ส่ือความหมายไดชัดเจน 
  3. การตูนที่ใชควรมีลักษณะเฉพาะเรื่อง เชน อาจเปนการตูนเสียดสีการเมือง หรือ
เปนการตูนโนมนาวจิตใจไมใหเด็กไปสนใจอบายมขุ เปนตน 
  4. ภาพการตูนนัน้ควรมขีนาดเหมาะสม คือ ความเหมาะสมของเรื่อง เหมาะสม
กับวัย และระดับของผูเรียนเปนสําคัญ 
 ลัดดา ศุภปรีดี (2523 : 180) ไดกลาวถึงการนําการตูนมาใชในการเรียนการสอนวา 
  1. เลือกการตูนทีม่ีเนื้อหาเหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายของบทเรียน และ
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เปนภาพงายๆ ที่แสดงลักษณะเดนของสิ่งที่ตองการแสดง ไมจําเปนตองมีรายละเอียด ถามี
คําอธิบายควรเปนขอส้ันๆ  
  2. ใชการตูนนําเขาสูบทเรียน ประกอบการอธิบาย หรือสรุปเพ่ือทําใหนกัเรียน
เขาใจและสนใจในบทเรียน โดยครูเขียนขึ้นเองหรือนําการตูนจากแหลงอื่นๆ ที่มีผูเขียนไวมา
ดัดแปลงใหเขากับบทเรียน 
  3. ใชภาพการตูนสําหรับสอนนกัเรียนเปนกลุมหรือเปนรายบุคคลเพื่อชวยใหเด็ก
ที่เรียนชาเรียนไดดีขึน้  
 ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531 : 302 - 306) ไดกลาววา ภาพการตูนควร
เปนภาพที่เขียนขึน้โดยตัดรายละเอียดปลีกยอยคงเหลือไวเฉพาะสวนสาํคัญ เนนความสนใจที่
เรียบงายไมยุงเหยิง ซึ่งทางคณิตศาสตรสามารถนําภาพการตูนมาประกอบการสอนไดในลักษณะ 
ดังนี้ 
  1. การตูนที่เขียนเปนภาพลายเสน ครูควรคอยๆ เขียนภาพไปขณะที่อานโจทย 
อยาเขียนจนจบแลวจึงอธิบาย 
  2. การตูนที่เปนภาพสําเร็จ 
  3. การตูนที่เปนภาพสําเร็จที่แตงเปนเรื่องราว 
 ฉลอง ทับศรี (ม.ป.ป. : 67 - 68) ไดกลาวถึงวิธีเลือกใชการตูนประกอบการเรียนการสอน 
ไวดังตอไปนี ้
  1. เลือกการตูนทีเ่หมาะแกประสบการณของผูเรียน คือ การตูนที่ใชสอนนัน้
นักเรียนในชัน้จะตองเขาใจความหมายได 
  2. เวลาเลือกการตูนประกอบการสอน ไมควรเลือกการตูนที่ซับซอนหรือวิจิตร
พิสดารมากนกั ควรเลือกการตูนทีแ่บบงายๆ ใหมีลักษณะเฉพาะทีเ่ปนเคาใหจําได เปนลักษณะที่
เดนชัดของการตูนนั้น 
  3. ควรเลือกการตูนที่มีลักษณะที่ใหความหมายชัดเจน เชน การตูนแสดง
มาตรฐานที่เปนสัญลักษณของประเทศ หรือพรรคการเมือง 
  4. เลือกการตูนทีม่ีขนาดพอเหมาะกับผูเรียน ทั้งดานความยาวของเรื่อง รูป และ
ตัวหนังสือควรเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับ 
 จากหลักการเลือกการตูนประกอบการสอนพอสรุปไดวา การเขียนการตูนประกอบการ
สอนตอง ลักษณะของภาพการตูน ตองมีขนาดที่เหมาะสม มีความชัดเจน ควรเปนภาพสี เพ่ือทําให
เกิดความสนใจในการเรียน และอาจจะผูกเรื่องใหตลกขบขัน และใหเหมาะกับวัยของผูเรียน 
 6. ประโยชนของการตูนตอการเรียนการสอน 
 บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณ นาภู (2520 : 13 - 14) ไดกลาวไดกลาวถึงประโยชนของ
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การตูนตอการเรียนการสอนไว ดังตอไปนี ้
  1. เปนเครื่องกระตุนและเปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น 
  2. ใชประกอบคําอธิบายขอความตางๆ ใหเขาใจงายยิ่งขึน้ 
  3. ใชจัดกิจกรรมนักเรียน โดยใหนกัเรียนหัดเขียนคําอธิบาย บรรยายภาพการตูน
หรือวาดภาพการตูนประกอบคําบรรยาย และนําภาพการตูนนัน้ไปจดัปายนิเทศในวิชาที่เรียน 
 สมหญิง กลั่นศิริ (2521 : 74) ไดกลาวถึงประโยชนของการตูนตอการเรียนการสอนไว
ดังตอไปนี้ 
  1. การตูนชวยสงเสริมการสอนของครู ชวยใหบทเรียนนาสนใจและทาํใหผูเรียน
เรียนโดยไมเบื่อหนาย 
  2. การตูนชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเร็วยิ่งขึ้น เพราะการตูนชวยสื่อความหมาย
ใหเกิดความเขาใจไดเร็วขึ้น 
  3. การตูนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนกุสนานและตดิตามการสอนของครูโย
ตลอด 
  4. การตูนชวยผอนคลายอารมณเครียด ทําใหบทเรียนสนกุสนานและนาติดตาม
โดยไมนาเบื่อ 
 คณะนิสิตปริญญาโทเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร  (2522 : 204) ไดกลาวสรุปประโยชนของการการตูนเรื่องที่มีตอการเรียนการสอน ดังตอไปนี ้
  1. ทําใหนกัเรียนสนใจเนื้อหาวชิามากขึน้ 
  2. ใชสอนเด็กเปนรายบุคคลและทําใหการเรียนดีขึน้ 
  3. ฝกการอานไดดี 
  4. ทําใหนกัเรียนสนใจในการอานมากขึน้ 
 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร (2534 : 89 - 91) ไดกลาวถึงประโยชนของการนําการตูนมาใช
เปนสื่อในการเรียนการสอนไว ดังตอไปนี้ 
  1. เพ่ือการเราความสนใจ การตูนเปนสื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนอยูแลว จึง
สามารถใชเปนอุบายกระตุนใหผูเรียนสนใจ และตั้งใจเรียนอยางไดผล 
  2. เพ่ือใชเปนภาพประกอบในการเรียนการสอนเรื่องนั้น 
  3. ใชเปนกิจกรรมของผูเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดย
ผูเรียนสามารถผลิตการตูนตามหวัขอที่ครูกําหนดให ซึ่งอาจจะเปนการตูนทีม่ชีีวิตชีวา ราเริง 
นาสนใจ 
  4. เพ่ือการรวมกิจกรรมของผูเรียน โดยใหนกัเรียนวาดการตูนที่สัมพันธกับ
เหตุการณทางประวัติศาสตรและการเมือง โดยมีจุดมุงหมายใหนกัเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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 จากประโยชนของการตูนประกอบการสอนพอสรุปไดวา ประโยชนของการตูนคือ ทําให
นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน ผอนคลายความเครียด ทําใหเกิดความ
สนุกสนานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยังทําใหนกัเรียนอานไดงายขึ้นซึ่งจะสามารถสงผล
ใหผลการเรียนของผูเรียนสงูขึ้น 
 7.  งานวิจัยที่เกีย่วของกบัการตูน 
 มีนักวิจัยหลายทาน ไดนําการตูนมาเปนสื่อในการเรียนการสอนและปรากฏผลในการ
วิจัย ดังตอไปนี ้
  7.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  คินเดอร (Kinder. 1965 : 68 - 69) ไดสํารวจการใชการตูนประกอบการสอนของครู
ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 300 คน ปรากฏผลดังนี้ 
  1. ครูทุกคนมีความพอใจในประโยชนของการตูน 
  2. นักเรียนรอยละ 97 ชอบเรียนกับครูที่ใชการตูนสอน 
  3. การตูนมีประโยชนมากที่สุดสําหรับครูที่สอนวิชาสังคม คณิตศาสตรและภาษา 
  4. ประโยชนของการตูนอยูที่การใชภาษาประกอบ การดึงดูดความสนใจ การจูง
ใจ การใหความชัดเจน การเนนใหเกิดอารมณขัน 
  5. ครูและนกัเรียนเห็นพองตองกันวา พอใจหนังสือเรียนที่มีการตูนเปน
ภาพประกอบ 
  คราวลี และมลิส (Crowley and Mills. 1986 : 15) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบําบัดเด็กที่
มีปญหาดานอารมณดวยการตูน โดยใชส่ิงแวดลอมภายในชัน้เรียนเปนการใชประโยชนของการตูน
โดยใชวิธีการทางการแพทย ผลการทดลองจะสังเกตไดจากพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน 
วิธีการดําเนินการทดลอง คือ การใหนักเรียนเลือกการตูน และเลาเรื่องราวหรือใชคําอุปมาอุปไมย 
คําสุภาษิตที่เกี่ยวกบัการตูนที่เลือก การเลาเรื่องเด็กอาจจะเลาตามความเปนจริงของตัวเอง หรือ
จากจิตนาการของเขากไ็ด จากการเลาเรื่องนี้เอง ประสบการณตางๆ ที่มีในตัวเด็กและจะแสดง
ออกมาใหนักบําบัดไดเห็นในระหวางนี ้ นักบําบดัก็จะใหการแนะแนวทางการแกไขปญหาโดย
ทางออมใหแกเด็กดวย 
  โซวาค (Sovak. 2006 : 42) ไดทาํการศึกษาเกี่ยวกบัเทคนิคการแยกสวนประกอบ
ของรูปภาพสําหรับภาพสี ซึ่งเปนการแยกสวนประกอบของรูปภาพออกเปนสวนๆ เพ่ือทดสอบ
เทคนิคการใหสีที่มีผลตอโครงสรางของรูปการตูน ซึ่งผลการวิจยัพบวาพฤติกรรมในการแยก
สวนประกอบสวนตาง ๆ ของรูปภาพจะสงผลตอเทคนิคในการใหสีแตกตางกัน 3 รูปแบบ คือ RGB, 
HIS และ CB 
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  7.2 งานวิจัยในประเทศ  
  เกษมา จงสูงเนิน  (2533 : 73) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร ดวยการเรียนโดยใชกับไมใชหนังสือการตูนประกอบบทเรียนในการสอน
ตามคูมือครู สสวท. โดยทําการทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบุญวฒันา จังหวัด 
นครราชสีมา จํานวน 90 คน ผลการทดลองปรากฏวาการเรียนดวยการใชหนังสือการตูน
ประกอบการเรียนการสอนตามคูมือครู สสวท. ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนดวย
การไมใชหนังสือการตูนประกอบบทเรียนในการสอนตามคูมือครู สสวท.  
  ศิริพร ดาระสุวรรณ  (2535 : 98 - 99) ไดทําการศึกษาผลของการใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูนวิชาคณิตศาสตร กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัด เชียงราย จํานวน 72 คน ผลการทดลองปรากฏวา นักเรียนที่เรียนดวย
การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงกวานกัเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู สสวท. อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  คมศักดิ์ หาญสิงห (2543 : 38) ไดศึกษาผลของการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร 
เร่ือง โจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการสอนซอมเสริมจากครูแบบ
ปกติ และจากบทเรียนการตูน โดยไดทาํการทดลองกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
กรุงเทพมหานคร ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร ที่
ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชบทเรียนการตูนกับการสอนซอมเสริมโดยครูตามปกติแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ และเปอรเซ็นตของจํานวนนกัเรียนทีไ่ดคะแนนผลสัมฤทธิ์รอยละ 50 
ขึ้นไป มีจํานวนคิดเปน 62.50% ของจํานวนนกัเรียนที่เรียนซอมเสริมทัง้หมด 
  จุฑารัตน จนัทะนาม (2543 : 72) ไดพัฒนาชุดการแกปญหาคณิตศาสตรดวยตนเอง
ที่ใชการตูนประกอบสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดทดลองกับนักเรียนโรงเรียนราศีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 80 คน ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนทีไ่ดรับการสอน แบบแกปญหาโดยใชชดุการแกปญหาคณิตศาสตรดวยตนเองที่ใช
การตูนประกอบกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางทีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
  อรอุมา ไชยโยธา (2547 : 51 - 52) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเอง
แบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบ เร่ือง ระบบจํานวนเต็ม โดยทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางบางกะป กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน ผลการทดลองปรากฏวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการสอนโดยชุดการเรียน
คณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบสูงกวากอนไดรับการสอน อยาง
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากผลของงานวิจยัเกี่ยวกับบทเรียนการตูนดังกลาว พอจะสรุปไดวา การนาํการตูน
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มาใชประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทาํใหนักเรียนมคีวามสนใจในการเรียนมาก
ขึ้น ทําใหสามารถเรียนรูเนื้อหาของบทเรียนไดอยางสนกุสนาน ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น 
 
เอกสารเกี่ยวกับ E - Book 
 1. ความหมายของ E - Book 
 มีนักวิชาการใหความหมายของ E – Book ไวดังตอไปนี ้
 เบเกอร (Baker. 1992 : 139) ไดกลาววา E – Book เปนการนําเอาสวนที่เปนขอเดนที่มี
อยูในหนังสือแบบเดิม มาผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร ซึ่งมีความสามารถในการนําเสนอ
เนื้อหา หรือองคความรูในรูปแบบสื่อประสม เนื้อหาหลายมิติสามารถเชื่อมโยงทั้งแหลงขอมูลจาก
ภายในและจากเครือขาย หรือแบบเชื่อมโยง และการปฏิสัมพันธรูปแบบอื่นๆ  
 กิดานนัท มลิทอง (2539 : 12) ไดกลาววา E – Book หมายถึง ส่ิงพิมพที่ไดรับการแปลง
ลงบนสื่อบันทกึดวยระบบดจิิทัล เชน ซีดี – รอม หรือหนังสือที่พิมพลงบนสื่อบันทึกดวยระบบดิจทิลั
แทนที่จะพิมพลงบนกระดาษเหมือนสิ่งพิมพธรรมดา 
 ปญญา เปรมปรีด์ิ (2544 :45) ไดกลาววา E – Book คือเอกสารที่พิมพเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรเอาไว มีลักษณะทั่วไปเปนแฟมขอมูลอยางหนึ่งทีจ่ะจัดรูปใหเปนเอกสาร HTML หรือ
คือ เปนเวบเพจที่เรียกดูไดโดยเบราเซอรของระบบอินเตอรเน็ต 
 จิระพันธ เดมะ (2545 : 1) ไดกลาววา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E – Book เปนจะเปน
พัสดุหองสมุดยุคใหม ที่เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเปนหนังสือที่ผลิตจากการเขียนหรือพิมพ
ตัวอักษรหรือภาพกราฟกลงในแผนกระดาษ หรือวัสดุชนิดอื่นๆ เพ่ือบันทึกเนื้อหาสาระในรูป
ตัวหนังสือ รูปภาพหรือสัญลักษณตาง ๆ เชนที่ใชกันปกติทั่วไปจากอดีตถึงปจจุบันเปลี่ยนมาบันทกึ
และนําเสนอ เนื้อหาสาระทั้งหมดเปนสัญญาณอิเล็กทรอนิกสในรูปสัญญาณดิจิตอลลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ เชน แผนซีดีรอม ปาลมบุก  
 ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ (2545 : 43 - 44) ไดกลาววา E – Book เปนหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองอาศัยเครื่องมือในการอานหนังสือประเภทนี้คือ ฮารดแวร อาจเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนกิสพกพาอื่นๆ พรอมติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือซอฟตแวรที่
สามารถอานขอความตาง ๆได สําหรับการดึงขอมูล E – Book ที่อยูบนเว็บไซตที่ใหบริการทางดาน
นี้มาอาน และนอกจากนีย้ังไดกลาวถึงพัฒนาการของ E- Book ไวดังตอไปนี ้
  ในป 1938 H.G.Wells ไดตีพิมพลงในหนงัสือสารานุกรมที่ชื่อวา World Beain ซึ่ง
เปนแหลงความรูที่สมบูรณและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล โดยไดรวบรวมองคความรูทุกอยางที่เกิดขึน้
จากมนัสมองของมนษุยมาไวที่นี่ จากหนงัสือชุดนี้ไดมกีารนาํแนวความคิดตาง ๆมาเรียบเรียงใหม
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และกอใหเกิดปรากฏการณที่พลิกโฉมหนาไปสูการเปนหองสมุดดิจิตอลขึ้น 
  ในป 1945 Vannevar Bush ไดตีพิมพบทความที่ชื่อวา As We May Think ลงใน
วารสาร The Atlantic Monthly ซึ่งบุชไดประมวลความคิดเกี่ยวกับ The Memory Extender หรือที่
เรียกวา Memex ซึ่งใชเครื่องมือที่เรียกวา Electro – mechanical Device ซึ่งสามารถบรรจุองค
ความรูที่เกิดขึน้ในโลกโดยใชเทคนิค Micro Reduction 
  ในป 1968 Alan Kay จากบริษทั KayPro frame ซึ่งเปนผูประดิษฐในยุคแรกๆ ของ 
Portable PCs ไดประดิษฐ cardboard จําลองใหแก the Dynabook ซึ่งเปนคอมพิวเตอรที่มี
จอภาพที่มีความละเอียดสูงมากในการดขูอความ ซึ่งเคยไดเรียกมันวา “ซุปเปอรกระดาษเสมือน” 
และยังแนะนาํวาหนังสืออิเล็กทรอนกิสนี้จะถูกเขามาแทนทีก่ระดาษในอนาคต 
  ในป 1971 Michael Hart ไดทําการบันทึกเอกสารเปนครั้งแรกในรูปแบบของ
เอกสารฉบับเต็ม (Full text) โดยเก็บลงในฐานขอมูลและสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นไดจากเครื่อง
คอมพิวเตอรเมนเฟรมของมหาวิทยาลัยอลิินอยส ตอมาไดเกิดโครงการกลูเตนเบิรก (Project 
Glutenburg) ขึ้นเพื่อพัฒนาไปสูการจัดเก็บวรรณกรรมคลาสสิคไวในหองสมุดและสามารถสืบคน
ไดทางอินเทอรเน็ต 
  ในป 1981 ไดจัดทําศัพทสัมพันธขึน้คือ The Random House Electronic 
Thesuarus ซึง่ไดกลายมาเปนหนังสืออิเล็กทรอนกิสเลมแรกในโบกทีใ่ชประโยชนในเชิงพานิชย 
 ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย (2546 : 51) ไดกลาววา E – Book หมายถึง 
การสรางหนังสือหรือเอกสารในรูปแบบสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชประโยชนกับระบบการเรียน
การสอนบนเครือขาย 
 ศักดา ศักดิ์ศรีพาณิชย (2549 : ออนไลน) ไดใหความหมายของ E – Book ไวคือ E – 
Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนกิส เปนคําเฉพาะที่ใชสําหรับผลิตภัณฑที่เปนสิ่งพิมพดาน
อิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑที่เปนแผนจานขอมูล (Optical disc) 
เชน ซีดีรอม และซีดีไอ และเปนซอฟตแวรที่อยูในรูปของดิสกขนาด 8 ซม. 
 จากความหมายของ E – Book ดังกลาวพอจะสรุปไดวา E – Book (Electronic Book) 
หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนการสรางหนังสือใหอยูในรูปส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส โดยใช
คอมพิวเตอรในการนําเสนอ ซึ่งสามารถนาํเสนอเนื้อหาไดทั้งที่เปนแบบตัวอักษร และภาพ  
 2.  ประเภทของ E - Book 
 เบเกอรและกลิเลอร (Baker and Giller. 1991 : 281 - 290) ไดแบงประเภทของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ตามประเภทของสื่อที่ใชในการนําเสนอและองคประกอบของเครื่องอํานวยความ
สะดวกภายในเลม แบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุหรือบันทกึขอมูล เนื้อหาสาระเปนหมวด
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วิชา รหือรายวชิาโดยเฉพาะเปนหลกั 
  2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุขอมูล เนื้อหาสาระเปนหวัเรื่องหรือชื่อเร่ือง
เฉพาะเรื่องเปนหลกั หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้จะมีเนื้อหาใกลเคียงกับประเภทแรกแต
ขอบขายแคบกวาหรือจําเพาะเจาะจงมากกวา 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุขอมูล เนื้อหาสาระ และเทคนิคการ
นําเสนอชัน้สูงที่มุงเนนเพื่อสนับสนนุการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม 
  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุขอมูล เนื้อหาสาระเนื้อเพ่ือการทดสอบ 
หรือสอบวัดผลเพื่อใหผูอานไดศึกษาและตรวจสอบวัดระดับความรู หรือความสามารถของตนใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
 เบเกอร (Baker. 1992 : 139 - 149) ไดแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนกิส ออกเปน 
10 ประเภท ดังตอไปนี ้
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือ หรือแบบตํารา (Textbooks) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประเภทนี้เนนการจัดเก็บและนําเสนอขอมลูที่เปนตัวหนงัสือ และภาพประกอบใน
รูปแบบหนังสือปกติที่พบเห็นทัว่ไป หลกัหนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดนี้สามารถกลาวไดวาเปนการ
แปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพปกติเปนสัญญาณดิจิตอล เพ่ิมศักยภาพเติมการนําเสนอ การ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยศักยภาพของคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน เชน 
การเปดหนาหนังสือ การสืบคน การคัดลอก เปนตน 
  2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือเสียงอาน เปนหนังสอืมีเสียงคําอานเมื่อเปด
หนังสือจะมีเสยีงอาน หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้เหมาะสาํหรบัหนังสือสําหรับเด็กเริ่มเรียน 
หรือสําหรับฝกออกเสียง หรือฝกพูด เปนตน หนังสืออิเล็กทรอนกิสชนิดนี้เปนการเนนคุณลักษณะ
ดานการนาํเสนอเนื้อหาที่เปนทั้งตัวอักษร และเสียงเปนลักษณะหลัก นิยมใชกับกลุมผูอานที่มี
ระดับทักษะทางภาษาโดยเฉพาะดานการฟงหรือการอานคอนขางต่ํา เหมาะสาํหรับการเริ่มตน
เรียนภาษาของเด็กๆ หรือผูที่กําลังฝกภาษาที่สอง หรือฝกภาษาใหม เปนตน 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพนิ่ง หรืออัลบ้ัมภาพ  เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีคุณลักษณะหลักเนนจัดเก็บขอมูล และนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพนิ่ง หรือ
อัลบ้ัมภาพเปนหลกั เสริมดวยการนําศกัยภาพของคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอ เชน การเลือก
ภาพที่ตองการ การขยายหรอืยอขนาดของภาพหรือตัวอักษร 
  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
เนน การนําเสนอขอมูลในรูปภาพวีดิทัศน หรือภาพยนตรส้ันๆ  ผนวกกับขอมลูสนเทศที่ในรูป
ตัวหนังสือ ผูอานสามารถเลือกชมศึกษาขอมูลได สวนใหญนิยมนําเสนอขอมูลเหตุการณ
ประวัติศาสตรหรือเหตุการณสําคัญๆ เชน ภาพเหตุการณสงครามโลก เปนตน 
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  5. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือประสม เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนน
เสนอขอมูลเนื้อหาสาระในลกัษณะแบบสือ่ผสมระหวางสื่อภาพ ที่เปนทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวกับส่ือประเภทเสียง ในลักษณะตางๆ ผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอรอ่ืน
เชนเดียวกันกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ที่กลาวมา 
  6. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือหลากหลาย เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
มีลักษณะเชนเดียวกับหนังสอือิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม แตมีความหลากหลายในคุณลักษณะ
ดานความเชื่อมโยงระหวางขอมูลภายในเลมที่บันทกึในลักษณะตางๆ เชน ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี เปนตน 
  7. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือเชื่อมโยง เปนหนังสือที่มีคุณลกัษณะ
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในเลม ซึ่งผูอานสามารถคลิก๊เพื่อเชื่อมไปสูเนื้อหาสาระที่
ออกแบบเชื่อมโยงกันภายในเลม การเชื่อมโยงเชนนีม้ีคุณลักษณะเชนเดียวกันกบับทเรียน
โปรแกรมแบบแตกกิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับแหลงเอกสารภายนอกเมื่อเชื่อมตอเชื่อม
ระบบอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 
  8. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสืออัจฉริยะ เปนหนังสือส่ือประสม แตมีการใช
โปรแกรมขั้นสงูที่สามารถมปีฏิกิริยา หรือปฏิสัมพันธกับผูอานเสมือนกับหนังสือมีสติปญญา ในการ
ไตรตรอง หรือคาดคะเนในการโตตอบ หรือมีปฏิกิริยากบัผูอาน 
  9. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสือ่หนังสือทางไกล หนังสืออิเล็กทรอนกิสประเภทนี้
มีคุณลักษณะหลักๆ คลายกบั Hypermedia Electronic Book แตเนนการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูล
ภายนอกผานระบบเครือขาย ทั้งที่เปนเครือขายเปด และเครือขายเฉพาะสมาชกิของเครือขาย 
  10. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือไซเบอรสเปซ หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภท
นี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสอือิเล็กทรอนิกสหลายๆ แบบทีก่ลาวมาแลวมาผสมกัน สามารถ
เชื่อมโยงขอมลูทั้งจากแหลงภายในและภายนอก สามารถนําเสนอขอมูลในระบบสือ่ที่หลากหลาย 
สามารถปฏิสัมพันธกับผูอานไดหลากหลายมิติ 
 จากประเภทของ E – Book ดังกลาวพอจะสรุปไดวา E – Book หรือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เปนการจัดทาํหนังสือใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส ซึ่งสามารถจะเปดอานไดแบบ
หนังสือปกตทิัว่ไปโดยตองใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการอาน  
 3.  งานวิจัยที่เกีย่วของกบั E-Book 
  3.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  โดเมน (Doman. 2001 : 74) ไดศึกษาเกี่ยวกับ E-Book จะมีอุปกรณที่ใชอาน
ขอความอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนขัน้ตอนหนึง่ในการพัฒนาเครื่องมือทาง
เทคโนโลยทีี่ผลิตขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายเพื่อการใชหนังสือรวมกนัโดยผานการสือ่สารทาง
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อินเตอรเน็ต โดยเปนอุปกรณพ้ืนฐานของไมโครโปรเซสเซอร โดยในงานวิจยัไดกลาวถึงประวัติของ
ขอความอิเล็กทรอนิกสแบบสั้นๆ และคําแนะนาํเกี่ยวกบัตลาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งความ
สะดวก และชดัเจนในการใช เปนปญหาที่พบในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  สทริพฟส (Striphas. 2002 : 348) ไดสํารวจความเชื่อมโยงของพัฒนาการของ
หนังสือ เกี่ยวกับโครงสรางอุปกรณทางเทคนิคของหนังสือ จากหนังสือในรูปเลมมาสูหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส โดยหนังสือมกีารคมนาคมทางโทรศัพทผานทางอินเตอรเน็ต ซึ่งจากผลการวิจยั ทาํ
ใหทราบถึงการเชื่อมโยงของพัฒนาการของหนังสือจากอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน   
  กริกก (Grigg. 2005 : 90) ไดศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAL) 
ในทางทันตกรรม ในการจัดฟนสําหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไดทดลองกับนักศึกษากลุม
ตัวอยางจํานวน 48 คน โดยไดทาํการทดลอง 2 รูปแบบ คือ การใช E- Book และกรณีการศึกษา
จากระเบียนจริง ผลการวิจัยพบวา นักศกึษาสวนมากไดรับความรูและมีการโตตอบกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการออกแบบพฒันาระบบคอมพิวเตอรชวยสอนมา
ใชสําหรับทางทันตกรรม  
  เฮจ (Hage. 2006 : 97) ไดศึกษาเกี่ยวกบัเทคโนโลยี E-Book ซึ่งจะเปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่อยูในรูปของเอกสารดิจิตอล ในการอานหนังสืออิเล็กทรอนกิสนัน้
จะตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการเติบโตอยางชาๆ 
และผูวจิัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของระดับการใชงานและอาย ุ เพศ ของผูใช 
ซึ่งผลการทดลองพบวาประสิทธิภาพของระดับการใชงานกับอายุมีความแตกตางกนัทางสถิติ และ
ประสิทธิภาพของระดับการใชงานกับเพศไมมีความแตกตางทางสถิติ 
  3.2 งานวิจัยในประเทศ 
  สิทธิพร บุญญานุวัตร ( 2540 : 23 - 37) ไดทําการวจิัยเกี่ยวกับการนําเอาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการฝกอบรม เร่ือง การใชโปรกแกรมออโตแคด (AutoCAD R 13c4) ซึ่งไดต้ัง
ประเด็นปญหาไว 2 ประการ คือ ขาดสื่อในการฝกอบรมที่เหมาะสม และเอกสาร ตําราสวนใหญจะ
แปลมาจากตางประเทศไมเหมาะกับผูเรียนระดับเร่ิมตน ซึ่งผูเรียนควรจะศึกษาจากหนังสือที่ผาน
การวิเคราะหเนื้อหามาแลวจึงไดนําหนังสอือิเล็กทรอนิกสมาใช โดยใหขอดีของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส คือ ลดการสิ้นเปลืองวัสดุและพลังงานในการจัดทําสือ่ ชวยใหการใชส่ือมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น และชวยใหการอบรมนอกสถานทีม่ีความคลองตัวขึน้ เนื่องจากสามารถจัดเกบ็ใน
แผนซีดีได และจะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู เขาใจในเนื้อหาวิชานัน้ๆ มากขึน้ และควร
จะนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอน 
  เพ็ญนภา พัทรชนม ( 2544 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 
กราฟกเบื้องตน โดยทดลองกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
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เขตปตตานี จํานวน 30 คน ซึ่งผลการวิจยัพบวา คะแนนของการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
จากการทดสอบกอนเรียน 
  พิเชษฐ เพียรเจริญ ( 2546 : 67) ไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ส่ือการ
สอน โดยไดทดลองกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขต
ปตตานี จํานวน 55 คน ผลการวิจยัพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ส่ือการสอน มีประสิทธิภาพ 
82.0/82.5 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักศกึษาหลังจากที่
เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ส่ือการสอน สูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
  จากงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับ E – Book พอจะสรุปไดวา การพฒันารูปแบบของ
หนังสือใหมีความทันสมัย โดยการนําไปประยกุตใชกับคอมพิวเตอร ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหนังสือใหมีการสื่อสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้นแลว เมื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยังสามารถทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้นดวย 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 1. ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 วิลสัน (Wilson. 1971 : 643 - 685) ไดจําแนกพฤตกิรรมที่พึงประสงคดานสติปญญา 
(Cognitive Domain) ในระดับมัธยมศึกษาออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
  1.  ความจาํดานการคิดคํานวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนีถ้ือวาเปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับตํ่าสดุ แบงออกเปน 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 
   1.1 ความรูเกี่ยวกบัขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เปน
ความสามารถที่จะระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ ที่นักเรียนเคยไดรับจากการเรียนการสอนมาแลว 
คําถามที่วัดความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนกัเรียนได
ส่ังสมมาเปนระยะเวลานาแลวดวย 
   1.2 ความรูเกี่ยวกบัศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปน
ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆ ได โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดย
ออมก็ไดแตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 
   1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry Out 
Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการทีไ่ดเรียนมาแลวมา
คิดคํานวณตามลําดับขัน้ตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทย
งายๆ คลายคลึงกับตัวอยางนักเรียนตองไมพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
  2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤตกิรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับ
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ความรูความจาํเกี่ยวกับการคิดคํานวณ แตซับซอนกวา แบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี ้
   2.1 ความเขาใจเกีย่วกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เปน
ความสามารถที่ซับซอนกวาความรูความจาํเกี่ยวกับขอเท็จจริง เพราะมโนมติเปนนามธรรมซึ่ง
ประมวลจากขอเท็จจริงตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนมตนิัน้ 
โดยใชคําพูดของตนหรือเลือกความหมายที่กําหนดให ซึ่งเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมที่
แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน มิฉะนั้นจะเปนการวัดความจาํ 
   2.2 ความเขาใจเกีย่วกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร และการสรุปอางอิง
เปนกรณีทั่วไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เปนความสามารถในการ
นําเอาหลกัการ กฎ และความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติ ไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางใน
การแกปญหา ถาคําถามนัน้เปนคําถามเกี่ยวกบัหลกัการและกฎ ที่นกัเรียนเพิ่งเคยพบเปนครั้งแรก
อาจจัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหกไ็ด 
   2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of 
Mathematical Structure) คําถามทีว่ัดพฤติกรรมระดับนี้ เปนคําถามทีว่ัดเกี่ยวกบัคุณสมบัติขงิ
ระบบจํานวนและโครงสรางทางพีชคณิต 
   2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหา จากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบ
หนึ่ง(Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เปนความสามารถ
ในการแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพูดใหเปน
สมการซึ่งมีความหมายเดิม โดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) หลังจากแปลแลว
อาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 
   2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow A line of 
Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซึ่งแตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป 
   2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  
(Ability to Read and Interpret a Problems) ขอความที่วัดความสามารถในขัน้นี้ อาจดัดแปลงมา
จากขอสอบทีว่ัดความสามารถในขั้นอืน่ๆ โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหา ซึ่งอาจจะอยู
ในรูปของขอความ ตัวเลข ขอมูลทางดานสถิติ หรือกราฟ 
  3. การนาํไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่
นักเรียนคุนเคย เพราะคลายกับปญหาที่นกัเรียนประสบอยูในระหวางเรียน หรือแบบฝกหัดที่
นักเรียนตองเลือกกระบวนการแกปญหา และดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมใน
ระดับนี้แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวาง
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เรียน (Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดบัความเขาใจ
และเลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
   3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ  (Ability to Make Comparisons) เปน
ความสามารถในการคนหาความสมัพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพ่ือสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการ
แกปญหาขั้นนี้ อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณ และจําเปนตองอาศัยความรูทีเ่กี่ยวของรวมทั้ง
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
   3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปน
ความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมลูที่กําหนดให ซึ่งอาจตอง
อาศัยการแยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลทีไ่มเกี่ยวของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ
เพ่ิมเติมมีปญหาอืน่ใดบางทีอ่าจเปนตัวอยางในการหาคาํตอบของปญหาที่กาํลังประสบอยู หรือ
ตองการแยกโจทยปญหาออกพิจารราเปนสวนๆ มีการตดัสินใจหลายครั้งอยางตอเนื่องตั้งแตตนจน
ไดคําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
   3.4 ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรางที่เหมือนกัน และ
การสมมาตร (Ability to Recognize Pattern  Isomorphic and Symmetries) เปนความสามารถที่
ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ต้ังแตการระลึกถึงขอมูลที่กาํหนดให การเปลี่ยนรูปปญหา การ
จัดกระทํากับขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนตองสํารวจหาสิ่งที่คุนเคยกันจากขอมลู 
หรือส่ิงที่กําหนดจากโจทยปญหาที่พบ 
  4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาที่นกัเรียนไมเคย
เห็นหรือไมเคยทําแบบฝกหดัมากอน ซึง่สวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่เรียน การแกโจทยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูทีไ่ดเรียนมารวมกับความคิด
สรางสรรคผสมผสานกัน เพ่ือแกปญหาพฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมขัน้สูงสุดของการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูง แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   4.1 ความสามารถในการแกโจทยปญหาทีไ่มเคยประสบมากอน  (Ability to 
Solve  Nonroutine  Problems) คําถามในขั้นนี้เปนคําถามที่ซับซอนไมมใีนแบบฝกหัดหรือ
ตัวอยาง นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจมโนมติ นยิามตลอดจน
ทฤษฎีตางๆ ทีเ่รียนมาแลวเปนอยางด ี
   4.2 ความสามารถในการคนหาความสมัพันธ  (Ability to Discover 
Relationships) เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหใหม แลวสราง
ความสัมพันธขึ้นใหม เพ่ือใชในการแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลว มาใช
กับขอมูลใหมเทานั้น 
   4.3 ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปน
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ความสามารถในการสรางภาษา เพ่ือยืนยันขอความทางคณิตศาสตร อยางสมเหตุสมผล โดย
อาศัยนยิาม สัจพจน และทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวพิสูจนโจทยปญหาทีไ่มเคยพบมากอน 
   4.4 ความสามารถในการวิพากษวิจารณขอพิสูจน (Ability to Criticize 
Proofs) เปนความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจน อาจเปนพฤติกรรมทีม่ี
ความซับซอนนอยกวาพฤตกิรรมในการสรางขอพิสูจน พฤติกรรมในขัน้นี้ตองการใหนกัเรียน
สามารถตรวจสอบขอพิสูจนวาถกูตองหรือไม มีตอนใดผดิบาง 
   4.5 ความสามารถในการสรางสตูรและทดสอบความถกูตอง (Ability to 
Formulate and Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรขึ้นมาใหม โดยให
สัมพันธกับเร่ืองเดิม และตองสมเหตุสมผลดวย คือ การจะถามใหหาและพิสูจนประโยคทาง
คณิตศาสตรหรืออาจถามใหนักเรียนสรางกระบวนการคดิคํานวณใหมพรอมทั้งแสดงการใช
กระบวนการนัน้  
 ไพศาล หวังพานิช (2526 : 89) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน (Academic 
Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน 
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู ที่เกิดจากการอบรมหรือจากการสอน   
การวัดผลสัม ฤทธิ์เปนการตรวจระดับความสามารถ (Level Accomplishment) ของบุคคล
หลังจากไดรับการอบรม 
 อารีย คงสวัสด์ิ (2544 : 23) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสาํเร็จ 
ความสมหวังในดานการเรียนรู รวมทั้งดานความรูความเขาใจ ความสามารถและทักษะทางดาน
วิชาการของแตละบุคคลที่ประเมินไดจากแบบทดสอบหรือการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และผล
ของการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนนั้น จะทําใหแยกกลุมของนักเรียนที่ถกูประเมินออกเปน
ระดับตางๆ เชน สูง กลาง และต่ํา 
 ชนัญชิดา อมรวรนิตย (2546 : 5) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนดานความรู ความจํา และความเขาใจในเนื้อหาที่ใชทดลอง โดยวัดได
จากคะแนนทีน่ักเรียนไดจากการทดสอบภายหลังการเรียน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเรียนทั้ง
ทางดานสติปญญา ความรูความจาํ การคํานวณ ความเขาใจ การวเิคราะห และการนาํไปใช ซึ่ง
เปนผลจากการรวมทํากิจกรรมเรียนการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ  E – Book 
เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งสามารถที่จะประเมนิไดจากคะแนนแบบทดสอบ ที่
นักเรียนไดทดสอบภายหลังการเรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ        E – Book ที่ผูวิจยั
ไดสรางขึน้ 
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 2. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
 เพรสคิตต (Prescott. 1961 : 14 - 16) ไดศึกษาเกี่ยวกบัการเรียนการสอนของนักเรียน
และสรุปผลการศึกษาวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและ
นอกหองเรียน มีดังนี้ 
  1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย 
สุขภาพทางกาย ขอบกพรองทางกาย และบุคลิกภาพ 
  2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธระหวางบดิากับมารดา 
ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกนั และความสมัพันธระหวางสมาชกิทั้งหมดในครอบครัว 
  3. องคประกอบทางวฒันธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบานและฐานะทางบาน 
  4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวยัเดียวกัน ไดแก ความสมัพันธของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกนัทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
  5. องคประกอบทางการพฒันาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียน 
  6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงออกทาง
อารมณ 
 แครรอล (Carroll. 1963 : 723 - 733) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัอิทธิพลขององคประกอบ
ตาง ๆที่มีตอระดับผลสัมฤทธิข์องนักเรียน โดยการนําเอาครู นักเรียนและหลักสูตรมาเปน
องคประกอบที่สําคัญโดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรู
ที่นกัเรียนจะไดรับ 
 บลูม (Bloom. 1976 : 52) ไดกลาวถึงตัวแปรที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
โรงเรียนไววา ประกอบดวย 
  1. พฤติกรรมดานความรู ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผูเรียนซึ่ง
ประกอบดวยความถนัดและพื้นฐานเดิมของผูเรียน 
  2. คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณหรือแรงจูงใจที่จะทาํใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูใหม ไดแก ความสนใจ เจตคติที่มีตอเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียน ระบบการเรียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัตนเองและลักษณะบคุลิกภาพ 
  3. คุณภาพการสอน ไดแก การไดรับคําแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน การเสริมแรงจากครู การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม 
 ขญานษิฐ พุกเถื่อน (2536 : 16 - 17) ไดกลาววาปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนั้นมีองคประกอบมากมายหลายลักษณะ ดังตอไปนี ้
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  1. ดานลักษณะในการจัดระบบในโรงเรียนจะประกอบดวย ขนาดของโรงเรียน 
อัตราสวนนักเรียนตอครู อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน และระยะทางจากโรงเรียนถึงสํานักงาน
การประถมศึกษา อําเภอตอกิ่งอําเภอ 
  2.ดานคุณลักษณะของครูจะประกอบดวยอายุ วฒุิครู ประสบการณของครู การ
ฝกอบรมของครู จํานวนวนัลาของครู จํานวนคาบทีส่อนในหนึ่งสปัดาห ความเอาใจใสตอหนาที่ 
ทัศนคติเกี่ยวกับนักเรียน ฯลฯ 
  3. ดานคุณลักษณะของนักเรียน เชน เพศ อายุ สติปญญา การเรียนพิเศษ การ
ไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกบัการเรียน สมาชิกในครอบครัว ความเอาใจใสในการเรียน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การขาดเรียน การเขารวมกจิกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึน้ ฯลฯ 
  4. ดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของนกัเรียน ซึ่งประกอบดวย 
ขนาดของครอบครัว ภาษาทีพู่ดในบาน ถิน่ที่ต้ังบาน การมีส่ือทางการศึกษาตาง ๆ ระดับการศึกษา
ของบิดามารถา ฯลฯ 
 จากองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่กลาวมาสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีผลกระทบมาจากองคประกอบที่สําคัญมากที่สุดคือจากตัวนักเรียนเอง ทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความสนใจ เจตคติตอการเรียน ทัศนคติทีม่ีตอวิชานั้นๆ พ้ืนฐานความรู
เดิม นอกจากนี้ส่ิงที่ยังมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ การอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครัว และกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
 3. งานวิจัยที่เกีย่วกบักบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
  3.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  โซเนส (Sones. 1944 : 238 - 239) ไดทาํการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการอานระหวางหนังสือธรรมดากับหนังสือการตูนเรื่อง ในเด็กระดับเกรด 6 และเกรด 7 ผลการ
ทดลองปรากฏวา กลุมที่อานหนังสือการตูนไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 10 – 30 เปอรเซ็นต และเมื่อ
สลับใหกลุมทีอ่านหนังสือธรรมดาอานหนงัสือการตูน กลุมทีอ่านหนังสือการตูนอานหนังสือ
ธรรมดา ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยในการอานครั้งหลังสูงกวาครั้งแรก 
  ไดแกน (Deighan. 1971 : 3333 - A) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกับความสัมพันธระหวางเจตคติทาง
คณิตศาสตรของครูและนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด3 – 6 จํานวน 1,022 คน ครู 44 คน 
ในโรงเรียนประถมศึกษาที่อยูในชนบท โดยใชแบบวัดเจตคติ 2 ชนิด คือ การตอบ ใชหรือไมใชของ
แอทโทแนน(Attomen)  Semantic Differential และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร โดยใช JOWN Test of Basic Skills และ LORGE Thorndike of Intelligence 
วิเคราะหผลโดยการหาคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธและวิเคราะหสมการการถดถอย ผลการวิจัย
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พบวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรมีความสมัพันธกนั แตเจต
คติทางคณิตศาสตรของครูและนักเรียนไมสัมพันธกนั 
  วิลเลี่ยม (William.1981 : 1605 - A) ไดทาํการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผลสัมฤทธิ์
และความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กับการ
สอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง 41 คน สอนดวยวิธสืีบ
เสาะหาความรูเดิม กลุมควบคุม 43 คน สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา 24 สัปดาห ผลการวจิัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
  สมิธ (Smith. 1982 : 3423 - A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนของความรูในการเรียนวิชาเรขาคณิต โดยใชวิธีสอน 3 แบบ คือ แบบเรียนเพื่อรอบรู 
แบบนกัเรียนเลือก และแบบปกติ ซึ่งไดแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุมๆ ละ 36 คน เปนนกัเรียนเกรด 
4 ผลการวจิัยพบวา การเรียนเพื่อรอบรูใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนทั้ง 2 แบบ และไม
มีขอแตกตางกันในเรื่องการสอนทั้ง 3 แบบ 
  สมิธ (Smith. 1994 : 2528 - A) ไดทาํการศึกษาผลจากวิธีการสอนทีม่ีตอเจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เกรด 7 โดยแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับ
การสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง เครื่องมือที่ใชเปนวิธีการทดสอบภาคสนาม ซึ่งเรียกวา การประเมินผลวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชวิธีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีไ่ดรับการ
สอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนทั้ง
สองแบบบรรยายและใหลงมอืปฏิบัติดวยตนเอง สูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 
  วากส (Vaughn.2000 : 176) ไดทาํการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของ
จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน กับความสาํเร็จของนักเรียนในการอานเกีย่วกับภาษาและ
คณิตศาสตร โดยไดทาํการทดลองในโรงเรียนในประเทศเม็กซิโก ซึ่งไดทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ในป 1977 และ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที2่ – มัธยมศึกษาปที่ 5 ในป 
1978-1981 รวมทั้งสิน้ 566 โรงเรียน ซึ่งจะศึกษาคะแนนจากแบบทดสอบทักษะพืน้ฐานการอาน
เกี่ยวกับภาษาและคณิตศาสตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ขนาดของโรงเรียนไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตสถานะทางสังคมและชุมชนเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  ฟนน และคนอื่นๆ (Finn et al. 2003 : 176) ไดทาํการศึกษาความสมัพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช
หลักสูตรมาตรฐานหลักทดลองกับครูจํานวน 40 คน และนักเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน ซึง่
ผลการวิจยัพบวา ส่ิงที่สําคญัมากที่สุด คือการสอนตามหลักสูตร รองลงมา คือ พฤติกรรมการสอน
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ของครู ซึ่งมีผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 
  3.2 งานวิจัยในประเทศ 
  รุจิรา โพธิ์สุวรรณ (2540 : 89 - 90) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสนใจ
ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสมกับ
การสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสมกับการสอนตามคูมอืครูแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู 
  นุสรา เอี่ยมนวรัตน (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนและเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
แบบยั่งยนืกับการสอนโดยครูเปนผูสอน ผลการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน กับการสอนโดยครูเปนผูสอน
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
  ปริวัตร โวหาร (2543 : 53) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ฟงกชัน
เอกซโพแนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียน
อัสสัมชัญสําโรง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 45 คน ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01   
  สมจิตร เพชรผา (2544 : 89 - 90) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบฮวิรีสติก เร่ืองสมการและอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรแบบฮิวรีสติก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุมาลี โชติชุม (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตร 
และเชาวอารมณของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม
เชาวอารมณกบัการสอนตามคูมือครู ผลการวิจยัพบวา นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
วิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมอืครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  
  วิไลรัตน ใจนอม (2547 : 33) ไดศึกษาผลของการใชชดุการเรียนการสอนรายบุคคล
วิชาคณิตศาสตร เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดใหม จังหวัดสระแกว ผล
การทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอน
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รายบุคคลวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
  มณีชัย ชูราษ ี (2548 : 56) ไดศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใช
โปรแกรม Macromedia Authorware 6.5 เร่ือง พ้ืนที่ผิงและปริมาตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชนิทูศิ กรุงเทพมหานคร จํานวน 47 คน ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนภายหลังไดรับการสอนโดย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากผลของงานวิจยัเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาว พอจะสรุปไดวา 
เทคนิคที่นาํมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวธิีการที่หลากหลาย จะมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับนักเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                      
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการเรียน การรับรูและความสาํเร็จ
ของการศึกษา จะบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกบั
ความหมายของความพึงพอใจซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี ้
 มอรส (Morse. 1953 : 27) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจาก
ความเครียดทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนษุยมีความตองการ ถาความตองการนั้นไดรับการ
ตอบสนองทั้งหมด หรือบางสวนความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง
กลับกัน ถาความตองการนัน้ไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพอใจกจ็ะเกิดขึ้น 
  กูด (Good. 1973 : 320) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพ หรือระดับ
ความพึงพอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตาง ๆและทัศนคติที่บุคคลมตีอส่ิงที่ทําอยู 
 วัลแมน (Wolman. 1973 : 384) ไดกลาววา ความพงึพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มี
ความสขุ เมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจ 
 วอลเลอรสไตล (Wallerstein. 1995 : 27) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
ที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตวทิยาไม
สามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามหีรือไมมี จากการสังเกตพฤติกรรรมของคน
เทานั้น การทีจ่ะทําใหเกิดความพึงพอใจมีปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตุแหงความพึงพอใจ 
 พิน คงพูล (2529 : 21) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรู รักชอบ ยินดี เต็มใจ หรือ
เจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่เขาปฏิบัติ ความพึงพอใจในการทาํงาน เกิดจากการไดรับการ
ตอบสนองความตองการทั้งทางดานวัตถแุละจิตใจ 
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 สุเทพ เมฆ (2531 : 8) ไดกลาววา ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน 
หมายถึง ความรูสึกพอใจในสภาพการจัดองคประกอบที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอน ซึ่งมี
ความสาํคัญในการชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความ
กระตือรือรนเพื่อจะเรียนใหเกิดประโยชนแกตนเอง 
 สุวฒันา ใบเจริญ (2540 : 27) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของ
บุคคลที่มีตอส่ิงนั้นๆ เมื่อบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปญญาเพื่อกระทําในสิ่งนั้นๆ 
 ปรียานุช วงศอนุตรโรจน (2542 : 130) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการทํางานเปน
ความรูสึกรวมของบุคคลที่มตีอการทํางานในทางบวก เปนความสขุของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน คือ ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทาํใหบุคคลเกิดความรูสึก
กระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลของการทาํงาน  
  ทรงสมร ครูเลิศ (2543 : 12) ไดกลาววา ความพึงพอใจ เปนเรื่องเกี่ยวของกับอารมณ 
ความรูสึก และทัศนคติของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจซึ่งปรากฏออกมาทาง
พฤติกรรมวารูสึกชอบ รูสึกพอใจ และมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงนั้นๆ  
 ประภาส เกตุแกว (2546 : 12) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนษุย
ที่เกี่ยวของกับอารมณ จากากรไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่ง
สังเกตไดจากสายตา คําพูดและการแสดงออกทางพฤตกิรรม 
 ชนิตรา ศรลัมพ (2547 : 26) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่
ไดรับการตอบสนองตรงความตองการของตนจึงทําใหเกิดความรูสึกทีดี่ ทําใหปฏิบัติงานหรือ
กระทําสิ่งตางๆ ไดบรรลุผลสําเร็จ 
 พัลลภ คงนุรัตน (2547 : 34) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความนกึคิด 
ความเชื่อที่มแีนวโนมทีแ่สดงออกของพฤติกรรม ตอการปฏิบัติกิจกรรมที่ทาํใหเกิดความเจริญงอก
งามในทกุดาน ของแตละบุคคล อาจเปนทางดานบวกหรอืทางดานลบของพฤติกรรมนั้น ๆ 
 จากความหมายของความพงึพอใจดังกลาว พอจะสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึกชอบ พอใจ ประทับใจ ที่เกิดจากการตอบสนองตามความตองการของตน จากการไดรวม
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ  E – Book เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งจะสามารถวัดไดจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ที่ไดรับ
ภายหลังการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book ที่ผูวิจัยสรางขึน้  
 2. ทฤษฎทีีเ่กี่ยวของกบัความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบ พอใจ หรือประทับใจของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ไดรับ
ซึ่งในการจัดการเรียนรูใดๆ ที่จะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ การเรียนรูนั้นจะตองสนองความ
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ตองการของผูเรียน ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการที่สงผลตอความพึงพอใจ ที่สําคัญพอสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ไวทเฮด (Whitehead. 1967 : 1-41) กลาวถึง การสรางความพอใจ และขัน้ตอนของการ
พัฒนาวามี 3 ขั้นตอน คือ จุดยืน จุดแยง และจุดปรับ ซึ่งไวทเฮด เรียกชื่อใหมเพ่ือใชในการศึกษาวา 
การสรางความพอใจ การทําความกระจาง และการนาํไปใชในการเรียนรูใดๆ ควรเปนไปตาม 3 
จังหวะ ดังตอไปนี ้
  1. การสรางความพอใจ ซึ่งจะใหนักเรียนไดรับส่ิงใหมๆ มีความตื่นเตน พอใจใน
การไดพลและเก็บส่ิงใหม 
  2. การทาํความกระจาง เปนการจัดระบบระเบียบ ใหคําจํากัดความ มีการกําหนด
ขอบเขตที่ชัดเจน 
  3. การนาํไปใช เปนการนาํสิ่งใหมทีไ่ดมาไปจัดสิ่งใหมทีไ่ดพบตอไป เกิดความ
ต่ืนเตนที่จะเอาไปจัดสิ่งใหมๆ  ที่เขามา 
 โรเจอส (Rogers. 1969 : 485-497) เปนนักจิตวทิยามนษุย ผูริเร่ิมวิธีบําบัดคนไขทางจิต
แบบยึดคนไขเปนศูนยกลาง บําบัดบนรากฐานการสรางบรรยากาศ ทําใหคนไขรูสึกสบายใจและ
เปนอิสระพอที่จะเขาใจพ้ืนฐาน แบบแผนชีวิตของตน คนหาทางเลือกของการคิด การรูสึก และ
กระทําสิ่งที่เปนประโยชนหรือความสขุแกตนมากที่สุด กลาวถึง เสรีภาพกับการเรียน แนวปฏิบัติ
ทางการศึกษา รูปแบบการศึกษาที่พึงปรารถนาตามทัศนะของเขาตองสามารถนํานักเรียนไปสุ
ความเปนบุคคลที่มีสัจจะการแหงตน สามารถทาํใหบุคคลอยากรูอยากเห็น ดวยจิตใจที่เปนอิสระ
ไดเลือกทางเดินใหมตามความสนใจของตนเองได หลักการสําคัญของการเรียนรูแบบประสบการณ 
คือ การสรางบรรยากาศทางอารมณ และสติปญญา เขาไดผสมผสานแนวคิดของจิตวิทยา
มนษุยศาสตรกับแนวคิดจากแหลงอื่นๆ ไดเปนแนวปฏิบัติที่เอื้อตอการเรียนแบบประสบการณ ดังนี้ 
  1. ฝกการเรียนแบบสืบเสาะ หรือแบบคนพบเพื่อเนน วิธีเรียน มากกวา เนื้อหา 
  2. การใชสถานการณจําลองเพื่อใหเกี่ยวของกับชีวิตจริงมากขึน้ 
  3. ใหนักเรียนมีโอกาสเลือกลักษณะการเรียนที่กวางขวางกวาเดิม นักเรียนควร
เลือกวา จะเรียนแบบ หองเรียนอิสระ หรือ แบบเดิม 
  4. การจัดขนาดกลุมที่เหมาะสมแกการเรียน กลุมยอยมขีนาด 5-6 คน จะทําให
ทุกคนไดรวมอภิปราย 
  5. การฝกใหเปนคนมีความรูสึกไว เพ่ือใหรูจักตนเองมากขึ้น ในฐานะความเปน
มนษุย 
 ทัศนะของโรเจอรเกี่ยวกับการศึกษาคอนขางชัดเจนตอการนาํไปปฏบัิติ แนวทางที่เขาให
ไวมีลักษณะเปนการจัดแบบ หองเรียนเปด หรือเปนการศึกษาเปนรายบุคคล 
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 ทฤษฎีลําดับขัน้ของความตองการ Maslow (Needs-Herarchy Theory) เปนทฤษฎีหนึ่ง
ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยตั้งอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนษุย ดังนี้ 
(Maslow. 1970 : 69-80)  
  1. ลักษณะความตองการของมนษุย ไดแก 
   1.1 ความตองการของมนษุยเปนไปตามลําดบัขั้นความสาํคัญ โดยเริ่มระดับ
ความตองการขั้นสูงสุด 
   1.2 มนษุยมีความตองการอยูเสมอ เมื่อความตองการอยางหนึ่ง ไดรับการ
ตอบสนองแลวก็มีความตองการสิ่งใหมเขามาแทนที ่
   1.3 เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงให เกิด
พฤติกรรมตอส่ิงนั้น แตจะมคีวามตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม
นั้น  
   1.4 ความตองการที่เกิดขึ้น อาศยัซึ่งกันและกนั มีลักษณะควบคู คือ เมื่อความ
ตองการอยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไป ก็จะมคีวามตองการอีกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมา 
  2. ลําดับขัน้ความตองการของมนษุย มี 5 ระดับ ไดแก 
   2.1 ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปน
ความตองการเบื้องตนเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุงหม 
ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของคนก็ตอเมื่อความตองการของคนยังไมไดรับการตอบสนอง 
   2.2 ความตองการความมัน่คง ความปลอดภยั (Security Needs) เปน
ความรูสึกที่ตองการความมัน่คง ปลอดภัย ในปจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความกาวหนาและ
ความอบอุนใจ 
   2.3 ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ไดแก ความ
ตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพื่อน 
   2.4 ความตองการที่จะไดรับการยกยองหรือมชีื่อเสียง (Esteem Needs) เปน
ความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู 
ความสามารถ ความเปนอิสรภาพและเสรี และการเปนทีย่อมรับนับถือของคนทั้งหลาย 
   2.5 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวติ (Self Actualization Needs) 
เปนความตองการระดับสูงของมนษุย สวนมากจะเปนการนึกอยากจะเปน อยากจะได ตามความ
คิดเห็นของตัวเอง แตไมสามารถแสวงหาได 
 บลูม (Bloom. 1976 : 72-74) ไดกลาววา ถาสามารถจดัใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตามที่
ตนตองการ ก็จะคาดหวังไดแนนอนวานกัเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมทีต่นเองเลือกนั้น
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ดวยความกระตือรือรน พรอมทั้งความมั่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอม
ดานจิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียน ตองานที่เปนวิชาบังคับกับวิชาเลือกหรือ จากสิง่
นอกโรงเรียนที่นกัเรียนอยากเรียน เชน เกม ดนตรีบางชนิด การขับรถยนต หรืออะไรบางอยางที่
นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจโดยเสรีในการเรียน มคีวามกระตือรือรน มีความพึงพอใจ และมี
ความสนใจเมื่อเร่ิมเรียน จะทําใหนกัเรียนเรียนไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง อยางไรก็ตาม บลูม
เห็นวาวิธนีี้คอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลําบาก 
 จากทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับความพึงพอใจดังกลาว พอจะสรุปไดวา ในกระบวนการเรียน
การสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนไดนัน้ นอกจากคุณสมบติัของตัวครู วิธี
สอน กิจกรรมการเรียนการสอนแลว ส่ิงที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การมีเสรีภาพในการเรียนการ
สอนที่กาํหนดขอบเขตของเนื้อหา ใหนกัเรียนมีโอกาสเลือก ตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ 
 3. องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจ 
 โรเจอส (Rogers. 1969 : 105) ไดกลาวถึงรูปแบบการศึกษาที่สามารถนํานักเรียนไปสู
การเรียนรูแบบประสบการณ ซึ่งโรเจอรมีความเชื่อพ้ืนฐาน 6 ประการ ดังตอไปนี้ 
  1. มนษุยมีศักยภาพตามธรรมชาติสําหรับการเรียนรูเวนแตวามีภาวะบางอยาง
มายับยั้งความตองการของเขา 
  2. การบีบบังคับและยัดเยียดสิง่สารพัดใหแกเด็ก ในที่สุดเด็กแตละคนคงจะเหลือ
แตส่ิงที่เกี่ยวของกับตนเองเทานั้น 
  3. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบุคลิกลักษณะของบุคคล จะเกิดขึ้นจากบรรยากาศที่
สนับสนนุทางดานอารมณมากกวาการบังคับจากภายนอก 
  4. การเรียนรู กระบวนการของการเรียน เปนสิ่งที่มีประโยชนกวาเพราะเปนการ
เปดรับประสบการณใหมเพ่ิมขึน้ตลอดเวลา 
  5. การเรียนรูเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในขัน้ตอนกระบวนการการ
เรียนรูนั้น นักเรียนตองมีบทบาทสาํคัญในการรวมตัดสินใจตลอดกระบวนการของการศึกษา 
 บลูม (Bloom. 1976 : 142-149) ไดกลาววา ปจจัยที่กอนใหเกิดการเรียนรู มีดังนี้ 
  1. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกบัวัตถุประกอบดวยวัสดุอุปกรณ อาคาร สถานที่ เปนตน 
  2. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกบัโอกาส เชน โอกาสเกี่ยวกับการมีชื่อเสียง ความเดน ความมี
อํานาจ อิทธิพล 
  3. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกบัสภาพวัสดุอุปกรณ ความรวมมือ การไดรับบริการ ซึ่งอาจจะได
โดยรูตัวหรือไมรูตัว 
  4. ความสามารถของครูผูสอน ที่จะทําใหความพึงพอใจแกบุคคล โดยเปดโอกาส
ใหเขาแสดงอุดมคติโดยเสรี เพ่ือกอใหเกิดความภาคภูมใิจในฝมือ 
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  5. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกบัเพ่ือนรวมงาน การมสัีมพันธฉันมิตรกับบุคคลภายในหอง 
ความผูกพันกบัสถาบนัและการมีสวนรวมกับกิจกรรมในโรงเรียน 
 ขจรสุดา เหล็กเพชร. (2522 : 14) ไดกลาววา การที่จะนําหลักสูตรไปสูเปาหมาย ในการ
สอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยนีัน้ จําเปนจะตองปลูกฝงนิสัยที่ดีและมี
ความขยนัหมัน่เพียรใหกับผูเรียน รวมถึงเจตคติของผูเรียนที่มีตอโรงเรียน ครู วิชาการสอนของครู
และคุณคาในการศึกษาเปนสวนสาํคัญที่ทาํใหบุคคลประสบความสาํเร็จหรือลมเหลวในการเรียน 
เจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน จากทีก่ลาวมาจะเห็นไดวามี
ปจจัยหลายอยางที่สามารถสงผลตอเจตคติและความพึงพอใจของผูเรียน ซึ่งมีดังตอไปนี ้
  1. การสรางความพึงพอใจในการเรียน เปนการศึกษาในดานความสัมพันธเชิง
เหตุและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียน ที่นาสนใจจุดหนึ่งคือ การสรางความพอใจใน
การเรียนตั้งแตเร่ิมตนใหแกเด็กทุกคน  
  2. สถานภาพของผูเรียน เปนคุณสมบัติในตัวผูเรียนเอง นับวาเปนแรงจูงใจอยาง
หนึ่งที่เปนตัวผลักดันใหตัวผูเรียนเอง แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดหมายที่วางไว ซึ่งเกี่ยวของกบัตัว
แปร ดานเพศ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สาโรจน ไสยสมบัติ. (2534 : 39) ไดกลาวถึงวธิีการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ไว
ดังตอไปนี้ 
  1. การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีทีน่ิยมใชมากอยางแพรหลายวธิีหนึ่ง 
  2. การสัมภาษณ ซึ่งเปนวิธีทีต่องอาศัยเทคนิค และความชํานาญพิเศษของผู
สัมภาษณที่จะจูงใจใหผูตอบคําถามตามขอเท็จจริง 
  3. การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมและหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
 จากองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจดังกลาว พอจะสรุปไดวาองคประกอบที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการเรียนการสอนนัน้มีหลายดาน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูนั้นจะตองจัดกิจกรรมใหจูงใจทั้งทางดานสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน
และพฤติกรรมของครู  
 
 4. งานวิจัยที่เกีย่วของกบัความพึงพอใจ 
  4.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  พาดิลลลา และคณะ (Padilla and Others. 1983 : 239-246) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน และความสามารถในการ
คิดแบบนามธรรม ตามทฤษฎีของเปยเจต โดยทดลองกบันักเรียนเกรด 7 – 12 พบวาความสามารถ
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ในการใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขั้นผสมผสานสัมพันธกับการคิดอยางมเีหตุผล อยาง
มีนัยสาํคัญทางสถิติ 
  โอเวนส (Owens. 1998 : 3073) ไดทําการศึกษาผลการสอนของนกัวิทยาศาสตร
วิชาชีพตอการไดมาซึ่งทักษะกระบวนการแบบบูรณาการและทัศนคติทางวิทยาศาสตร โดยทดลอง
กับนักเรียนเกรด 8 ซึ่งจะมีกลุมทดลอง 2 กลุม ไดรับการสอนหลักสูตรการแกปญหาเปนเวลา 6 
สัปดาห โดยนกัเคมีวิชาชีพ กลุมทดลอง 1 มีการสอนเพิ่มเติมโดยวิศวกรอาชีพเปนเวลา 6 สัปดาห 
กลุมควบคุม 2 มีการสอนวิทยาศาสตรโดยครูประจําชัน้ ผลการทดลองพบวากลุมทดลองที่สอน
โดยนักเคมีมืออาชีพเปนเวลา 6 สัปดาห ไดคะแนนแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงกวา 
  ครอททิงเกอร (Kroettinger. 2006 : 139) ไดทาํการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคนไขทางจิตวิทยา กับความพึงพอใจในการไดรับการดูแบเอาใจใส 
ซึ่งไดทําการทดลองกับคนไขในคลนิิกทางตอนเหนือของแคลิฟอรเนีย จํานวน 84 คน ผลการวิจยั
พบวา คนไขมีความสมัพันธระหวางอารมณกับความพึงพอใจ 8.4% และยังพบวา 12.7% ที่
อารมณกับความพึงพอใจของคนไขมีความสัมพันธกนัในทางบวก 
  4.2 งานวิจัยในประเทศ 
  สุเทพ เมฆ (2531 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในบรรยากาศการ
เรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทพาณิชยการ ในเขตการศึกษา 
12 พบวานักเรียนมีความพงึพอใจมากในดานความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และบรรยากาศ
การวัดผล สวนองคประกอบอื่นๆ ทั้งครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง ในดานการ
เปรียบเทียบระหวางนักรเยนตางระดับชั้นพบวา นกัเรียนตางระดับชั้นมีความพึงพอใจแตกตางกัน
บางองคประกอบ แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางครูชายกับครูหญิงพบวา ครูชายมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศการเรียนการสอนไมแตกตางกนั  
  ประภา ตุลานนท (2540 : 65) ไดทําการศกึษา ความพึงพอใจตอสภาพการเรียนการ
สอนของนกัศกึษาทางไกลสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของจังหวัดสระแกว พบวา ความ
พึงพอใจของนักศึกษา ตอสภาพการเรียนการสอนอยูในระดับมากทัง้ 3 ดาน คือดานวิธีสอน      
ดานสัมพันธภาพกับครูประจําการ และดานกจิกรรมกลุม 
  สุพรรณี ศรีโพธิ์ (2546 : 41) ไดทําการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมประเทือง
ปญญาหนูนอยวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจยัพบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมเพราะกิจกรรมเนนการมีสวนรวมและเนนกระบวนการกลุม
ของนักเรียน ทําใหนกัเรียนไดใชความคิด ไดปฏิบัติและคนพบความรูดวยตนเอง ทําใหนกัเรียนมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑทีก่ําหนดคือ รอยละ 96 ของนกัเรียนที่มีผลการ
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ปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑทีก่ําหนด 
  ชนิตรา ศรลัมพ (2547 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยขีองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูใน
ระดับมาก และนักเรียนชายมีความพึงพอใจไมแตกตางกับนักเรียนหญิง 
  พัลลภ คงนุรัตน (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียน
ตามคูมือครูอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01และนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มับติมีเดียมีความพึงพอใจในการเรียนวชิาคณิตศาสตรสูงกวานกัเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  วิไล รัตนพลที (2548 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความ
พึงพอใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยกระบวนการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบซปิปา ผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 และความพึงพอใจในการเรียนวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบซปิปาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  จากงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับความพึงพอใจดังกลาว พอจะสรุปไดวาการนําวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบตางๆ มาประยกุตใชในการเรียนการสอน โดยเนนการมีสวนรวมและ
กระบวนการกลุมของนักเรียน มาใชแทนการสอนตามคูมือครูทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนมากขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งสามารถสรปุผลการทดลองไดดังนี้ 
 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 78 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 1 หองเรียน ทีไ่ดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียน
เปนหนวยการสุม จากหองเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถกนั ซึ่งมีจํานวน 2 หองเรียน 
ดวยการจับสลากเลือกมา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน 
 
เนื้อหาและระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
ชวงชั้นที่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตร
สถานศกึษาโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการศกึษาคนควา 
  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 
8 ชั่วโมง สอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยแบงออก ไดดังตอไปนี ้
  1.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและวดัความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร
กอนเรียน                      1     ชั่วโมง 
  2.  ทําการสอน                        6     ชั่วโมง 
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2.1  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจาํนวนเต็ม    
               2     ชั่วโมง 
2.2  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเศษสวน        
               1     ชั่วโมง 
2.3    การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับอัตราสวนและ    

รอยละ                       1     ชั่วโมง 
2.4 การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเรขาคณิต      
               2     ชั่วโมง 

  3.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและวดัความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร
หลังเรียน                      1     ชั่วโมง
  
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book 
2. แผนการจัดการเรียนรู 
3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร 
 

 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1. การสรางบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book 
   บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book เปนบทเรียนสําเร็จรูป ที่มีลักษณะ
เปนภาพการตูนผูกเปนเรื่องราวที่ตอเนื่องกัน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขัน้ตอน ดังตอไปนี ้

1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
จากตําราเอกสาร งานวิจยั และผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาและสรางบทเรียน
การตูน 

1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในเรื่องของ
เนื้อหาสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู 
ส่ือการเรียนรู การวัดและการประเมินผล โดยเนนเรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

1.3  ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร ในเรื่องของ เนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การวัดและการประเมินผล  เพ่ือนํามาใชในการกําหนดขอบเขตของเนื้อหา
บทเรียนและกาํหนดพฤติกรรมที่ตองการ 

1.4 แบงเนื้อหาที่จะสอนออกเปนตอนยอยๆ แลวกําหนดจุดประสงคการ
เรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําโครงสรางกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งจะแบงเนื้อหาออกเปน 4 ตอน 
ดังตอไปนี้ 
    ตอนที่ 1  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจํานวนเต็ม 
    ตอนที่ 2  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเศษสวน 
    ตอนที่ 3  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับอัตราสวนและ
รอยละ   
    ตอนที่ 4  การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเรขาคณิต 

1.5 เขียนรายละเอียดตามโครงสราง โดยแบงเนื้อหาแตละตอนออกเปน
หนวยยอยๆ ซึ่งเรียกวา กรอบ ตามลําดับจากงายไปหายาก กําหนดเนื้อหาของแตละกรอบตั้งแต
กรอบเริ่มตนจนถึงกรอบสุดทายใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนดไว แลวสรางเปน
บทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งในแตละตอนจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี ้
    1.5.1  คําแนะนําในการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตร 
    1.5.2 จุดประสงคการเรียนรู 
    1.5.3 กิจกรรมสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติ 
    1.5.3.1 เนื้อหาของบทเรียน 
    1.5.3.2 คําถามทบทวนบทเรียน เพ่ือตรวจสอบความเขาใจหลังจากที่
นักเรียนไดศึกษาบทเรียนจนครบทุกกรอบแลว 

1.6 นําบทเรียนที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป ดานรูปแบบ เนื้อหา ความถกูตอง 
และความเหมาะสมเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

1.7 นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ตรวจแกแลว มาทําเปนบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E – Book โดยการนําบทเรียนสําเร็จรูปมาแตงเปนเรื่องราวที่ตอเนื่องกันและวาด
ภาพการตูนประกอบ โดยวางเคาโครงเรื่องราวในแตละตอนใหสนกุสนานและเขาใจงาย และ
กําหนดภาพการตูนและบทสนทนาใหสัมพันธกับเนื้อหาในบทเรียนแตละกรอบ ซึ่งอาจจะพิจารณา
เพ่ิมเติมหรือตัดทอนเนื้อหาบางตอนใหเหลือเฉพาะสาระสําคัญที่จาํเปนจริงๆ แลวเขียนภาพคราวๆ 
เปนเรื่องราวติดตอกันตามเนื้อหายอยๆ ทีแ่บงเอาไว จากนัน้จึงดําเนินการเขียนภาพการตูน และนาํ
บทเรียนการตูนทีไ่ดมาจัดสรางในรูปแบบของ E – Book  

1.8 นําบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book ไปใหอาจารยที่ปรึกษา
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สารนิพนธและผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม เพ่ือนําสวนบกพรองไป
ปรับปรุงแกไข 

1.9 นําบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book ที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เพ่ือหาขอบกพรองเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของการตูนเรื่อง แลวนําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไข  

1.10 นําบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book ทีแ่กไขแลวไปใหอาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม  

1.11 นําไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 
  2.  แผนการจัดการเรียนรู 
   2.1 ศึกษาหลักสูตรพรอมทั้งเนื้อหา และจุดมุงหมายจากหนังสือแบบเรียน
และคูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐานคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของ สสวท. 
   2.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดคูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของ สสวท. เปนหลักในการสรางทั้งเนื้อหา กิจกรรม และ
วิธีดําเนินการสอน โดยจะสรางแผนการจดัการเรียนรูจํานวน 4 แผน คือ 
   แผนการเรียนรูที่ 1 การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับ
จํานวนเต็ม 
   แผนการเรียนรูที่ 2 การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับ
เศษสวน 
    แผนการเรียนรูที่ 3 การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับ
อัตราสวนและรอยละ   
   แผนการเรียนรูที่ 4 การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับ
เรขาคณิต 
    ซึ่งในแตละแผนการเรียนรูจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
     2.2.1 จุดประสงคการเรียนรู 
     2.2.2 เนื้อหา 
     2.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2.2.4 ส่ือการสอน 
     2.2.5 วิธีการวัดประเมินผล 
   2.3  นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของ



 63

เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล 
 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามขัน้ตอน ดังตอไปนี ้
   3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เร่ือง โจทยสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
   3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
   3.3 นําแบบทดสอบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบในเรื่องความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ซึ่งจะตองมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบั
จุดประสงคมากกวา 0.5 แลวคัดเลือกขอสอบมาจํานวน 30 ขอ มาปรับปรุงแกไข 
   3.4 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถมัภ สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนโดยให 1 คะแนนสาํหรบัขอทีน่ักเรียน
ตอบถูก และขอละ 0 คะแนนสําหรับขอทีน่ักเรียนตอบผดิ ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ขอ  
   3.5 นําแบบทดสอบที่ไดมาวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยาก
งาย และคาอาํนาจจําแนกเปนรายขอ โดยแบบทดสอบจะมีคาความยากงายตั้งแต 0.41 ถึง 0.67 
และคาอาํนาจจําแนกตั้งแต 0.33 ถึง 0.75 แลวคัดเลือกขอสอบมา จํานวน 20 ขอ  
   3.6 นําแบบทดสอบที่ไดไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
มัธยมนาคนาวาอุปถมัภ สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง และไมใช
กลุมนกัเรียนทีท่ดลองใชในขอ 3.4 จํานวน 100 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ แลวนาํ
แบบทดสอบทีไ่ดไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางดวยสูตรKR – 20 (Kuder Richardson) 
ไดความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.83 
   3.7 นําแบบทดสอบที่ไดไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 
  4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร 
   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร โดยไดดําเนินการปรับปรุง
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรของพัลลภ คงนุรัตน ตามลําดับขั้นตอน 
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ดังตอไปนี้ 
   4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเกี่ยวของกับการวัดความพึงพอใจในวิชา
คณิตศาสตร เพ่ือนํามากําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม 
   4.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว จํานวน 40 ขอ เปนแบบลิเกิตสเกล (Likert  Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ดังนี้ 
   กรณีที่ 1 เปนขอความทีม่ีความหมายทางบวก (Positive) กําหนดคะแนน ดังนี้ 
    พึงพอใจในระดับมากที่สุด 5 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับมาก  4 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับปานกลาง 3 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับนอย  2 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับนอยที่สุด 1 คะแนน 
   กรณีที่ 2 เปนขอความทีม่ีความหมายทางลบ (Negative) กําหนดคะแนน ดังนี้ 
    พึงพอใจในระดับมากที่สุด 1 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับมาก  2 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับปานกลาง 3 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับนอย  4 คะแนน 
    พึงพอใจในระดับนอยที่สุด 5 คะแนน 
   4.3 นําแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ลักษณะของขอความ ความสอดคลองกับพฤติกรรม แลวนาํมาปรับปรุงแกไข 
   4.4 นําแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน  
   4.5 นําแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรมาตรวจใหคะแนน แลว
นํามาวิเคราะหคําถามเปนรายขอ เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความพึงพอใจในวิชา
คณิตศาสตร โดยการใชสถติิที (t – test) ในการทดสอบ แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอาํนาจ
จําแนกตั้งแต 4.75 ถึง 8.92 มาจํานวน 20 ขอ  
   4.6 นําแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรที่คัดเลือกไว 20 ขอ ไป
ทดลองใชกับนักเรียนทีไ่มใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความ
พึงพอใจ โดยใชสูตรการหาสมัประสิทธิแ์อลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 
   4.7 นําแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรไปใชกับกลุมตัวอยาง  
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แบบแผนทีใ่ชในการศึกษาคนควา 
 การวิจยัครั้งนี้ ไดใชแบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536 : 216) 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง  One – Group Pretest – Posttest Design 
 
          กลุม    ทดสอบกอน  ทดลอง   ทดสอบหลัง 
 
            E      T1        X         T2 
 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  E แทน    กลุมทดลอง 
  T1 แทน    ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการวัดความพึงพอใจในวิชา
คณิตศาสตรกอนทดลอง (Pre - test) 
  X แทน  การใชบทเรียนการตูน 
  T2 แทน  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการวัดความพึงพอใจในวิชา
คณิตศาสตรหลังทดลอง (Post - test) 
 
วิธีดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการสุมอยาง
งาย มาจํานวน 1 หองเรียน แลวผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้
 1. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความพึงพอใจใน
วิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยาง กอนการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book เร่ือง 
โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
คณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน
วิชาคณิตศาสตร 
 2. ดําเนินการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณติศาสตรแบบ E – Book เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามแบบแผนที่วางไว โดยจะใชเวลาสอน 6 ชั่วโมง   
 3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความพึงพอใจใน
วิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยาง หลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรคณิตศาสตรแบบ E – 
Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ในวิชาคณิตศาสตรชุดเดียวกันกับกอนการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตร 
 4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางไดทาํมา จะตรวจให
คะแนนแบบทดสอบโดยให 1 คะแนนสาํหรับขอทีน่ักเรียนตอบถูก และขอละ 0 คะแนนสาํหรับขอที่
นักเรียนตอบผดิ ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ขอ และตรวจใหคะแนนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน
วิชาคณิตศาสตร โดยจะใหคะแนนตามแบบของลิเกิตสเกล (Likert  Scale) 
   5. นําแบบทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําผลการทดลองมาวเิคราะหโดยใชสถิติ ดังตอไปนี ้
  1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536 : 73) 
 

    X   =  
N
X∑  

 
   เมื่อ  X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
   1.2 คาความแปรปรวน (Variance) โดยคํานวณจากสูตร  (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536 : 62 - 63) 
 

    S2 = ( )
( )1

22

−

− ∑∑
NN

XXN  

 
   เมื่อ  S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     X  แทน คะแนนแตละตัว 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  
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  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยใช
สูตรของโรแนลลีและแฮมเบิลตัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 249) 
 

    IOC  = 
N
R∑  

 
   เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงค     
     ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    
   2.2 หาคาความยาก (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ไดจากสูตร (Fan. 1952 : 3 – 22) ดังตอไปนี้ 
 
    p  = 

N
R  

 
   เมื่อ  p  แทน คาความยากของแบบทดสอบแตละขอ 
     R   แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
     N   แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
 
   2.3 หาคาอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ไดจากสูตร (Fan. 1952 : 3 – 22) ดังตอไปนี้ 
 
    r  = 

2
N
RR Lu −  

   เมื่อ  r   แทน คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ 
     uR   แทน จํานวนผูตอบขอนัน้ถกู 
     LR   แทน จํานวนผูตอบขอนัน้ผิด 
     N   แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
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   2.4 คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder Richardson) (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536 : 197 - 199) ดังตอไปนี ้
 

    ttr  = 
1−k
k












− ∑ 21
S
pq  

 
  เมื่อ    ttr   แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
      k   แทน  จํานวนขอสอบ 
      p     แทน    สัดสวนของคนทีท่ําถูกของแตละขอ 
      q     แทน    สัดสวนของคนทีท่ําผิดของแตละขอ 
      2S    แทน    ความแปรปรวนของคะแนน 
 
   2.5 คาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร
ดวยวิธกีารแจกแจงแบบที (t – distribution) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536 : 185) 
ดังตอไปนี้ 
 

    t = 

L

L

H

H

LH

n
S

n
S

XX
22

+

−   

 
   เมื่อ  t  แทน คาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ 
     HX   แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
     LX   แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตํ่า 
     2

HS   แทน คะแนนเฉลี่ยความแปรปรวนของกลุมสูง 
     2

LS   แทน คะแนนเฉลี่ยความแปรปรวนของกลุมตํ่า 
     Hn   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
     Ln   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมตํ่า 
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   2.6 คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร
โดยวิธหีาสัมประสิทธิแ์อลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยคํานวณจากสูตร  
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 218) ดังตอไปนี ้
 

    α  = 











−

−
∑

2

2

1
1 t

i

S
S

n
n  

   เมื่อ α    แทน   คาสัมประสิทธิข์องความเชื่อมั่น 
    n    แทน   จํานวนขอของแบบสอบถาม 
    2

iS     แทน   คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
    2

tS     แทน   คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
  3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   3.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานในการผานเกณฑขอที่ 1 โดยใชสูตร 
 t – test one group (สรชัย พิศาลบุตร. 2544 : 131) ไดดังตอไปนี้ 
 

    t  = 
nS

X
/

0µ−   df = N -1 

   เมื่อ X    แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนสอบทีน่ักเรียนทาํได 
    0µ    แทน    คาเฉลี่ยที่เปนคาเกณฑที่ต้ังไว 
    S    แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
    n    แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
   3.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานในการผานเกณฑขอที่ 2 โดยใชสูตร  
t – test dependent (ลวน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2536 : 87 - 88) 
 
    t  = 

( )
1

22

−
Σ−Σ

Σ

N
DDN

D  

   เมื่อ DΣ   แทน    คาเฉลี่ยที่เปนคาเกณฑของลักษณะที่สนใจทดสอบ 
    2DΣ  แทน   ผลรวมของกําลังสองของคาเกณฑลักษณะที่สนใจจะ 
         ทดสอบแตละตัว 
    N    แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง    



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลกัษณทีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู 
 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณในการ
วิเคราะหขอมลูดังนี้ 
 N   หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 ∑D   หมายถึง  ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางผลคะแนนทดสอบหลัง
และกอนการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E-Book 

 ∑ 2D  หมายถึง ผลรวมของกาํลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนการ
ทดสอบหลังและกอนการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ 
E-Book 

 X    หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลงัการทดลองดวยบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E-Book 

 0µ    หมายถึง คาเฉลี่ยที่เปนคาเกณฑ 60% ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 S   หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลังการทดลองดวย
บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E-Book   

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองมลํีาดับ
ขั้นตอนดังนี ้

1. ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนหลัง
การใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูง
กวาเกณฑ 60% 

2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
กอนและหลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวเิคราะหหาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยนําคะแนนสอบหลงั
การทดลองมาคํานวณ โดยใชวิธีทางสถิติ (t - test one group) ไดผลดังตาราง 
 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะหหาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร ของบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
 N           X                0µ        S            t  
              38                      14.105                       12                      1.942                    6.682 **                       
 
     t (.01,37)  =  2.423      
                                            ** มีนยัสําคญัที่  .01 
 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนหลังไดรับการสอน
โดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มี
คา 14.105 คิดเปนรอยละ 70.52 ซึ่งไมตํ่ากวาเกณฑ 60% ที่กําหนดไว สรุปไดวาคะแนนสอบของ
นักเรียนหลังไดรับการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัที่
ระดับ .01 ซึ่งทําใหการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวาเกณฑ 60% ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ขอ 1 
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 2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนกอนและ
หลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เปรียบเทียบกนั โดยใชวิธกีารทางสถิติ t - test - Dependent ไดผลดังตาราง 
 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนกอนและ
หลังการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว     
 
      N    X กอน           X หลัง                   ∑D        ∑ 2D         t 
     38                66.57                  82.47                    604                 14986             8.121 **                        
 
     t (.01,37)   =  2.423    
                                            ** มีนยัสําคญัที่  .01 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลตางของคะแนนเฉลี่ยความความพึงพอใจใน
วิชาคณิตศาสตร ของนกัเรียนกอนและหลงัการไดรับการสอนดวยบทเรียนการตูนคณติศาสตรแบบ 
E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book นักเรียนมีความพงึ
พอใจสูงกวากอนการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตร E – Book ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวใน
ขอที่ 2 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัในครัง้นี้ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book 
เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังตอไปนี ้
 
จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือสรางบทเรียนการตูนคณติศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ภายหลังการทดลองจากการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E- Book เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอน
การทดลองและหลังการทดลองดวยการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณติศาสตรแบบ E- Book เร่ือง 
โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
สมมุติฐาน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลัง
การสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ  E – Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60  
 2. ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังการ
ทดลองดวยการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ  E – Book เร่ือง โจทยปญหาสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนการทดลอง   
 
วิธีการดําเนนิการศึกษาคนควา 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 78 คน 
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  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 1 หองเรียน ทีไ่ดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียน
เปนหนวยการสุม จากหองเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถกนั ซึ่งมีจํานวน 2 หองเรียน 
ดวยการจับสลากเลือกมา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
  2.1   บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book  
  2.2   แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  2.3   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
  2.4   แบบสอบถามความพงึพอใจในวิชาคณิตศาสตร 
 
 3. วิธกีารดําเนินการศึกษาคนควา 
  ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการสุม
อยางงาย มาจํานวน 1 หองเรียน แลวผูวิจยัไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
  3.1. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความพึง
พอใจในวิชาคณิตศาสตร ของกลุมตัวอยาง กอนการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book 
เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
  3.2. ดําเนินการสอนโดยใชบทเรียนการตูนคณติศาสตรแบบ E – Book เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามแบบแผนทีว่างไว โดยจะใชเวลาสอน 6 ชั่วโมง   
  3.3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดความพึง
พอใจในวิชาคณิตศาสตร ของกลุมตัวอยาง หลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book 
เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ชุดเดียวกันกับกอนการใชบทเรียนการตูน 
  3.4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถามที่กลุมตัวอยาง  
    3.5. นําแบบทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองมีลําดับขัน้ตอนดังนี ้

4.1 ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนหลัง
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การใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูง
กวาเกณฑ 60% คาสถิติที่ใช t – test one group 

4.2 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
กอนและหลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว คาสถิติที่ใช t – test dependent 
 
สรุปผลการศกึษาคนควา 
 1. ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนหลงัการใช
บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวา
เกณฑ 60% ที่ต้ังไวโดยคะแนนสอบหลังการทดลองกับคะแนนตามเกณฑที่กาํหนดไว มีความ
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตร
แบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลงัการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลของการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนการตูนสูงกวา
เกณฑ 60% ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน จันทะนาม (2543:72) ซึ่งไดพัฒนาชุดการ
แกปญหาคณติศาสตรดวยตนเอง ที่ใชการตูนประกอบสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 และ
สอดคลองกับงานวิจยัของ อรอุมา    ไชยโยธา (2547 : 51 - 52) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร
ดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบ เร่ือง ระบบจํานวนเต็ม และเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทัง้นี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก 
  1.1 บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยศึกษารูปแบบการสรางบทเรียนการตูนและไดประยุกตแนวความคิด
ของ คินเดอร (Kinder. 1965 : 68 - 69) เกษมา จงสูงเนิน  (2533 : 73) ศิริพร ดาระสุวรรณ  (2535 : 
98 - 99) คมศักดิ์ หาญสิงห (2543 : 38) จฑุารัตน จนัทะนาม (2543 : 72) อรอุมา ไชยโยธา (2547 : 
51 - 52) และกาํหนดกจิกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
โรงเรียน ความตองการของผูเรียน โดยกําหนดกิจกรรมขณะเรียน ใบงานปฏิบัติหลังเรียน เพ่ือให
ผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 การเรียนการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทย
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ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจาก
บทเรียนสําเร็จรูป ไดศึกษาคนควาไดตามความแตกตางของแตละบคุคล จะชวยใหผูเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู เขาใจในเนื้อหาวิชานัน้ๆ มากขึน้ (สิทธิพร บุญญานุวัตร. 2540 : 23 - 37)  จะ
สงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนสูงขึน้ดวย ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ เพ็ญนภา พัทร
ชนม ( 2544 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง กราฟกเบื้องตน ผลการวิจยั
พบวา คะแนนของการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พิเชษฐ เพียรเจริญ ( 2546 : 67) ไดทําการพัฒนาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองสื่อ
การสอน ผลการวิจัยพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ส่ือการสอน มปีระสิทธิภาพ 82.0/82.5 สูง
กวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง ส่ือการสอน สูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนหลัง
การเรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว สูงกวาเกณฑ 60% ทีต้ั่งไว โดยคะแนนสอบหลังการทดลอง กับคะแนนตามเกณฑที่กาํหนด
ไวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนจาการเรียนดวยบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้อาจจะมี
สาเหตุเนื่องจาก 
  2.1 การเรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book ไดนําเสนอเนื้อหา
พรอมภาพประกอบ ที่มีสีสันสวยงาม ทําใหผูเรียนเกิดความตื่นตาตืน่ใจ มีอารมณรวมที่จะติดตาม
เนื้อหา ซึ่งเด็กในวัยนี้จะชอบอานการตูน ภาพการตูนจะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน 
(สมหญิง กลั่นศิริ. 2521:74) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษมา จงสงูเนิน  (2533 : 73) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร พบวาการเรียนดวยการใช
หนังสือการตูนประกอบการเรียนการสอน ตามคูมือครู สสวท. ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้. 
จุฑารัตน จนัทะนาม (2543 : 72) ไดพัฒนาชุดการแกปญหาคณิตศาสตรดวยตนเองที่ใชการตูน
ประกอบ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน แบบ
แกปญหาโดยใชชุดการแกปญหาคณิตศาสตรดวยตนเอง ที่ใชการตูนประกอบกบัการสอนตาม
คูมือครู แตกตางกันอยางทนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของอรอุมา ไชยโยธา 
(2547 : 51 - 52) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูน
ประกอบ พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการสอนโดย
ชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบสูงกวากอนไดรับ
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การสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.2  การเรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book ไดนาํเสนอเนื้อหาอยาง
เปนลําดับขัน้ตอนจากเนื้อหางายๆ ไปสูเนื้อหาที่มีความยากมากยิ่งขึน้ ซึ่งผูเรียนสามารถที่จะเลือก
เรียนไดตามความสามารถตน ผูที่เรียนไดเร็วก็เรียนไดโดยไมตองรอผูอ่ืน ผูที่เรียนชาก็เรียนไปตาม
ระดับของตน (ปรัชญา ใจสะอาด. 2522 : 87 - 89) จะทําใหผูเรียนเรียนไดตามลําพัง เกิดการ
พ่ึงตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และลดความเบื่อหนายใหกบันักเรียนบางคนที่ตองเรียน
รวมกับคนอ่ืน (ธีระชยั ปูรณโชติ. 2539 : 27) 
  จากที่กลาวมาขางตน จึงทาํใหความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนหลงัการ
เรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สูงกวากอนการทดลอง โดยคะแนนหลังการทดลอง กับคะแนนกอนการทดลองมีความแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 
 จากผลการทดลองการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ผูวิจัยไดขอสังเกตบางประการซึ่งสรุปได ดังตอไปนี ้
  1. บรรยากาศในการเรียนเปนกนัเอง นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เพราะ
ไดอานการตูนที่มีสีสันสวยงามและสามารถทบทวนบทเรียนไดตามความถนัดของตนเอง 
  2. นักเรียนสวนใหญชอบการเรียนดวยบทเรียนการตูนแบบ E – Book เพราะการอาน
การตูนในวิชาคณิตศาสตรจะทําใหความเครียดของนักเรียนลดนอยลง และสามารถถามเพื่อนหรือ
ปรึกษาครูผูสอนไดเมื่อมีปญหา 
  3. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน เพราะสามารถทีจ่ะเรียนเนื้อหาไดตาม
ความสามารถของแตละบุคคล โดยไมตองรอเรียนพรอมเพ่ือนๆ และสามารถที่จะทบทวนบทเรียน
ไดตามความตองการของตนเอง 
  4. ลดความเบื่อหนายใหกับนักเรียนบางคนที่ตองเรียนรวมกบัคนอ่ืน ซึ่งผูเรียน
สามารถที่จะเรียนไดตามลําพัง เกิดการพึ่งตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควา 
  1.1 เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการศึกษาคนควาจากการใชเทคนิคแปลกใหม ครูควร
อธิบาย และทาํความเขาใจเกี่ยวกบัเนื้อหา จุดประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกอนการเรียน
การสอน และคําแนะนําของการใชบทเรียนการตูน 
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  1.2 ในระหวางที่ดําเนนิกจิกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตร
แบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ครูควรใหคําแนะนํา คําปรึกษาแก
นักเรียนเมื่อนกัเรียนพบปญหาหรือขอของใจจะไดสามารถแกไขไดอยางถูกตอง 
  1.3 การเรียนการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ จึงควรสงเสริมใหมีการนาํ
บทเรียนดังกลาวมาใชในการเรียนการสอนมากขึน้ 
  1.4 การเรียนการสอนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ทําใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ลดความเครียด 
จงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมสูงขึ้น  
 2. ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรนําสือ่การสอนที่ใชการตูนประกอบ มาใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
เนื้อหาสาระตาง ๆ และในระดับชั้นตางๆ ใหมากขึน้ 
  2.2  ควรที่จะนําสื่อการสอนคณิตศาสตรในรูปแบบและเนื้อหาสาระตาง ๆ มาประยุกต
สรางในรูปแบบของ E – Book ใหมากขึน้ 
  2.3 ในการเรียนดวยสื่อที่ใชคอมพิวเตอร ควรที่จะสอนวธิีการใชบทเรียนอยาง
ละเอียดกอนการเริ่มเรียน 
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ภาคผนวก ก 
 

1. ตารางคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว                     

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 
2. คา x และคา x2 ในการหาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 2 
3. ตารางคา p, คา q และคา pq ในการหาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 
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ตาราง 4 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
            ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว  
   

 ขอ  p r 
1 0.46 0.58 
2 0.41 0.75 
3 0.46 0.42 
4 0.41 0.67 
5 0.48 0.58 
6 0.59 0.75 
7 0.57 0.67 
8 0.61 0.50 
9 0.59 0.58 
10 0.59 0.50 
11 0.50 0.75 
12 0.41 0.75 
13 0.54 0.50 
14 0.67 0.50 
15 0.52 0.33 
16 0.52 0.67 
17 0.43 0.75 
18 0.57 0.50 
19 0.57 0.67 
20 0.48 0.75 
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ตาราง 5 คา x และคา x2  ในการหาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
            ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว  
 

คน
ที่ 

คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2) 

คน
ที่ 

คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2) 

คน
ที่ 

คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2) 

คน 
ที่ 

คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2) 

1 17 289 26 11 121 51 10 100 76 9 81 
2 17 289 27 11 121 52 10 100 77 9 81 
3 17 289 28 11 121 53 10 100 78 9 81 
4 17 289 29 11 121 54 10 100 79 9 81 
5 16 256 30 11 121 55 10 100 80 9 81 
6 16 256 31 11 121 56 10 100 81 9 81 
7 16 256 32 11 121 57 10 100 82 9 81 
8 16 256 33 11 121 58 10 100 83 8 64 
9 16 256 34 11 121 59 10 100 84 8 64 
10 16 256 35 11 121 60 9 81 85 7 49 
11 16 256 36 10 100 61 9 81 86 7 49 
12 15 225 37 10 100 62 9 81 87 7 49 
13 15 225 38 10 100 63 9 81 88 7 49 
14 15 225 39 10 100 64 9 81 89 7 49 
15 15 225 40 10 100 65 9 81 90 7 49 
16 15 225 41 10 100 66 9 81 91 7 49 
17 14 196 42 10 100 67 9 81 92 6 36 
18 14 196 43 10 100 68 9 81 93 6 36 
19 13 169 44 10 100 69 9 81 94 5 25 
20 12 144 45 10 100 70 9 81 95 4 16 
21 12 144 46 10 100 71 9 81 96 4 16 
22 11 121 47 10 100 72 9 81 97 4 16 
23 11 121 48 10 100 73 9 81 98 4 16 
24 11 121 49 10 100 74 9 81 99 3 9 
25 11 121 50 10 100 75 9 81 100 3 9 
         รวม 975 11529 
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 คาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 
โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 
 

     2
tS   = 

)1(
)( 22

−

− ∑∑
NN

xxN  

                                             =  ( ) ( )
99100

97511529100 2

×
−×  

             =   
9900

9506251152900 −  
             =   20.43 
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ตาราง 6 คา p, คา q และคา pq ในการหาคาความเชือ่มั่น (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์าง  
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว 

  
ขอ p q pq ขอ  p q  pq 
1 0.46 0.54 0.2484 11 0.52 0.48 0.2496 
2 0.39 0.61 0.2379 12 0.44 0.56 0.2464 
3 0.50 0.50 0.2500 13 0.56 0.44 0.2464 
4 0.43 0.57 0.2451 14 0.70 0.30 0.2100 
5 0.52 0.48 0.2496 15 0.54 0.46 0.2484 
6 0.61 0.39 0.2379 16 0.54 0.46 0.2484 
7 0.59 0.41 0.2419 17 0.48 0.52 0.2496 
8 0.63 0.37 0.2331 18 0.59 0.41 0.2419 
9 0.61 0.39 0.2379 19 0.59 0.41 0.2419 
10 0.61 0.39 0.2379 20 0.46 0.54 0.2484 
      รวม 4.8507 

 
 คาความเชื่อมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนแบบเลือกตอบ วิชา
คณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว 
 

    ttr   = 
1−k
k












− ∑ 21
S
pq  

                                            = 



 −

7363.23
8507.41

19
20  

     =     (1.0526)(0.7956) 
     = 0.837 
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        ภาคผนวก ข  
 

1. ตารางคา x และคา x2 ในการหาประสทิธภิาพของบทเรียนการตูนคณติศาสตรศาสตร 
 แบบ E – Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
2. ตารางคะแนน วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาคณิตศาสตรของบทเรียนการตูน 
 คณิตศาสตรศาสตรแบบ E – Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว กอนและ 
 หลังการทดลองของกลุมทดลอง ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 
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ตาราง 7 คา x และคา x2  ที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนการตูนคณิตศาสตร   แบบ 
E – Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว         
               

 

คนที ่ คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2) 

 

คนที ่ คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2) 

1 12 144 20 12 144 
2 14 196 21 14 196 
3 15 225 22 15 225 
4 13 139 23 13 169 
5 9 81 24 15 225 
6 16 256 25 16 256 
7 17 289 26 13 169 
8 14 196 27 10 100 
9 14 196 28 13 169 

10 16 256 29 16 256 
11 11 121 30 18 324 
12 15 225 31 15 225 
13 13 169 32 15 225 
14 16 256 33 14 196 
15 12 144 34 12 144 
16 17 289 35 16 256 
17 18 324 36 15 225 
18 14 196 37 10 100 
19 15 225 38 13 169 

        รวม    536 7700 
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 คาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลงัการทดลองของบทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

    X  =   
N
X∑  

     =   
38

536  
     =   14.105

  
 
 คาความแปรปรวนของคะแนนสอบหลังการทดลองของบทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ือง 
โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 
 

    S2 = ( )
( )1

22

−

− ∑∑
NN

XXN  

     =    ( ) ( )
3738

536770038 2

×
−×  

     =    
1406
5304  

     =     3.772 
 
 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 คือ คาสถติิที่ใช t - test one group  
 

      t  = 
n
S
uX 0−  

 

  = 
38
942.1

12105.14 −  

 

  = 
315.0
105.2  

 

  =  6.682 
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ตาราง 8 คะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชงิเสนตัวแปรเดียว 

                     
คน
ที่ 

pretests 
20 คะแนน 

posttest 
20คะแนน 

 

D 
 

D2    คน 
    ที่ 

pretests 
20 คะแนน 

posttest 
20 คะแนน 

 

D 
 

D2 

1 5 12 7 49 20 5 12 7 49 
2 6 14 8 64 21 4 14 10 100 
3 8 15 7 49 22 4 15 11 121 
4 4 13 9 81 23 6 13 7 49 
5 6 9 3 9 24 7 15 8 64 
6 6 16 10 100 25 6 16 10 100 
7 7 17 10 100 26 4 13 9 81 
8 9 14 5 25 27 6 10 4 16 
9 5 14 9 81 28 3 13 10 100 

10 5 16 11 121 29 6 16 10 100 
11 5 11 6 36 30 7 18 11 121 
12 7 15 8 64 31 6 15 9 81 
13 4 13 9 81 32 7 15 8 64 
14 4 16 12 144 33 5 14 9 81 
15 4 12 8 64 34 5 12 7 49 
16 6 17 11 121 35 7 16 9 81 
17 9 18 9 81 36 6 15 9 81 
18 6 14 8 64 37 6 10 4 16 
19 7 15 8 64 38 5 13 8 64 

       รวม 318 2816 
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 การวิเคราะหขอมูลวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนและหลังของการใชบทเรียนการตูน
คณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว 
 
       t  = 

( )
1

22

−
Σ−Σ

Σ

N
DDN

D  

   = 
( ) ( )

37
318281638

318
2−×

 

   = 
027.159

318  

   = 25.216 
 
 
 (เปดตาราง   จะได คาวิกฤตของ t   จากการแจกแจงแบบ t ที่ระดับนยัสําคัญ .01   เมื่อ           
df = 38 – 1 จะไดคา t = 2.423) 
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ภาคผนวก ค 

 
1. คาอํานาจจาํแนก (t) ของแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร จากการเรียนดวย

บทเรียนการตูนคณิตศาสตร แบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  
2. คาความแปรปรวนเปนรายขอของแบบวัดความพงึพอใจในวิชาคณิตศาสตร จากการเรียน

ดวยบทเรยีนการตูนคณิตศาสตร แบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปร
เดียว  

3. คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร จากการเรียนดวยบทเรียน
การตูนคณิตศาสตร แบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว  

4. คะแนนความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร จากการเรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตร
แบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ของกลุมตัวอยาง 

5. การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในวชิาคณิตศาสตร จากการเรยีนดวยบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  
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ตาราง 9  คาอํานาจจาํแนก (t) ของแบบวัดความพึงพอใจในวชิาคณิตศาสตร จากการเรียนดวย
บทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  

        
 ขอ t 

1 4.96 
2 5.67 
3 4.75 
4 6.32 
5 5.42 
6 8.00 
7 8.92 
8 6.66 
9 5.60 
10 5.75 
11 8.15 
12 7.42 
13 6.89 
14 7.11 
15 6.28 
16 6.00 
17 7.53 
18 7.03 
19 6.48 
20 6.42 

 

 t = 

L

L

H

H

LH

n
S

n
S

XX
22

+

−  

 

  = 
25
41.1

25
74.0

2.264.3

+

−  

 

  = 4.96 
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ตาราง 10 คาความแปรปรวนเปนรายขอของแบบวัดความพงึพอใจในวิชาคณิตศาสตร จากการ
เรียนดวยบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสน
ตัวแปรเดียว         
  

 ขอ         Xi
2      Xi   Si

2 
1 1320 356 0.52 
2 1190 334 0.74 
3 1390 362 0.79 
4 1420 368 0.65 
5 1132 324 0.82 
6 1344 352 1.04 
7 1220 340 0.64 
8 1210 334 0.94 
9 1180 332 0.77 

10 1132 296 2.55 
11 1334 358 0.52 
12 1220 336 0.91 
13 1188 316 1.89 
14 970 298 0.81 
15 954 290 1.13 
16 1216 336 0.87 
17 1212 340 0.56 
18 1362 358 0.80 
19 1234 338 0.91 
20 1324 352 0.84 
 รวม 6720 18.72 

   
 
 
 
 



 109

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร จากการเรียนดวยบทเรียน
การตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว  
 

  2
tS  = ( )

2

22

N
XXN∑ ∑−  

   = ( ) ( )
100100

6720460788100 2

×
−×  

   = 92.04  
 
 

  α   = 











−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
n  

   = 



 −

04.92
72.181

19
20  

   = 1.05 ×  0.80 
   = 0.84 
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ตาราง11      คะแนนความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร จากการเรียนดวยบทเรยีนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ของกลุม
ตัวอยาง  

 
คน
ที่    

pretest  
100 คะแนน  

posttest 
100 คะแนน   

 

D 
 

    D2 คน
ที่    

pretest 
 100 คะแนน  

posttest 
100 คะแนน  

 

D 
 

D2 

1 70 95 25   625 20 66 73 7 49 
2 73 81 8    64 21 54 78 24 576 
3 72 91 19   361 22 68 87 19 361 
4 56 89 33  1089 23 76 80 4 16 
5 48 72 24   576 24 83 90 7 49 
6 79 81 2    4 25 69 91 22 484 
7 63 85 22   484 26 72 81 9 81 
8 55 80 25   625 27 67 90 23 529 
9 45 86 41  1681 28 54 70 16 256 

10 68 72 4    16 29 52 81 29 841 
11 72 80 8    64 30 61 85 24 576 
12 66 75 9    81 31 69 78 9 81 
13 44 90 46  2116 32 56 93 37 1369 
14 50 83 33  1089 33 59 82 23 529 
15 75 82 7    49 34 82 85 3 9 
16 68 73 5    25 35 74 79 5 25 
17 74 84 10   100 36 70 76 6 36 
18 80 85 5    25 37 86 88 2 4 
19 78 83 5    25 38 76 80 4 16 
     รวม 2530 3134 604 14986 
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การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในวชิาคณิตศาสตร จากการเรยีนดวยบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว สถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 คือ คาสถติิที่ใช  
t - Distribution 
 

   t = 
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

N
DDN

D  

    = 
( ) ( )

37
6041498638

604
2−×

 

    = 
135.5531

604  

    = 
371.74

604  
    =  8.12 
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ภาคผนวก ง 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู บทเรยีนการตูนคณติศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชงิเสนตัวแปรเดียว ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

2. บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E - Book 
เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรู 
 

วิชาคณิตศาสตร 
 

เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ชวงชั้นที่ 3          ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 
เรื่อง  โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจาํนวนเต็ม     จาํนวน 2 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ดานความรู 

1) นักเรียนสามารถสรางสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกบัจํานวนเต็มจากโจทย
ปญหาที่กําหนดใหได 

2) นักเรียนสามารถแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจํานวนเต็มได 
1.2 ดานทักษะ/ กระบวนการ 

1). สามารถใชวิธกีารทีห่ลากหลายในการแกปญหาได 
1.3 ดานคุณลกัษณะ 

1) มีความรับผิดชอบ 
2) มีระเบียบวนิัย 
3) มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

 
2. สาระการเรียนรู    
การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 ข้ันตอนในการแกปญหาม ี4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ทําความเขาใจปญหา 
   - โจทยตองการทราบอะไร 
   - โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 
  ขั้นตอนที่ 2 วางแผนในการแกปญหา 
   - การวาดรูป 
   - การสรางสมการ 
   - การนาํวิธกีารตางๆ มาประยุกตใช เชน การสรางตาราง การสรางแผนภูมิ 
  ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแผน 
   - เปนการดําเนนิการแกปญหาตามแผนที่กาํหนดไว 
  ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคําตอบ 
   - เปนการพิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา 
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ตัวอยางที ่1 โอปอมีสมเปนสองเทาของจาํนวนมะมวง ถาซื้อมะมวงมาเพิม่ 6 ผล และกินสมไป 5 
ผล แลวจํานวนสมกับจาํนวนมะมวงจะเทากัน จงหาจํานวนสมรวมกบัจํานวนมะมวง 
  วิธีทาํ  
  ข้ันตอนที ่1  ทําความเขาใจปญหา  

1. จํานวนสมเปนสองเทาของจํานวนมะมวง 
2. ซื้อมะมวงมาเพิ่ม 6 ผล และกินสมไป 5 ผล แลวจํานวนสมกับ

จํานวนมะมวงจะมีจํานวนเทากัน 
3. มีสมและมะมวงรวมกันกี่ผล 

  ข้ันตอนที ่2  วางแผนในการแกปญหา 
    ส่ิงที่โจทยตองการทราบคือ จํานวนสมรวมกับจํานวนมะมวง 
    ใหโอปอมีมะมวงจาํนวน x ผล 
  ข้ันตอนที ่3 ดําเนนิการตามแผน 
    สรางสมการจากขอความทีสั่มพันธกนั ดังนี ้
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 

จํานวนของมะมวงที่โอปอมีอยู 

ซื้อมะมวงมาเพิ่ม 6 ผล 

มีสมเปนจํานวนสองเทาของ
จํานวนมะมวง 

โอปอมีมะมวงจํานวน x ผล 

มีสมจํานวน 2x ผล   

2x – 5  

x + 6   

กินสมไป 5 ผล 

2x - 5 = x + 6  จํานวนสมกับจํานวนมะมวงจะ
มีจํานวนเทากนั 
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                                         จะไดสมการคอื 2x - 5 = x + 6  
      นํา 5 มาบวกกับจํานวนทัง้สองขางของเครื่องหมายเทากับ 
                                                               2x - 5 = x + 6  
            2x = x + 11 
      นํา X มาลบออกกับจํานวนทั้งสองขางของเครื่องหมายเทากับ 
                   2x - x = x + 11 - x 
               x = 11 
  ข้ันตอนที ่4  ตรวจสอบคําตอบ 
 แทนคา x ลงในสมการ      2x - 5 = x + 6 ดวย 11 
              (2×  11) - 5 = 11 + 6    
                            22 – 5 = 17      เปนจริง 
    ดังนัน้    โอปอมีสมรวมกับมะมวงเปนจํานวน 33 ผล 
 
ตัวอยางที่ 2 โชกุนมีลูกอม 350 เม็ด ซึ่งเปนสีเขียว สีแดงและสีเหลือง โดยที่สีแดงมีจาํนวนมากกวา
สีเหลืองอยู 4 เม็ด และสีเหลืองมีนอยกวาสองเทาของสีเขียวอยู 3 เม็ด จงหาจํานวนของลกูอมทั้ง
สามชนิด 
  วิธีทาํ    
  ข้ันตอนที ่1  ทําความเขาใจปญหา 

1. มีลูกอม 350 เม็ด ซึ่งเปนสีเขยีว สีแดงและสีเหลือง 
2. สีแดงมีจํานวนมากกวาสีเหลืองอยู 4 เม็ด 
3. สีเหลืองมีนอยกวาสองเทาของสีเขียวอยู 3 เม็ด 
4. ตองการหาจาํนวนของลูกอมทั้งสามชนิด 

  ข้ันตอนที ่2  วางแผนในการแกปญหา 
    ส่ิงที่โจทยตองการทราบคือ จํานวนลกูอมทั้งสามชนิด 
    ใหโชกนุมีลูกอมสีเขียวเทากบั x ชิ้น  
  ข้ันตอนที ่3 ดําเนนิการตามแผน 
    สรางสมการจากขอความทีสั่มพันธกนั ดังนี ้
 
 
 
  

จํานวนลูกอมสีเขียว มีลูกอมสีเขียว x เม็ด 
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 จะไดสมการคอื x + (2x – 3) + (2x – 7) = 350 
                                                         5x – 10 = 350 

                                       5x – 10 + 10 = 350 + 10 
                                5x = 360 
                                          

5
5x = 

5
360  

                                  x = 72 
  ข้ันตอนที ่4  ตรวจสอบคําตอบ 

                         แทนคา X ลงในสมการ x + (2x – 3) + (2x – 7) = 350   ดวย 72 
           72 + (2×72) – 7 + (2×72) – 4   = 350 
                                        350 = 350 เปนจริง 
    ดังนัน้     โชกุนมีลูกอมสีเขียว 72 เม็ด 
       ลูกตาลมีลูกอมสีเหลือง 141 เม็ด และลูกอมสีแดง 137 เม็ด 
 
ตัวอยางที่ 3 ลูกตาลมีเหรียญอยูจํานวนหนึ่งซึง่เปนเหรยีญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท รวมเปน
เงิน 320 บาท นับจํานวนเหรียญได 50 เหรียญ จงหาวาลกูตาลมีเหรียญ 10 บาท จํานวนกี่เหรียญ 
  วิธีทาํ    
  ข้ันตอนที ่1  ทําความเขาใจปญหา 

สีเหลืองมีนอยกวาสองเทาของสี
เขียวอยู 3 เมด็ 

สีแดงมีจํานวนนอยกวาสีเหลือง
อยู 4 เม็ด 

 มีลูกอมสีเหลือง 2x – 3 เม็ด 

x + (2x – 3) + (2x – 7) = 350 

จํานวนลกูอมสีแดง 2x – 7 เม็ด 

มีจํานวนลูกอม 350 เม็ด 
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1. มีเหรียญ 5 บาทและเหรียญ 10 บาท นับจํานวนเหรียญได 50 
เหรียญ 

2. เปนเงนิ 320 บาท 
3. มีเหรียญ 10 บาท จํานวนกีเ่หรียญ 

  ข้ันตอนที ่2 วางแผนในการแกปญหา 
    ส่ิงที่โจทยตองการทราบคือ จํานวนของเหรียญ 10 บาท 
    ใหลูกตาลมเีหรียญ 10 บาทอยู  m เหรียญ 
  ข้ันตอนที ่3 ดําเนนิการตามแผน 
    สรางสมการจากขอความทีสั่มพันธกนั ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จะไดสมการคอื 10m + 5(50 – m) = 320 

                 10m + 250 – 5m = 320 
                           5m + 250 = 320 

                     5m + 250 – 250 = 320 - 250 
                   5m = 70 
                             

5
5m = 

5
70  

                    m = 14 
  ข้ันตอนที ่4  ตรวจสอบคําตอบ 
      แทนคา m ลงในสมการ 10m + 5(50 – m) = 320  ดวย 14 
                   (10×14) + 5(50 – 14) = 320 
                             140 + 250 - 70 = 320  เปนจริง 
    ดังนัน้    ลูกตาลมีเหรยีญ 10 บาท อยู 14 เหรียญ 

จํานวนของเหรียญ10 บาท 

นับจํานวนเหรียญได50 เหรียญ 

รวมเปนเงนิ 320 บาท 

มีเหรียญ 10 บาทอยู  m เหรียญ 

มีเหรียญ 5 บาทอยู   50 - m เหรียญ 

10m + 5(50 – m) = 320 
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ตัวอยางที ่4 ตนขาวซื้อปากกา 1 ดามและดินสอ 1 แทง คิดเปนเงนิ 15 บาท ถาซือ้ปากกา 4 ดาม
และดินสอ 6 แทง จะตองจายเงนิ 70 บาท จงหาราคาของปากกา 1 ดามและดินสอ 1 แทง 
  วิธีทาํ  
  ข้ันตอนที ่1 ทาํความเขาใจปญหา 

1. ซื้อปากกา 1 ดามและดินสอ 1 แทง คิดเปนเงนิ 15 บาท 
2. ซื้อปากกา 4 ดามและดินสอ 6 แทง จะตองจายเงนิ 70 บาท 
3. ตองการหาราคาของปากกา 1 ดามและดนิสอ 1 แทง 

  ข้ันตอนที ่2 วางแผนในการแกปญหา 
    ส่ิงที่โจทยตองการทราบคือราคาปากกา 1 ดาม และราคาดินสอ 1 แทง 
    ใหปากการาคาดามละ x บาท 
  ข้ันตอนที ่3 ดําเนนิการตามแผน 
    สรางสมการจากขอความทีสั่มพันธกนั ดังนี ้
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
    จะไดสมการคอื          4x + 6(15 – x) = 70 
                     4x + 90 – 6x = 70 
                -2x + 90 = 70 
             -2x = -20 
          

2
2
−
− x = 

2
20
−
−  

                x = 10 

ซ้ือปากกา 1 ดามและดินสอ 
1 แทง ราคา 15 บาท

ซ้ือดินสอ 6 แทง 

ซ้ือปากกา 4 ดาม 

ปากกาดามละ x บาท และดิน
สอบแทงละ 15 – x บาท 

4x บาท  

6(15 – x) บาท 

ซ้ือปากกา 4 ดามและดินสอ 
6 แทง ราคา 70 บาท

4x + 6(15 – x) = 70 บาท 
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  ข้ันตอนที ่4  ตรวจสอบคําตอบ 
      แทนคา x = 10 ลงในสมการ 4x + 6(15 – x) = 70 
         (4 ×10) + 6(15 – 10) = 70 
                  40 + 30 = 70  เปนจริง 
    ∴    ปากการาคาดามละ  10 บาท 
          ดินสอราคาแทงละ 5 บาท 
 
3. กิจกรรมการเรยีนการสอน 

1) ครูซักถามเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่เคยเรียนมาแลวโดย
ใหนักเรียนชวยกันตอบเพื่อทบทวน 

2) ครูอธิบายผลการเรียนรูที่คาดหวงัในการเรียนจากบทเรยีนการตูนคณติศาสตรแบบ           
E – Book เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจํานวนเต็ม ใหนักเรียนฟง 

3) ครูแนะนําการใชบทเรียนบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชงิเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกบัจํานวนเต็มกอนเริ่มเรียน 

4) ใหนักเรียนศึกษาจากบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชงิเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกบัจํานวนเต็ม  

5) ใหนักเรียนทําใบงาน เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียวเกีย่วกับจํานวนเตม็  
6) ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปวิธีการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกบั

จํานวนเตม็ทีน่ักเรียนไดศึกษาจากบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book  
 
4. ส่ือการเรียนรู 

1). บทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E – Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเกีย่วกับจํานวนเตม็  

2). ใบงาน เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียวเกีย่วกับจํานวนเตม็  
 

5. การวัด/ ประเมินผล 
ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เครื่องมือที่ใชวัด เกณฑการประเมิน 

ดานความรู ตรวจแบบฝกหัด ใบงาน ผานเกณฑ 80% 
 

ดานทกัษะ/ 
กระบวนการ 

ตรวจแบบฝกหัด ใบงาน นักเรียนทาํไดอยูในระดับดี
มาก ดี หรือปานกลาง 
 

ดานคุณลักษณะ จากสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ไดคะแนน 4 คะแนนขึน้ไป 
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ใบงาน 
1. โชกุนมีเงนิมากกวาตนขาวอยู 74 บาท เมือ่นําเงินของโชกุนมารวมกับเงินของตนขาวเปน 

320 บาท จงหาจํานวนเงนิของโชกนุ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

2. ตองตามีขนมอยู 45 ชิ้น ตองการแบงออกเปนสองกอง โดยให 2เทาของกองมาก เทากับ 3 
เทาของกองนอย ตองตาจะมีขนมกองละกี่ชิ้น 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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3. โอปอมีเงนิ 130 บาท ถา 3เทาของเงนิของลูกตาลมากกวา 2 เทาของเงนิของโอปออยู 60 
บาท โอปอและลูกตาลจะมีเงินอยูคนละกีบ่าท 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

4. ปจจุบันโชกุนมีอายุเปนสี่เทาของตนขาว อีกสี่ปขางหนาโชกนุจะมีอายุเปนสองเทาของตน
ขาว จงหาอายุในปจจุบันของตนขาว 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 



 123

แบบประเมินดานทักษะ/ กระบวนการ 
 เร่ือง..........................................วิชา คณติศาสตรพื้นฐาน ชวงชั้นที ่3 ชั้นมธัยมศกึษาปที ่2 
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2549   วนัที่ .......................  เดือน ...................  พ.ศ. 2549 
 

การ
แกปญหา 

การให
เหตุผล 

การ
เชื่อมโยง 

การสื่อสารและ
การนาํเสนอ 

รวม  
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 
1               
2               

 
เกณฑในการใหคะแนน 
 1. การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชยทุธวิธีดําเนินการแกปญหา และ
อธิบายถงึเหตผุลในการใช วธิีดังกลาว 
คะแนน ความสามารถในการแกปญหา 

3 ใชวิธีดําเนินการแกปญหาสาํเร็จ ถกูตอง และอธิบายถงึเหตุผลในการใชวิธีไดชัดเจน 
2 ใชวิธีดําเนินการแกปญหาสาํเร็จ ถกูตองบางสวน และอธิบายเหตุผลในการใชวิธีไดบางสวน 
1 ไมมียุทธวิธ ีหรือวิธีการดําเนินการแกปญหา 

  
 2. การใหเหตุผล หมายถงึ การอางอิง การเสนอแนวความคิดประกอบการตัดสินใจ 
คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุล 

3 มีการอางอิง เสนอแนวความคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
2 มีการอางอิงถกูตองบางสวน เสนอแนวความคิดประกอบการตัดสินใจ 
1 ไมมีการอางองิ เสนอแนวหรอืความคิดประกอบการตัดสินใจ 

 
 3. การเชื่อมโยง  หมายถงึ การนาํความรู หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตรในการ
เชื่อมโยงกับสาระคณิตศาสตร/ สาระอืน่/ ในชีวิตประจาํวัน 
คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยง 

3 นําความรู หลักการและวธิกีารทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยงภายในสาระ/สาระอืน่/ ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อชวยในการแกปญหา หรือประยุกตใชไดอยางสอดคลอง เหมาะสม 

2 มีการอางอิงถกูตองบางสวน เสนอแนวความคิดประกอบการตัดสินใจ 
1 ไมมีการอางองิ เสนอแนวหรอืความคิดประกอบการตัดสินใจ 
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 4. การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํเสนอ หมายถงึ การใช
ภาษา/สัญลกัษณทางคณิตศาสตร การนําเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือตารางแสดงขอมูล
ประกอบ 
คะแนน ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 

3 ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง และนําเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิหรือ
ตารางแสดงขอมูลประกอบตามลําดับข้ันตอน เปนระบบ ชัดเจน 

2 ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรบางสวน และนําเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิหรือ
ตารางแสดงขอมูลประกอบ ชัดเจนบางสวน 

1 ไมใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตร  
  
 การแปลผล 
 คะแนน  10 - 12    หมายถงึ    ดีมาก   คะแนน 7 - 9 หมายถงึ ดี 
 คะแนน  4 – 6      หมายถงึ    ปานกลาง   คะแนน 3 - 0 หมายถงึ ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะ 
 เร่ือง..........................................วิชา คณติศาสตรพื้นฐาน ชวงชั้นที ่3 ชั้นมธัยมศกึษาปที ่2 
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2549   วนัที ่.......................    เดือน ...................   พ.ศ. 2549 
 

ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความกระตือรือรน รวม  
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 

1            
2            

 
เกณฑในการใหคะแนน 
 1. ความรับผิดชอบ หมายถึง นักเรียนสงงานตรงตามเวลานัดหมาย และถูกตอง 
คะแนน คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 นักเรียนสงงานตรงตามเวลานัดหมาย และถูกตอง 
2 นักเรียนไมสงงานตรงตามเวลานัดหมาย แตทํางานไดถกูตองบางขอ  
1 นักเรียนไมสงงานตรงตามเวลานัดหมาย และทําไมถกูตอง 

 
 2. ความมีระเบียบวินัย หมายถงึ นักเรียนมีผลงานที่สะอาดเรียบรอย และปฏิบัติตนอยูใน
ขอตกลงที่กาํหนดไวรวมกนัทุกครั้ง 
คะแนน คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 นักเรียนมีผลงานที่สะอาดเรยีบรอย และปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กาํหนดรวมกัน 
2 นักเรียนมีผลงานที่ไมสะอาดเรียบรอย และปฏิบัติตนในขอตกลงทีก่ําหนดรวมกนับางครั้ง 
1 นักเรียนมีผลงานที่ไมสะอาดเรียบรอย และไมปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกัน 

  
 3. ความกระตือรือรน หมายถึง นักเรียนตั้งใจเรียน ไมคุย ไมเลน ไมงวง 
คะแนน คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 นักเรียนตั้งใจเรียน ไมคุย ไมเลน ไมงวง 
2 นักเรียนตั้งใจเรียนเปนบางครั้ง คุย เลน งวงเปนบางครัง้ 
1 นักเรียนไมต้ังใจเรียน คุย เลน งวง 

 
 การแปลผล 
 คะแนน  8 - 9    หมายถงึ ดีมาก  คะแนน 6 - 7 หมายถงึ   ดี 
 คะแนน  4 – 5   หมายถงึ ปานกลาง คะแนน 3 - 0 หมายถงึ   ควรปรับปรุง  



 
 
 
 

 
 

ตัวอยาง 
 
 

บทเรียนการตูนคณิตศาสตร  
 

แบบ E-Book 
 
 

เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
 
 

 
 

ชวงชั้นที ่3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
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แนะนําตัวละคร 

บทที่ 1 บทที่ 3 

บทที่ 2 บทที่ 4 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

วิชาคณิตศาสตร 
 

เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 

คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1. กระปุกออมสินใบหนึ่ง มีเหรียญหาบาทและเหรียญสิบบาทอยูรวมกัน 32 เหรียญ คิดเปน 220 บาท กระปุกออมสินใบ
นี้มีเหรียญหาบาทจํานวนกี่เหรียญ ถาให x แทนจํานวนเหรียญ 5 บาท เขียนสมการไดตรงกับขอใด 
ก. 5x + 10x  =  220                                   ข. 10x – 5(32 – x)  =  220     
ค. 5x + 10(32 – x)  =  220                         ง. 10x + 5(32 + x)  =  220 
 

2. ถาแบง 45 ออกเปนสองสวน โดยใหสองเทาของจํานวนมาก เทากับสามเทาของจํานวนนอย ถาใหจาํนวนมากมีคา
เทากับ x  จะสามารถเขียนสมการไดตรงกับขอใด 
    ก. x  =  (45 – x)                                         ข. 3x  =  (45 – x)   
    ค. 2x  = 3(45 – x)                                      ง. 3x  =  45 – 2x    
 
3. กองสอบคณิตศาสตรสองครั้ง แตละครั้งคะแนนเต็ม 100 คะแนน คร้ังแรกสอบได 75 คะแนน คร้ังที่สองจะตองสอบได
กี่คะแนนจึงจะไดคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบทั้งสองครั้งเปน 80 คะแนน 
    ก. 75   คะแนน                                           ข. 80   คะแนน               
    ค. 85   คะแนน                                           ง. 90   คะแนน                  
 
4. แดงและดํามีเงินรวมกันเปน 200 บาท ถาสองเทาของเงินดํามากกวาเงินของแดงอยู 40 บาท แดงมีเงนิกี่บาท 
     ก. 120   บาท                                            ข. 80   บาท     
     ค.  70    บาท                                            ง. 60   บาท   
 
5. นกและแมวอยูรวมกัน นบัศีรษะรวมกันได 40 หัว นับขารวมกันได 100 ขา จะมีนกและแมวอยางละเทาไร 

 ก. นก  20  ตัว และแมว  20  ตัว                  ข. นก  22  ตัว และแมว  18  ตัว                 
 ค. นก 15  ตัว และแมว  25  ตัว                   ง. นก 30  ตัว และแมว  10  ตัว     
 

6. วารีมีอายมุากกวานิภา 5 ป ถาอายุของวารแีละนิภารวมกนัได 39 ป อยากทราบวานิภามีอายุกีป่ 
    ก. 15   ป                                                   ข. 17   ป                

 ค. 19   ป                                                   ง. 22   ป       
 

7. สมโอมปีากกาเปน 
3

2 เทาของจํานวนดินสอ ผลบวกของจํานวนปากกาและดินสอเปน 50  ถาใหสมโอมดีินสอจํานวน 
x แทง  จากโจทยเขียนสมการไดตรงกับขอใด 

     ก. x – 
3

2 x  =  50                                       ข. 
3

2 x - x = 50           

     ค. x + 
3

2 x  =  50                                      ง. x   =  50 + 
3

2 x      
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8. สมศักดิ์มีดินสอจํานวนหนึ่ง แจกเพื่อนไป
3

1 ของจํานวนที่มอียู เมือ่นับดูเหลือดินสออยู 16 แทง จงหาจาํนวนดินสอ
ทั้งหมด 
    ก. 48   แทง                                                ข. 36   แทง                  

 ค. 30   แทง                                                ง. 24   แทง     
 

9. วันแรกสุดาอานหนังสือ
5

2  ของหนาหนังสือท้ังหมด วันตอมาอานได 40 หนา รวมสองวันอานได 
2

1 เลม หนังสือเลมนี้มี
กี่หนา 
     ก. 350   หนา                                             ข. 360   หนา                  
     ค. 380   หนา                                             ง. 400   หนา                  
 

 10. แดงมีอายเุปน 
4

1 ของอายุขาว เขียวมีอายุเปน 
6

1 ของอายุขาว ถาอายุของแดงรวมกับเขียวเปน 20 ป ขาวจะมอีายุ
เทาไร 
    ก. 42 ป                                                      ข. 48 ป                  
    ค. 52 ป                                                      ง. 75 ป     
 
11. ปจจุบันติ๋วมีอายมุากกวาตน 4 ป อัตราสวนของอายุติ๋วตออายุตนเปน  7 : 5 ถาใหติ๋วมีอาย ุx ป ขอใดเปนสมการที่ใช
หาอายุปจจบุันของติ๋ว 
     ก. 7x – 28  =  5x                                       ข. 7x + 28  =  5x                  
     ค. 7x  =  5x – 20                                       ง. 7x  =  5x + 20      
 
12. สุดาซื้อหนงัสือเลมหนึ่งราคา 500 บาท แตขายใหสมศรีโดยยอมขาดทุน 5% ถาใหสุดาขายหนังสือใหสมศรีราคา  a 
บาท  ขอใดเปนสมการที่ใชในการหาวาสุดาขายหนังสือใหกับสมศรีในราคาเทาใด 

 ก. 







× 500
100

5 - 500  =  a                            ข. 







× 500
100

5 - a  =  500 

 ค. 500 - 







× 500
100

5  =  a                            ง. 500 + 







× 500
100

5  =  a          

 
13. รานคาแหงหนึ่งประกาศลดราคาสินคาทุกชนิด 20% ถาสินคาชนิดหนึ่งติดประกาศราคาขายที่ลดแลว 320 บาท 
ราคาสินคากอนลดราคาเทาไร 
    ก. 360   บาท                                              ข. 380   บาท                 

 ค. 400   บาท                                              ง. 420   บาท                 
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14. นักเรียนหองหนึ่ง มีอัตราสวนของนักเรียนชาย ตอนักเรียนหญิงเปน 2 : 5 ถาหองเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด 133 คน 
เปนนักเรียนชายกี่คน 
    ก. 95   คน                                                 ข. 88   คน                
    ค. 45   คน                                                 ง. 38   คน                
   
15. สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราสวนระหวางขนาดของมุมทั้งสามเปน 3 : 4 : 5 แลวมุมทีม่ีขนาดใหญที่สุดจะมีขนาดเทาไร 
    ก. 25   องศา                                              ข. 45   องศา     

 ค. 60   องศา                                              ง. 75   องศา        
 

16. ส่ีเหลี่ยมผืนผารูปหนึ่งมีดานยาวยาวกวาดานกวาง 5 เมตร วัดความยาวรอบรูปได 50 เมตร  ถาใหดานยาวมีความ
ยาว  x เมตร  ขอใดเปนสมการหาความยาวของดานยาว 
     ก. 4x + 5  =  50                                        ข. 4x + 10  =  50                 
     ค. 2x + 2(x – 5)  =  50                              ง. 2x - 2(x + 5)  =  50       
   
17. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดมุมที่หนึ่งเปนสามเทาของมุมที่สาม และมุมที่สองมีขนาด 80 องศา  ถาใหมมุที่สามมี
ขนาด  A องศา จะหาขนาดของมุมที่สามจากสมการในขอใดตอไปน้ี 
    ก. 3A + A = 80                                          ข. 3A - A = 80                     

 ค. 3A + A + 80 = 180                               ง. 3A - A - 80 = 180        
 

18. ส่ีเหลี่ยมผืนผารูปหนึ่งมีเสนรอบรูปยาว 48 นิ้ว ถาดานยาวยาวกวาดานกวาง 4 นิ้ว ส่ีเหลี่ยมผืนผารูปน้ีมีพื้นที่เทาไร 
    ก. 120   ตารางนิ้ว                                      ข. 140   ตารางนิ้ว                  

 ค. 145   ตารางนิ้ว                                      ง. 155   ตารางนิ้ว           
                

19. ลวดขดหนึ่งยาว 36 เมตร นําไปลอมรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ที่มีดานกวางสั้นกวาดานยาว 4 เมตร ไดพอดี จงหาขนาด
ของสี่เหลี่ยมผืนผารูปนี้ 
ก. ยาว  11  เมตร   และกวาง  7  เมตร          ข. ยาว  7    เมตร   และกวาง  11 เมตร      
ค. ยาว  22  เมตร   และกวาง  14  เมตร        ง. ยาว  14  เมตร   และกวาง  22  เมตร      

 
20. ดานของสามเหลี่ยมดานเทารูปหนึ่งยาวเทากับดานของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถาผลบวกของความยาวดานทุกดานของ
สามเหลี่ยมเทากับ 90 เมตร ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสมีพืน้ที่เทาไร 
ก. 225   ตารางเมตร                                   ข. 736   ตารางเมตร                  
ค. 784   ตารางเมตร                                   ง.  900   ตารางเมตร         

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร 
 

เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

142

แบบทดสอบวัดความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร 
 

 คําชี้แจง :  
1. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ( / ) ในชองหลังขอความ ท่ีตรงกับความรูสกึที่แทจริงของนักเรียนเพียงชอง
เดียว คําตอบที่นักเรียนตอบนัน้ ไมมีขอถูกหรือขอผิด เพราะแตละคนมีความรูสึกในแตละขอแตกตางกัน 
2. แบบทดสอบวัดความพึงพอใจนี้มี 20 ขอ ใหนักเรียนอานใหเขาใจกอนตอบคําถาม 

 
ระดับความพึงพอใจ  

รายการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
     ความรูสึกของขาพเจา    เมื่อตอง . . . 
1. ฟงครูสอนดวยความตั้งใจ 

     

2. สงแบบฝกหัดหรือการบานใหทันเวลา      
3. เตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมอยูเสมอ      
4. ใหความรวมมือกับเพื่อนและครู      
5. ตอบคําถามของครูไดรับคําชม      
6. นําวิชาคณิตศาสตรไปใชในวิชาอื่นๆ      
7. ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม      
8. แกปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอน      
9. ชวยเหลือเพือ่นขณะปฏิบัติกิจกรรม      
10. เรียนคณิตศาสตรจากสื่อท่ีมีการตูนประกอบ      
11. ศึกษาเนื้อหาไดตามความถนัดของตนเอง      
12. ขอคําปรึกษาจากครูผูสอนเมื่อมีปญหาหรือ 
      ขอของใจจากบทเรียน 

     

13. ทํางานคณิตศาสตรอยางรวดเรว็และถูกตอง      
14. เลนเกมคณิตศาสตร      
15. ใชคอมพิวเตอรในการการเรียนคณิตศาสตร      
16. แกปญหาดวยความสมเหตสุมผล      
17. ทํากิจกรรมการเรียนดวยความกระตือรอืรน      
18. ทํากิจกรรมไดอยางสรางสรรค      
19. นําคณิตศาสตรไปใชในการวางแผนการทํางาน      
20. นําคณิตศาสตรไปแกปญหาเหตุการณใน 
     ชีวิตประจําวัน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ แผนการจดัการเรียนรูและบทเรียน
การตูนคณิตศาสตร แบบ E – Book เร่ือง โจทยปญหาสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 

 
 

1. อาจารยประสาท  สอานวงศ 
ขาราชการบาํนาญ 

 
2. รองศาสตราจารย นพพร  แหยมแสง 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง   
 

3. ผูชวยศาสตราจารย ปรีดี  สุทธิแยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
 ชื่อ – สกุล นางสาวบุษบา   ชูคํา 
 วันเดือนปเกิด 3 มกราคม 2522 
 สถานที่เกิด อ.รัษฏา  จ. ตรัง 
 ตําแหนงในหนาที่การงาน อาจารย 1 ระดับ 4 
 สถานทีท่ํางาน โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
 ประวัติการศึกษา  
  พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาปที่ 6  
 โรงเรียนคลองปางวิทยาคม 
 พ.ศ. 2545  ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร 
 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 พ.ศ. 2550 ปริญญาโท   กศ.ม. เอกการมัธยมศึกษา  

 สาขาการสอนคณิตศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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