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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร     กับเกณฑ  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระนารายณ ตําบล
ทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 41 คน ดําเนินการสอนโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดย
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง ใชเวลาในการสอน 17 คาบๆ 50 นาที แบบแผนการทดลอง One-Group 

Pretest-Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาสถิติ t-test Dependent และคาสถิติ t-test One 

Sample  
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เสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมี คา 89.44/91.37 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลัง 
ไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลัง 
จากเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ผานเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to develop mathematics learning packages focusing on 

mathematical problem solving skills through discovery method on “linear equation with one variable” at 

mathayomsuksa 1 level and compare students’ achievement before and after learning and compare 

students’ achievement and after learning with mathematics learning packages with a criteria. 

 The subjects of this study were 41 Mathayomsuksa I students in  the second semester of 2005 

academic year at Pranarai School, Lopburi.  They were selected through cluster random sampling 

technique. The experimental group was taught by using mathematics learning packages focusing on 

mathematics problem solving skills through discovery method by the researcher for 17 fifty – minute 

periods. The One – Group Pretest-Posttest Design was used for this study. The data were statistically 

analyzed by using t-test    Dependent and  t-test One sample. 

 

 The findings were as follows : 

 1. The mathematics learning packages focusing on mathematics problem solving skills 

through discovery method on “linear equation with one variable” at mathayomsuksa 1 level the efficiency 

of 89.44/91.37 according to 80/80 criteria. 

 2. The mathematics achievement of the experimental group after being taught by using 

mathematics learning packages focusing on mathematics problem solving skills through discovery method 

was significantly higher than that before being taught at the .01 level of significance.  

 3. The mathematics achievement of the experimental group after being taught by using 

mathematics learning packages focusing on mathematics problem solving skills through discovery method 

was significantly higher than 65 percentage criteria at the .01 level of significance. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันนี้โลกมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูตาง ๆ 
ไดเพ่ิมมากขึ้นดูเหมือนวาสิ่งที่มนุษยเราตองเรียนรู ตองศึกษาไดทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามความ
เจริญที่รุดหนาไป คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเพราะวาใชเปนเคร่ืองมือ            
ในการดํารงชีวิตและใชแสวงหาความรูใหม ๆ นอกจากนี้คณิตศาสตรชวยใหคนคิดอยางมีเหตุผล 
สามารถนําความรูวิชาคณิตศาสตรไปแกปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิชาคณิตศาสตร
เปนรากฐานแหงความเจริญในดานเศรษฐกิจ สังคม และวิศวกรรม ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 2) 
กลาววา...คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิด เราใชคณิตศาสตรพิสูจนอยางมีเหตุผลวาสิ่งที่เรา
คิดขึ้นน้ันเปนจริงหรือไมดวยวิธีคิด เราก็จะสามารถนําคณิตศาสตรไปแกปญหาทางวิทยาศาสตรได 
คณิตศาสตรชวยใหคนมีเหตุผล เปนคนใฝรู ตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่แปลกและใหม คณิตศาสตรจึง
เปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยีในดานตาง ๆ.... 
 คณิตศาสตรเปนวิชาที่สําคัญมากในโลกแหงความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เพราะคณิตศาสตร เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาวิทยาการแขนงตาง ๆ เชน            
ดานเศรษฐกิจ และสังคมวิทยา ดังที่ สิริพร  ทิพยคง (2536: 9) ไดกลาววา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชา
ที่ชวยกอใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โลกในปจจุบันเจริญขึ้น 
เพราะการคิดคนทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งตองอาศัย ความรูทางดานคณิตศาสตร ดังมีคํากลาววา 
“คณิตศาสตรเปนราชินีของวิทยาศาสตร” (Mathematics is the queen of science)  
 ในปจจุบันพบวา การเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น นักเรียนสวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนการสอนคณิตศาสตรอยูในระดับไมนาพอใจ ที่เปนเชนนี้เพราะ นักเรียนคิดวาวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก ทําใหเกิดความเบื่อหนาย ทําใหขาดความสนใจและความกระตือรือรนใน
การเรียน ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นไมใชเพราะนักเรียนเพียงฝายเดียว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการดวยกัน ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 3-8) ไดกลาวไว สรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรนั้น มิใชวาปญหาจะขึ้นอยูกับตัวผูเรียนแตฝายเดียว องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ตัวผูเรียนยอมทําใหเกิดปญหาไดซึ่งไดแก ผูบริหาร, ครูผูสอน, หลักสูตร ตัวนักเรียนและสภาพแวดลอม 
 จากปญหาในดานตาง ๆ ลวนเปนอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร แตปญหา
ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง คือ ปญหาที่เกิดขึ้นจากครูผูสอน ดังที่สิริพร ทิพยคง (2536: 51) ไดกลาววา 
ครูเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนในหองเรียนประสบผลสําเร็จ นอกจากคุณสมบัติ
ทางดานวิชาการ คือมีความรูความเขาใจอยางแจมแจงในเนื้อหาที่สอนแลว ครูจะตองเปนผูที่มีความ
กระตือรือรน มีความตั้งใจในการสอนเพื่อใหนักเรียนจะไดมีการพัฒนาความรู ความสามารถ 
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 แตปรากฏวาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร   
ครูสวนใหญมักสอนคณิตศาสตรบนกระดานดํา ใหนักเรียนจดบันทึกตาม เปนผลใหนักเรียนไดเรียน
คณิตศาสตร แบบทองจํา ทําตามตัวอยาง ซึ่งทําใหนักเรียนขาดกระบวนการคิด วิเคราะห การใช
เหตุผล และไมสามารถนําไปใชในการแกปญหาได (จิราภรณ ศิริทวี. 2541: 37-38) จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดานคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ต่ํากวาเกณฑการประเมนิขัน้
ผานรอยละ 15.60 นั่นคือผลของการวัดรอยละ 36.91 ของคะแนนเฉลี่ย และผลการประเมินนักเรียน
ตามระดับคุณภาพยังพบวามีนักเรียนอยูในระดับที่ควรปรับปรุงสูงถึงรอยละ 80.95 ซึ่งเปนผลที่   
ไมนาพอใจ (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา. 2542: 3) จะเห็นไดวาปจจัยที่สงผลใหการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรต่ําอันเนื่องมาจากสภาพของวิชาคณิตศาสตร ซึ่งตาม
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรแลวเปนทักษะการคํานวณ สรุปเปนความคิดรวบยอดและเปน
นามธรรม ทําใหมีผูสนใจที่จะเรียนดวยความตั้งใจจริงมีนอย อีกปจจัยหน่ึงทําใหผูเรียนไมอยาก
เรียนคณิตศาสตร นั่นคือผูเรียนไมเห็นความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร และเบื่อหนาย       
การเรียนคณิตศาสตรในหองเรียน เพราะเนื้อหา และวิธีการสอนไมนาสนใจใหนาติดตาม (สมศักดิ์  
โสภณพินิจ. 2537: 61-79) ซึ่งปจจัยเหลานั้น ทําใหนักเรียนขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียน  
การสอนคณิตศาสตร และสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําอีกดวย 
 ดังน้ันครูผูสอนคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเอง 
ใหเขากับยุคสมัยใหม โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง มีสวนรวมในการเรียนการสอนสรรสรางความรู
ดวยตนเอง (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. 2543: 266) และใชวิธีการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนคิดคนหา
คําตอบไดดวยตนเอง มีความคิดอิสระในการหาคําตอบในหลาย ๆ วิธี โดยในบางครั้งอยูใต        
การแนะนําของครูอยางมีขอบเขตที่จํากัด ใหนักเรียนไดลงมือกระทํา ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ อันนําไปสูการคนพบสิ่งใหม ๆ โดยเรียกการสอนในรูปแบบน้ีวาเปนการสอนแบบคนพบ 
(ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี. 2542: 80) ซึ่งเปนวิธีสอนที่ทําใหนักเรียนรูสึกตื่นเตน อยากติดตาม และ
เกิดความสนใจวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น นอกจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูแลว สื่อการเรยีน
การสอนยังเปนหัวใจของการเรียนการสอนอีกประการหนึ่งดวย เพราะการเรียนการสอนจะบรรลุผล
ไดดีเพียงไร ขึ้นอยูกับวาครูผูสอนจะสามารถกําหนดเลือกหรือสรางสื่อการเรียนการสอนได
เหมาะสมเพียงใด (สุพรรณี สุขะสันติ์. 2545: 120-126) 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนนั้นมีเปาหมายที่สําคัญอยู 
2 ประการ คือใหนักเรียนรู จักวิธีการคิดและมีทักษะในการแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันได เครื่องมือหรือวิธีการที่จะเสริมสรางใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายทั้ง   
2 ประการนั้นคือการฝกใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหาในชั้นเรียน จะเปนรากฐานสําคัญน้ัน คือ
การฝกใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหาคณิตศาสตรในชั้นเรียน หรืออาจกลาวไดวาจุดมุงหมายสูงสุด
ของการสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนก็คือ เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
ซึ่งประสบการณจากการฝกทักษะในการแกปญหาในช้ันเรียนน้ี จะเปนรากฐานสําคัญนําไปสูการ
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พัฒนาวิธีการคิดและเสริมสรางทักษะการแกปญหาตางๆ ตอไป การที่ไดฝกแกปญหาจะชวยให
นักเรียนรูจักคิดมีระเบียบขั้นตอนในการคิด รูจักคิดอยางมีเหตุผล และรูจักตัดสินใจอยางฉลาด 
ดังน้ันครูควรจัดประสบการณในการแกปญหาใหกับนักเรียน  เพ่ือที่นักเรียนจะไดมีความสามารถ
และความมั่นใจในการแกปญหา (จุมพต ขําวีระ. 2538: 2-3) การเรียนการสอนที่ผานมาในชั้นเรียน
ปกติทั่วๆ ไป นักเรียนจะเรียนเพ่ือตัวเอง และครูใชความสามารถในการสอนเพียงคนเดียวถายทอด
ความรูใหกับนักเรียนเปนกลุมใหญพรอมกัน ซึ่งในสภาพหองเรียนที่มีบทบาทของครูมากเกินไปนั้น
จะไมสามารถที่จะใหนักเรียนทั้งหมดรูไดอยางดี ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ปญหาดานอ่ืนๆ และปญหาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา คือ 
การจัดการเรียนการสอนที่ไมสนองตอบความแตกตางของผูเรียนในดานตางๆ โดยเฉพาะในดานทักษะ 
ความสามารถ ความเขาใจ และความสามารถในการแกปญหา การที่จะใหนักเรียนทุกคนเรียนในสิ่ง
ที่ยากและมีลักษณะนามธรรมใหไดผลเทากันในเวลาจํากัด ยอมเปนไปไดยาก (วรลาภ แสงวัฒนะชัย. 
2532: 11) เน้ือหาคณิตศาสตรเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนเนื้อหาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 สวนใหญมีปญหาเนื่องจากไมสามารถนํานิยามหรือสูตรไปประยุกตใชในการแกโจทยปญหาได 
เพราะนักเรียนมีความรูพ้ืนฐาน มีความสามารถ และมีความสนใจแตกตางกัน ทําใหการเรียนรูของแต
ละคนแตกตางกัน ทั้งน้ีเพราะความแตกตางระหวางบุคคลทางดานความสามารถมีผลตอการเรียนรู
ของนักเรียน การสอนโดยใชชุดการเรียนจะสนองตอบในดานความแตกตางระหวางบุคคล (ชัยยงค  
พรหมวงศ และคณะ. 2521: 103) 
 สวนชุดการเรียนเปนนวัตกรรมหนึ่งทางการศึกษา ที่มีคุณคาทางการจัดการเรียนการสอน
หลายประการ เปนเครื่องมือที่ชวยใหครูดําเนินการสอนไปตามลําดับขั้นตอน ชวยแกปญหาการขาด
แคลนครูไดในบางโอกาส ชวยถายทอดเนื้อหาประสบการณที่ซับซอนที่เปนนามธรรมสูงๆ ได     
ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง       
ชวยสงเสริมการศึกษารายบุคคล กลุมบุคคล ผูเรียนไดเรียนตามความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่
อํานวย (ลัดดา ศุขปรีดี. 2523: 26) และยังสามารถเรียนไดทั้งในชั้นเรียนปกติและสอนซอมเสริม
นอกเวลาเรียนได สามารถลดบทบาทและภาระของครูผูสอนใหนอยลง ผูเรียนมีบทบาทในการเรียน
มากขึ้น สนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี (วีระ ไทยพานิช. 2529: 137) ซึ่งสอดคลองกับ
กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 61-62) ไดกลาววา ชุดการเรียน เปนสื่อการเรียนที่มีความสมบูรณ
อยูในตัวมีรายละเอียดของขั้นตอนตาง ๆ ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง และนําไปใชไดทุกเวลา 
โดยไมจําเปนตองใชเฉพาะในหองเรียนเทานั้น จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาตางๆ ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนสูงกวากอนเรียนหรือสูงกวากลุมนักเรียนที่เรียนจาก
การสอนปกติที่ปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป  จึงเหมาะสมที่จะนําชุดการเรียนมาชวยในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ชุดการเรียนยังชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถใหรูจักเรียนรูดวยตนเอง เปนไปตามนโยบายของการมัธยมศึกษาที่ตองการให
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เยาวชนมีทักษะและเจตคติในการศึกษาคนควา เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต (กรมสามัญศึกษา. 2529: 
119) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ และศึกษาผลที่ไดจากการใชชุดการเรียนวาจะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีตอการสอนการใชชุดการเรียนสูงขึ้นหรือไม 
เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
การสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภายหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาคณิตศาสตร โดย
การสอนแบบคนพบ เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับเกณฑ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางสําหรับครู และผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาที่จะ
นํารูปแบบของชุดการเรียนไปใชเพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตร 
 2. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระนารายณ     
ตําบลทาศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 5 หองเรียน ๆ 
ละ 41 คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด  205 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระนารายณ ตําบลทาศาลา         
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random sampling) โดยจับฉลากมา 1 หองเรียน ๆ ละ 41 คน จากทั้งหมด 5 หองเรียน เน่ืองจาก
โรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถ 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม    
การเรียนการสอนตามเนื้อหา 15 คาบ ทดสอบกอนเรียน (Pre – test) 1 คาบ และทดสอบหลังเรียน 
(Post – test) 1 คาบ รวม 17 คาบ ๆ ละ 50 นาที  
 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง สมการเชิงเสน ตัวแปรเดียว ซึ่งประกอบไปดวย  
 1. แบบรูปและความสัมพันธ จํานวน 2 คาบ 
 2. คําตอบของสมการ จํานวน 1 คาบ 
 3. สมบัติของการเทากัน จํานวน 2 คาบ 
 4. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติ  
  ของการเทากัน  จํานวน  4  คาบ  
 5. การเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  แทนสถานการณหรือปญหาอยางงาย  จํานวน  1  คาบ 
 6. การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ 
  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  จํานวน 5 คาบ 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร            
โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ชุดการเรียน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา โดยเกิดจากการบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษากับกระบวนการเรียนการสอน 
โดยนักเรียนสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนํา ทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองตามที่ชุด     
การเรียนกําหนด 
 2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใชความรูความ
เขาใจ ประสบการณเดิมและทักษะพื้นฐานตาง ๆ ที่ มีอยูไปสังเคราะหหรือประยุกตใชใน           
การแกปญหา ทั้งปญหาธรรมดาและปญหาแปลกใหม การแกปญหาจึงรวมถึงกระบวนการแกปญหา
ทั้งหมดไมใชแคเพียงผลลัพธสุดทาย 
 3. การสอนแบบคนพบ (Discovery Method) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนเปนผูคนควาแสวงหาคําตอบ ดวยการสืบคน การใชเหตุผล 
การอางอิง การสรางสมมติฐาน ซึ่งผูเรียนศึกษา แกปญหาอยางเปนกระบวนการและฝกทักษะการ
เรียนรูที่สําคัญดวยตนเอง หากนักเรียนไมสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเองครูจะตองแนะแนวทาง
นักเรียนโดยการใชคําถามนําอยางมีขอบเขต ในการกระตุน พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
เพ่ือเปนแนวทางในการหาขอสรุปใหกับนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการสอนแบบคนพบดังนี้ 1) ขั้นนําโดยใช
คําถามกระตุนหรือยกสถานการณที่เปนปญหา  2) ขั้นสอนนักเรียนหาวิธีการแกปญหาอยาง
หลากหลาย  3) ขั้นสรุปอภิปรายและแกปญหาพรอมประเมินผล   
 4. การสอนแบบคนพบโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร หมายถึง การสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา โดยเกิดจากการบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษาอันไดแก อุปกรณ สื่อและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะการแกปญหาตามขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา 
(Polya) โดยการเรียนแบบคนพบ เพ่ือใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคและเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยชุดการเรียนที่สรางขึ้นประกอบดวย ชื่อชุดการเรียน คําชี้แจง 
จุดประสงค เวลาที่ใช สื่อ เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียน และการประเมินผลโดย แตละชุดการเรียน
คณิตศาสตรประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 ขั้นนํา 
   4.1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
   4.1.2 ครูทบทวนหรือกระตุนใหนักเรียนระลึกถึงความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการ
เรียนรูเร่ืองใหมดวยวิธีการตางๆ กัน เชน การซักถาม ใหตัวอยางจากของจริง เปนตน เพ่ือเปนการ
สรางสถานการณเราความสนใจใหกับผูเรียน 
   4.1.3 ครูแจกชุดการเรียนแบบคนพบใหนักเรียนคนละ 1 ชุด 
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  4.2 ขั้นสอน 
   4.2.1 ใหนักเรียนแบงสมาชิกกลุมๆละ 5 คน ใชวิธีจัดเรียงคะแนนตามเกณฑจาก
คะแนนสูงมายังคะแนนต่ํา โดยจัดแบงกลุมคะแนนสูงรอยละ 25 กลุมคะแนนปานกลางรอยละ 50
และกลุมคะแนนต่ํารอยละ 25 ซึ่งสมาชิกภายในกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรระดับ สูง 1 คน ปานกลาง 3 คน และต่ํา 1 คน คละตามความสามารถอยูภายในกลุม 
   4.2.2 ใหนักเรียนแตละคนศึกษาจากเอกสารชุดการเรียนแบบคนพบโดยการ
สังเกต หาความสัมพันธและทํานายเพื่อหาขอสรุปอันเปนขอเท็จจริง มโนมติ นิยาม หรือหลักการ จาก
ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาจากชุดการเรียนแบบคนพบ 
   4.2.3 ใหนักเรียนแตละคนนําสิ่งที่คนพบมาอภิปรายและวิเคราะหรวมกันกับเพื่อน
ในกลุม 
  4.3 ขั้นสรุป 
   4.3.1 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปสามารถสรุปขอเท็จจริง มโนมติ นิยาม 
หรือหลักการ นํามาอภิปรายรายงานผล 
   4.3.2 ประเมินผล ใหนักเรียนนําสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูประเมินความรูความสามรถ
ของตนเองจากการทํากิจกรรมในแตละชุดการเรียน 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูของ
นักเรียนจากการเรียนคณิตศาสตรเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวซ่ึงประเมินไดจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกและได
ตรวจสอบคุณภาพแลวโดยแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมดานความรู และความคิด 
(Cognitive Domain) ตามที่วิลสัน (Wilson. 1971 : 643 – 685) จําแนกไว 4 ระดับ คือ ดานความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห 
 6. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ หมายถึง คุณภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร เม่ือนําไปใชแลวทําให
ผูเรียนบรรลุจุดประสงค การเรียนรูที่กําหนดตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงอธิบายไดดังนี้ 
  80 ตัวแรก  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดในแตละชุดการเรียน 
       คิดเปน รอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
  80 ตัวหลัง  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายชุดการเรียน 
       คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
  หลังการทดลองคํานวณ หาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไขผลลัพธที่ไดควรต่ํากวา
เกณฑไดไมเกิน 2.5% หรือถาปรากฏวาทั้งคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของกลุมในการทําแบบฝกหัด 
และการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดไมต่ํากวา 80 ทั้งคู ก็ถือวาชุดการเรียนที่ พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยูในเกณฑใชได  
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 7. เกณฑ หมายถึง คะแนนขั้นต่ําที่จะยอมรับวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร  วิเคราะหไดจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ  
โดยที่ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไปของคะแนนรวม ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑการตัดสินผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545 : 126) 
  คะแนนรอยละ 80-100  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ดีมาก 
  คะแนนรอยละ 70- 79    หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ  ดี 
  คะแนนรอยละ 60- 69    หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ  ปานกลาง 
  คะแนนรอยละ 50- 59    หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ  พอใช 
  คะแนนต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 
 
สมมติฐานทางการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบ
คนพบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับการสอนแบบคนพบ
โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผาน 
เกณฑรอยละ 65 ขึ้นไป 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 
  1.1 ความหมายของชุดการเรียน 
  1.2 ประเภทของชุดการเรียน 
  1.3 องคประกอบของชุดการเรียน 
  1.4 หลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางชุดการเรียน 
  1.5 ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน 
  1.6 ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี 
  1.7 ประโยชนของชุดการเรียน 
  1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่วิจัยเกี่ยวของกับทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  2.1 ความหมายของปญหาและการแกปญหาคณิตศาสตร 
  2.2 ประเภทของปญหาคณิตศาสตร 
  2.3 ลักษณะของปญหาคณิตศาสตรที่นาสนใจ 
  2.4 องคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหาคณิตศาสตร 
  2.5 ขั้นตอนการแกปญหาคณิตศาสตร 
  2.6 ยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร 
  2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปญหาคณิตศาสตร 
  2.8 ทักษะและเทคนิคการแกปญหาคณิตศาสตร 
  2.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการแกปญหา 
  2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาคณิตศาสตร 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบคนพบ 
  3.1 ความหมายของการสอนแบบคนพบ 
  3.2 หลักการและลักษณะของการสอนแบบคนพบ 
  3.3 ขั้นตอนการสอนแบบคนพบ 
  3.4 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบคนพบ 
  3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบคนพบ 
 4. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  4.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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  4.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
 1.1 ความหมายของชุดการเรียน 
  ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจากคําวา Instructional Package หรือ Learning 
Package หรือ Instructional Kist เดิมที่เดียวมักใชคําวา ชุดการสอน เพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใช
ประกอบการสอน แตตอมาแนวความคิดในการยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียนไดเขามามีอิทธิพล
มากขึ้น จึงมีผูนิยมเรียกชุดการเรียนการสอนเปนชุดการเรียนมากขึ้น ดังน้ันที่จะกลาวตอไปน้ีผูวิจัย
จึงใชคําวา “ชุดการเรียน” เพ่ือที่จะไดคลุมถึงกิจกรรมของครูและนักเรียน 
  ในสวนของความหมายของชุดการเรียน มีนักการศึกษาหลายทานกลาวไว ดังนี้  
  ฮุสตัน และคนอื่น ๆ (Houston; & others. 1972: 10-15) กลาววา ชุดการเรียนเปน
ชุดของประสบการณที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียน เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย
เฉพาะซึ่งอาจมีรูปแบบ (Format) ตาง ๆ กัน 
  แคปเฟอร และ แคปเฟอร (Kapfer, P. G.; & Kapfer, B. M. 1972: 3-10) กลาววา 
ชุดการเรียน เปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําใหผูเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียน จนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหาที่จะ
นํามาสรางชุดการเรียนนั้น ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหผูเรียนไดเรียนรู    
ซึ่งเนื้อหาจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของ  
การเรียน 
  ดวน  (Duan. 1973: 169) ไดใหความหมายไววา ชุดการเรียนคือชุดของวัสดุทาง 
การเรียนซ่ึงรวบรวมไวอยางมีระเบียบ เพ่ือใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมาย 
  กูด (Good. 1973: 306) กลาววา ชุดการเรียน คือ ชุดโปรแกรมทางการสอนทุกอยาง
ที่ จัดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน คูมือครู เน้ือหา 
แบบทดสอบ ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจน ชุดการเรียนนี้ 
ครูเปนคนจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูเปนผูคอยแนะนําเทานั้น 
  บราวน (Brown. 1977: 338) กลาววา ชุดการเรียนคือ ชุดของสื่อแบบประสมที่สรางขึ้น 
เพ่ือชวยเหลือครูใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกลองหรือชุดการเรียนจะประกอบดวย
สิ่งของหลายอยาง บางชุดอาจจะประกอบดวยเอกสารเพียงอยางเดียว  บางชุดอาจเปนโปรแกรมที่มี
บัตรคําสั่งใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง 
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  วิชัย  วงษใหญ (2525: 185) กลาววา ชุดการเรียนเปนระบบการผลิตและการนําสื่อ
การเรียนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน สื่อการเรียนอยางหนึ่ง
อาจจะเราเพื่อความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชเพ่ืออธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหา และอีกอยาง
หนึ่งอาจใชเพ่ือกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนําไปสูความเขาใจอันลึกซึ้ง และปองกันการเขาใจ
ความหมายผิด สื่อการเรียนเหลานั้น เรียกอีกอยางหนึ่งวาสื่อประสมที่เรานํามาใชใหสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526: 196) ไดใหความหมายของชุดการสอนวา ชุดการสอน 
หมายถึง ระบบการนําสื่อประสมที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา และประสบการณของแตละหนวยมา
ชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคนใหบรรลุจุดมุงหมาย  
  สุมานิน รุงเรืองธรรม (2526: 112) ใหความหมายไวในลักษณะเดียวกัน คือชุดการ
เรียน หมายถึง ระบบการการผลิตและนําสื่อการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคา
สงเสริมซึ่งกันและกัน หรือการนําระบบสื่อประสม (Multi media) ที่สอดคลองกับเนื้อหาและ
ประสบการณของแตละหนวยวิชา มาชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นชุดการเรียนนี้นิยมจัดไวในรูปของกลอง หรือซองเปนหมวด ๆ สําหรับสอน
หัวขอตาง ๆ ในทุกวิชาเทาที่จะทําไดโดยยึดหลักสูตรเปนแนว ในการพิจารณาจัดทําชุดการเรียน  
แตละชุด 
  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 291-292) ไดใหความหมายเกี่ยวกับชุดการสอนวา
เปนแผนการสอนที่ชวยครูใหไดรับความสะดวกในการสอน และชวยผูเรียนใหเกิดผลสําเร็จในการ
เรียนรู เปนการจัดการโดยอาศัยวัตถุประสงคและผล ชุดการสอนจะชวยใหครูดําเนินการสอนที่มี
คุณภาพเทาเทียมกันอยูในมาตรฐานเดียวกันและยังทําใหประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน ทําให
การสอนเรื่องนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ดวยวิธีการเดียวกัน 
  วีระ  ไทยพานิช (2529: 134) ไดกลาววา ชุดการเรียนมีชื่อเรียกตางกัน เชน ชุดการสอน 
(Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self-Instruction Package) ชุดการเรียนรายบุคคล 
(Individualized Learning Package) ซึ่งเปนชุดของสื่อประสม (Multimedia) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวย
การเรียน หัวขอ เน้ือหาและอุปกรณของแตละหนวยที่จัดไวเปนชุด กลอง หรือซอง ชุดการเรียนอาจ
มีรูปแบบ (Formats) ที่แตกตางกันออกไป สวนมากจะประกอบคําชี้แจง หัวขอ จุดมุงหมาย               
การประเมินผล การกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลขั้นสุดทาย จุดมุงหมายที่สําคัญของการสอน
นักเรียนเปนรายบุคคล คือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง 
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530: 66-67) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา ชุดการเรียนจัดวาเปน
สื่อประสม (Multimedia) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนจัดไวเปนชุด ๆ บรรจุในซอง กลอง หรือ
กระเปา ในการสรางใชวิธีระบบเปนหลัก จึงทําใหม่ันใจไดวา ชุดการเรียนจะชวยใหผูเรียนไดรับ
ความรู 
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  นิพนธ  ศุขปรีดี (2533: 47) ไดกลาวเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนวา
เปนการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โดยใชระบบสื่อประสม (Multi Media System) เพ่ือสนอง
จุดประสงคการเรียนการสอนที่ตั้งไวเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
  วิชัย ดิสสระ (2535: 154) กลาววา ชุดการเรียนหมายถึงการจัดเรื่อง ลําดับขั้นตอน
ของเน้ือหาใหเปนระบบและรัดกุม ซึ่งมีคุณลักษณะที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนจนสมบูรณ
ในตัวเอง มีจุดประสงคของการเรียนการสอนที่เดนชัด เพ่ือใหผูเรียนสามารถบรรลุจุดมุงหมาย
ทางการเรียนไดภายในเวลาอันสั้น โดยที่กําหนดกิจกรรม เวลา และสื่อการสอนไดอยางชัดเจน   
เปนกิจกรรมกลุมมากกวารายบุคคล มุงฝกทักษะและสงเสริมการรวมกิจกรรมจากสื่อและยุทธวิธีที่มี
หลายรูปแบบโดยมีครูเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือ 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2537: 113-114) ไดใหความหมายของชุดการเรียนไววา ชุดการ
เรียนตรงกับภาษาอังกฤษวา Instructional Package เปนสื่อประสมประเภทหนึ่งที่มีจุดมุงหมาย
เฉพาะเรื่องที่จะสอน เปนสื่อที่ประสมที่ไดจากระบบการผลิตและการนําสื่อการสอนที่สอดคลองกับ
วิชา หนวย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ยุพิน พิพิธกุล (2537: 176) ไดใหความหมายของชุดการเรียนเปนรายบุคคลไววา 
เปนชุดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในชุดการเรียนการสอนจะประกอบดวย บัตร
คําสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด หรือบัตรงานพรอมเฉลยและบัตรทดสอบพรอม
เฉลย ในการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียนการสอนไวพรอมเพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการเรียน
เรื่องนั้น ๆ  
  สุกิจ ศรีพรหม (2541: 68-72) ใหความหมายของชุดการสอนวา หมายถึง การนําสื่อ
ประสมที่สอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคของวิชามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาความหมายของชุดการเรียนดังกลาวมาแลวขางตนพอจะสรุปไดวา ชุด
การเรียน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่มีผูวิจัยสรางขึ้น โดยสอดคลองกับเน้ือหาวิชาโดยเกิดจาก
การบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษากับกระบวนการเรียนการสอนโดยนักเรียนสามารถ
ศึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนํา ทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ตามที่ชุดการเรียนกําหนด 
 
 1.2 ประเภทชุดการเรียน 
  ในการที่ผูสรางจะตัดสินใจวา จะสรางชุดการเรียน ในรูปแบบใดนั้นจะตอง
ทําการศึกษาประเภทของชุดการเรียน วาชุดการเรียนน้ันมีอยูกี่ประเภท ซึ่งในแตละประเภทก็จะมี
จุดมุงหมายในการใชแตกตางกัน ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของชุดการเรียน ดังนี้ 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2523: 118-119) ไดจําแนกประเภทของชุดการเรียนการสอน
และแนวคิดในการผลิตชุดการเรียนการสอนออกเปนชุด และประเภทใหญ ๆ 4 ประเภท คือ 
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  1. ชุดการเรียนการสอนประกอบการบรรยาย เปนชุดการเรียนการสอนที่มุงขยาย
เน้ือหาสาระการสอนแบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น โดยกําหนดกิจกรรม และสื่อการสอนใหครูใช
ประกอบการบรรยาย บางครั้งจึงเรียกวา “ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู” ชุดการเรียนการสอนนี้จะ
มีเน้ือหาวิชาเพียงอยางเดียว และใชกับผูเรียนทั้งชั้น โดยแบงหัวขอที่จะบรรยายและกิจกรรมไว
ตามลําดับขั้น ทั้งนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกครูผูสอน และเพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูให
นอยลง เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนมากย่ิงขึ้น ชุดการเรียน  
การสอนประกอบการบรรยายนี้นิยมใชกับการฝกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษา สื่อการสอน
ที่ใช อาจเปนแผนคําสอน แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตรโทรทัศน หรือกิจกรรมกลุม เปนตน ส่ือการสอน
ชุดการเรียนการสอนมักจะบรรจุในกลองที่มีขนาดเหมาะสม แตถาเปนวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพง 
หรือขนาดเล็ก หรือใหญเกินไป ตลอดจนเสียหายงาย หรือเปนสิ่งมีชีวิตก็จะไมบรรจุในกลอง แตจะ
กําหนดไวในคูมือครู เพ่ือจัดเตรียมกอนสอน 
  2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม เปนชุดการเรียนการสอนที่มุงเนน
ที่ตัวผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายเปนผูแนะนําชวยเหลือ
ผูเรียน ชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจัดเรียนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน  ชุดการเรียน
การสอนแตละชุดประกอบดวยชุดการสอนยอยที่จํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมแบงไวในแตละหนวย 
ในแตละศูนยมีชื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งจัดไวในรูป        
สื่อประสม อาจใชเปนสื่อรายบุคคล หรือทั้งกลุมใชรวมกันก็ได ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมี
ปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เม่ือจบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนสนใจที่จะเรียนเสริม
ก็สามารถศึกษาไดจากศูนยสํารองที่จัดเตรียมไว โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน 
  3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดไวใหผูเรียนเรียน
ดวยตนเองตามคําแนะนําที่ระบุไว แตอาจมีการปรึกษากันระหวางเรียนได และเม่ือสงสัยไมเขาใจ
บทเรียนตอนไหนสามารถไตถามครูได การเรียนจากชุดการเรียนการสอนรายบุคคลน้ีนิยมใช
หองเรียนที่ มีลักษณะพิเศษ แบงเปนสัดสวนสําหรับผูเรียนแตละคน ซึ่งเรียกวา “หองเรียน
รายบุคคล” ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลนี้นักเรียนอาจนําใชเรียนที่บานไดดวยโดยมีผูปกครอง
หรือบุคลากรอื่นคอยใหความชวยเหลือ ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลนี้เปนหนวยการสอนยอย   
จึงนิยมเรียกวา บทเรียนโมดูล (Instructional module)  
  4. ชุดการเรียนการสอนทางไกล เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนอยูตางถิ่น
ตางเวลา มุงสอนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยไมตองมาเขาชั้นเรียน ประกอบดวยสื่อประเภท
สิ่งพิมพ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร และการสอนเสริมตามศูนยบริการ
การศึกษา เชน ชุดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน 
  คณะกรรมการพัฒนาการสอน และผลิตอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524: 250-
251) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนไว 3 ประเภทคือ 
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  1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือ และ
เครื่องมือสําหรับครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปสอนใหเด็กไดเกิดพฤติกรรมคาดหวัง ครูเปนผูดําเนินการ 
และควบคุมกิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 
  2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน เปนชุดสําหรับใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง 
ครูมีหนาที่เพียงจัด และมอบชุดการเรียนการสอนให แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะ ๆ ให
คําแนะนําเม่ือมีปญหา และประเมินผลชุดนี้เปนการฝกใหเรียนดวยตนเอง เม่ือนักเรียนจบการศึกษา
จากโรงเรียนจะไดสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
  3. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียนรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวาง
แบบที่ 1 กับ แบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูนําแสดงใหนักเรียนดู 
และกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําเอง ชุดการเรียนน้ีเหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งเร่ิมฝกใหรูจักการเรียนรูดวยตนเองภายใตการดูแลของครู 
  วิชัย  วงษใหญ (2525 : 185 -186) ไดแบงชุดการเรียนตามลักษณะของการใช
ออกเปน 3 ประเภท คือ  
  1. ชุดการเรียนสําหรับการบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาชุดการเรียนสําหรับครู
ใช คือเปนชุดการเรียนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคําบรรยาย เพ่ือ
เปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลง และเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น
ชุดการเรียนน้ีจะมีเน้ือหาเพียงหนวยเดียวและใชกับนักเรียนทั้งชั้น 
  2. ชุดการเรียนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดการเรียนนี้มุงเนนที่ตัวนักเรียนได
ประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนในรูปศูนยการเรียน ชุดการเรียนแบบกลุม                     
จะประกอบดวยชุดการเรียนยอยที่มีจํานวนเทากับศูนยที่แบงไวในแตละหนวย ในแตละศูนยมีสื่อ
การเรียน หรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนนักเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น สื่อการเรียนอาจจัดอยูในรูป
ของการเรียนรายบุคคล หรือนักเรียนทั้งศูนย ใชรวมกันก็ได นักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนแบบ
กิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น หลังจากเคยชิน
ตอวิธีการใชแลว นักเรียนสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดเอง ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมี
ปญหานักเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เม่ือจบการเรียนแตละศูนยแลวนักเรียนอาจจะสนใจ      
การเรียนเสริมเพ่ือเจาะลึกถึงสิ่งที่รูไดอีก จากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไวเพ่ือเปนการไมเสียเวลาที่
จะตองรอคอยผูอ่ืน 
  3. ชุดการเรียนรายบุคคล เปนชุดการเรียนที่จัดระบบขั้นตอนเพื่อใหนักเรียนใชเรียน
ดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถของแตละบุคคล เม่ือศึกษาครบแลวจะทําการทดสอบ
ประเมินผลความกาวหนา และศึกษาชุดการเรียนชุดอ่ืนตอไปตามลําดับ เม่ือมีปญหานักเรียนจะ
ปรึกษากันไดในระหวางนักเรียนและครูพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงาน 
หรือผูชี้แนะแนวทาง การเรียนดวยชุดการเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละ
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บุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มขีดความสามารถ โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน 
ชุดการเรียนแบบนี้บางครั้ง เรียกวาบทเรียนโมดูล 
  ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531: 161-197) แบงประเภทของชุดการ
เรียนออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1. ชุดการเรียนรายบุคคล เปนชุดการเรียนที่ใหผูเรียนเรียนดวยตนเองในชุดการ
เรียนนี้จะประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรมพรอมเฉลย บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัดหรือบัตร
งานพรอมเฉลย และบัตรทดสอบพรอมเฉลย ในชุดการเรียนนั้นจะมีสื่อการเรียนไวพรอม เพ่ือ
ผูเรียนจะใชประกอบในการเรียนเรื่องนั้น ๆ 
  2. ชุดการเรียนสําหรับครู เปนชุดการเรียนที่ครูใช ประกอบดวยตารางคูมือรายคาบ
ซึ่งนําเนื้อหาในแตละบทมาแบงเปนคาบ พรอมทั้งเขียนรายการสอน วิธีสอนและสื่อการเรียนการ
สอนไวยอ ๆ และหัวขอในแตละคาบประกอบดวยจุดประสงค เน้ือหา สื่อการเรียนการสอนกิจกรรม
การเรียนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล แบบฝกหัดเพิ่มเติม นันทนาการ และปญหาที่
ควรเนน 
  3. ชุดการเรียนแบบผสม เปนชุดการเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเรียนดวยตนเองหรือ
ครูใชสอนก็ได จึงเปนชุดการเรียนที่ประกอบดวย ชุดการเรียนรายบุคคล กับชุดการเรียนสําหรับครู
รวมกันโดยเนนกิจกรรมที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง และกิจกรรมที่ครูสอน ผูสรางจะตองเขียนกิจกรรม
เพ่ือสนองจุดประสงคของชุดการเรียนน้ี 
  จากการแบงประเภทของชุดการเรียนออกเปนประเภทตางๆ ซึ่งบางคนอาจจะ
แบงเปน 3 ประเภท หรือบางคนอาจแบงออกเปน 4 ประเภทบาง ดังที่กลาวมาแลวน้ัน ทําใหผูวิจัย
ไดขอสรุปวา เหตุผลที่ตองแบงประเภทของชุดการเรียนเพราะตามลักษณะของการใชชุดการเรียน
โดยชุดการเรียนแตละประเภทนั้นจะเปนตัวกําหนดบทบาทของครู และนักเรียนแตกตางกันออกไป 
ดังน้ันแนวทางการสรางชุดการเรียนของผูวิจัยจะยึดบทบาทที่ใหนักเรียนเปนผูที่ศึกษาชุดการเรียน
ดวยตนเอง ตามความสามารถของแตละคนโดยรวมมือกันภายในกลุมยอยเพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในดานการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และในบางครั้งครูมีบทบาทคอยเปนผูชี้แนะแนวทาง
เม่ือนักเรียนมีขอสงสัยและปญหาในขณะที่นักเรียนทําชุดการเรียนนั้น และผูวิจัยสามารถสรุป
ประเภทของชุดการเรียนได 3 ประเภท ดังนี้      
  1. ชุดการเรียนที่เรียนดวยตนเอง  
  2. ชุดการเรียนที่เนนแบบกลุม 
  3. ชุดการเรียนประกอบคําบรรยาย 
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 1.3 องคประกอบของชุดการเรียน 
  การสรางชุดการเรียน เม่ือนํามาใชในการเรียนการสอนจะตองศึกษาองคประกอบของ
ชุดการเรียน ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหไว ดังนี้ 
  ฮุลตัน  และคณะ (วาสนา ชาวหา. 2525: 140; อางอิงจาก Houston; et al. 1972: 
10-15) ไดใหสวนประกอบของชุดการเรียนไว ดังนี้ 
  1. คําชี้แจง (Prospectus) ในสวนนี้จะอธิบายถึง ความสําคัญของจุดมุงหมาย
ขอบขายชุดการเรียน สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียน และขอบขายของกระบวนการทั้งหมดใน
ชุดการเรียน 
  2. จุดมุงหมาย (Objectives) คือขอความที่ชัดเจนไมกํากวมที่กําหนดวา ผูเรียน
จะตองประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 
  3. การประเมินผลเบื้องตน (Pre-assessment) มีจุดประสงคสองประการคือ เพ่ือให
ทราบวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดในชุดการเรียนนั้น และเพื่อดูวาเขาจะไดสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค
เพียงใด 
  4. การกําหนดกิจกรรม (Enabling activities) เปนขอกําหนดแนวทาง และวิธีเพ่ือ
ไปสูจุดประสงคที่ตั้งไวใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
  5. การประเมินขั้นสุดทาย (Post-assessment) เปนขอทดสอบเพื่อวัดผลการเรียน
หลังจากที่เรียนแลว 
  คารดาเรลลี่ (สุนทรี หิมารัตน. 2533: 124; อางอิงจาก Cardarelli. 1973: 150) ได
กําหนดโครงสรางของชุดการเรียนวาตองประกอบดวย 
  1. หัวขอ (Topics) 
  2. หัวขอยอย (Subtopic) 
  3. จุดมุงหมาย (Rational) 
  4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral objectives) 
  5. การสอบกอนเรียน (Pretest) 
  6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and self-evaluation) 
  7. การทดสอบยอย (Quiz หรือ Formative test) 
  8. การทดสอบขั้นสุดทาย (Posttest หรือ Summative evaluation) 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2521: 120) ไดจําแนกองคประกอบของชุดการเรียนไว 4 สวน คือ 
  1. คูมือสําหรับครูใชชุดการเรียนและ/หรือผูเรียนที่ตองเรียนจากชุดการเรียน 
  2. เน้ือหาสาระ และสื่อ โดยจัดใหอยูในรูปของสื่อการเรียนแบบประสม หรือกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกลุม และรายบุคคล ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  3. คําสั่งหรือการมอบงาน เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหนักเรียน 
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  4. การประเมินผล เปนการประเมินผลของกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัด รายงาน 
การคนควา และผลของการเรียนรูในรูปของแบบทดสอบตาง ๆ 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนคณิตศาสตร 
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2524: 251-252) ไดจัดองคประกอบตางๆ ของชุดการเรียนการสอนไว
ดังตอไปน้ี 
  1. คําชี้แจง คําชี้แจงน้ีมีไวเพ่ืออธิบายลักษณะของชุดการเรียนการสอน ขอปฏิบัติใน
การใช 
  2. หลักการและเหตุผล เปนการบอกใหรูถึงความสําคัญและความจําเปนใน         
การที่จะตองศึกษาเนื้อหา และเรื่องราวตางๆ ของหัวขอน้ัน ๆ สําหรับในวิชาคณิตศาสตรก็คงตอง
ระบุมโนคติและเนื้อหาที่จะสอน 
  3. จุดประสงคของการเรียน สําหรับจุดประสงคนี้จะเขียนในรูปของจุดประสงคทั่วไป 
(General objective) หรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) ก็ไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
เน้ือหาและกิจกรรมตาง ๆ เพราะบางกิจกรรมยากที่จะระบุพฤติกรรมที่คาดหวังก็เขียนอยูในรูปของ
จุดประสงคทั่วไป 
  4. พ้ืนความรูเดิม การเรียนคณิตศาสตรผูเรียนจําเปนจะตองอาศัยความรูเดิมเพ่ือ
เปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเน้ือหาใหม ในหัวขอน้ีตองระบุวาผูเรียนตองมีความรูเร่ืองใดมากอนและรู
แคไหนจึงจะมีความพรอมพอที่จะศึกษาชุดการเรียนการสอน ถาไมพอตองบอกใหทราบวาจะใฝหา
ความรูนั้น ๆ ไดจากแหลงใดโดยวิธีใด 
  5. การประเมินผลเบื้องตน มีไวเพ่ือจุดประสงค 2 ประการคือ 
   5.1 เพ่ือทดสอบดูวาผูเรียนจะมีความรูพ้ืนฐานพอที่จะเรียนเนื้อหาในชุดการเรียน
การสอนนั้นหรือไม การทดสอบนี้ทําไดโดยใชแบบทดสอบ 
   5.2 เพ่ือทดสอบดูวาผูเรียนมีความรูในเนื้อหาของชุดการเรียนการสอนนั้นเพียงใด 
ถานักเรียนสามารถทําไดตามเกณฑของจุดประสงคของการสอนแลวก็ไมจําเปนตองศึกษาชุดการ
เรียนการสอนนั้นการทดสอบนี้ทําไดโดยใชแบบทดสอบรวมของชุดการเรียนการสอนนั้น 
  6. สื่อการเรียนการสอน ระบุสื่อทั้งหมดที่ใชในชุดการเรียนการสอนถาเปนตําราหรือ
เอกสารควรระบุชื่อผูแตง แหลงที่มา ถาเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นเฉพาะชุดการเรียนการสอนนี้    
ก็ควรจะใสรหัสหมายเลขตามที่เห็นสมควร 
  7. กิจกรรมการเรียนการสอน องคประกอบสวนนี้นับวาเปนหัวใจของชุดการเรียน
การสอนเปนสวนที่จะบอกวาครูตองทําหนาที่และมีบทบาทอยางไร นักเรียนจะตองทําอยางไร     
ตองใชวัสดุอุปกรณอะไร จะทําเม่ือไร ทําที่ไหน ทําอยางไร ทําแคไหน 
  8. เวลาที่ใช กําหนดเวลาที่ใชสําหรับการศึกษาชุดการเรียนการสอนโดยประมาณ 
ทั้งน้ีใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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  9. การประเมินผล เพ่ือเปนการสํารวจวาผูเรียนมีความรูความสามารถดังจุดประสงค
หรือไมเพียงใด การประเมินผลจะทําไดโดยใชแบบทดสอบ โดยการสัมภาษณ และสังเกต 
  10. การซอมเสริม เม่ือประเมินผลแลวผูเรียนยังมีความสามารถไมครบตามเกณฑที่
วางไวในขอ 9 ก็ตองมีการซอมเสริม โดยระบุวิธีการของการซอมเสริมน้ัน แลวประเมินผลใหม       
อีกครั้ง 
  วิชัย วงษใหญ (2525: 186-189) ไดกําหนดองคประกอบของชุดการเรียนไว 6 สวน 
ดังนี้ 
  1. หัวเรื่อง คือการแบงวิชาเนื้อหาออกเปนหนวย แตละหนวยแบงออกเปนสวนยอย
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพ่ิมมุงเนนใหเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู 
  2. คูมือการเรียนการสอน เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชชุดการเรียน จะตองศึกษาเปน  
สิ่งแรกกอนที่จะใชชุดการเรียน จะทําใหชุดการเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับคูมือการใช
ชุดการเรียน ประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
   2.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการเรียน เพ่ือความสะดวกสําหรับผูที่จะนําชุด  
การเรียนไปใชวาจะตองทําอะไรบาง 
   2.2 สิ่งที่ครูจะตองตระเตรียมกอนสอน สวนมากจะบอกถึงสื่อการเรียนที่ มี    
ขนาดใหญเกินกวาที่จะบรรจุไวในชุดการเรียนได หรือสิ่งที่มีการเนาเปอย สิ่งที่เปราะแตกงาย หรือ
สิ่งที่ตองใชรวมกับคนอื่น หรือวัสดุที่มีราคาแพงที่ทางโรงเรียนจัดเก็บไวที่ศูนยวัสดุอุปกรณของ
โรงเรียน เปนตน 
   2.3 บทบาทของนักเรียน จะเสนอแนะวา นักเรียนจะตองมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนอยางไร 
   2.4 การจัดชั้นเรียน ควรจัดในรูปแบบใดเพื่อความเหมาะสมของการเรียนรู และ
การรวมกิจกรรมชุดการเรียนน้ัน ๆ (สําหรับชุดการเรียนแบบกลุม ใหเขียนผังประกอบ) 
   2.5 แผนการสอนซึ่งประกอบดวย 
    2.5.1 หัวเรื่อง กําหนดเวลาเรียน จํานวนผูเรียน 
    2.5.2 เนื้อหาสาระ ควรเขียนสั้นๆ กวางๆ 
    2.5.3 ความคิดรวบยอด 
    2.5.4 จุดประสงคการเรียน 
    2.5.5 สื่อการเรียน 
    2.5.6 กิจกรรมการเรียน 
    2.5.7 การประเมินผล  
  3. วัสดุประกอบการเรียน ไดแกพวกสิ่งของหรือขอมูลตางๆที่จะใหนักเรียนศึกษา
คนควา เชน เอกสาร ตํารา บทคัดยอ รูปภาพ แผนภูมิ วัสดุ เปนตน 
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  4. บัตรงาน เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชุดการเรียนการสอนแบบกลุมซ่ึงประกอบดวย       
3 สวน คือ 
   4.1 ชื่อบัตร กลุม หัวเรื่อง 
   4.2 คําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอยางไรบาง 
   4.3 กิจกรรม ที่ผูเรียนตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
  5. กิจกรรมสํารอง จําเปนสําหรับชุดการเรียนการสอนแบบกลุม 
  6. ขนาดรูปแบบของชุดการเรียนการสอน ชุดการเรียนการสอนที่ดีไมควรใหญและเล็ก
เกินไปควรมีขนาดไมเกิน 11 นิ้ว-15 นิ้ว เพ่ือความสะดวกในการใชและความสวยงามในการ เก็บรักษา 
  บุญชม ศรีสะอาด (2528: 95-96) กลาววา ชุดการเรียนจะมีองคประกอบที่สําคัญ     
4 ดาน ดังภาพประกอบ 1 
 

 
        
 

คูมือการใช 
ชุดการเรียน 

บัตรงาน แบบทดสอบวดัผล 
ความกาวหนาของผูเรียน 

สื่อการสอน
ตาง ๆ 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 องคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนการสอน 
 

  1. คูมือการใชชุดการเรียน เปนคูมือที่จัดทําขึ้น เพ่ือใหผูใชชุดการเรียนศึกษาปฏิบัติ
เพ่ือใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวย แผนการสอน สิ่งที่ครูตองเตรียมกอนสอน
บทบาทของผูเรียน การจัดชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการเรียนที่มุงใชกลุมยอย เชน ในศูนยการเรียน) 
  2. บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง โดยระบุกิจกรรม
ตามลําดับขั้นของการเรียน 
  3. บัตรทดสอบวัดความกาวหนาของผูเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับตรวจสอบ
วาหลังจากชุดการเรียนการสอนจบแลว ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไวหรือไม 
  4. สื่อการเรียนตางๆ เปนสื่อสําหรับผูเรียนไดศึกษามีหลายชนิดประกอบกันอาจเปน
สิ่งพิมพ เชน บทความ เน้ือหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภทโสตทัศนูปกรณ 
เชน รูปภาพ แผนภูมิตาง ๆ เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป สไลดขนาด 2 x 2 นิ้ว ของจริง เปนตน 
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  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2530: 71) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนไววา 
สามารถจําแนกไดเปน 4 สวน คือ 
  1. คูมือ เปนคูมือสําหรับผูเรียน ภายในจะมีคําชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการเรียนอยาง
ละเอียดอาจทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 
  2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไวประกอบดวย คําอธิบายเรื่องจะศึกษา คําสั่งใหผูเรียน
ดําเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรียน บัตรนี้นิยมใชบัตรแข็งขนาด 6 x 8 นิ้ว 
  3. เน้ือหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ อาจประกอบดวย 
บทเรียน โปรแกรม  สไลด แผนภาพ  วัสดุกราฟก ฯลฯ ผูเรียนศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ  ที่บรรจุ
ในชุดการเรียนตามบัตรคําสั่งกําหนดไว 
  4. แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูของตนเองกอนและหลังเรียน 
แบบประเมินผลอาจเปนแบบฝกหัดใหเติมคําลงในชองวาง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด จับคูผลจากการ
ทดลองหรือทํากิจกรรม ฯลฯ  
  กิดานันท มลิทอง (2531: 181) จัดองคประกอบโดยทั่วไปของชุดการเรียนวา
ประกอบดวยสิ่ง ดังตอไปน้ี 
  1. คูมือสําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียน และสําหรับผูเรียนในการใชชุดการเรียน 
  2. คําสั่ง เพ่ือกําหนดแนวทางในการเรียน 
  3. เน้ือหาสาระบทเรียน จะจัดเก็บในรูปของสไดล ฟลมสตริป เทปบันทึกเสียง วัสดุ 
กราฟฟก วีดีทัศน หนังสือบทเรียน ฯลฯ 
  4. กิจกรรมการเรียน เปนการใหผูเรียนทํารายงาน ทํากิจกรรมที่กําหนดหรือ คนควา
ตอจากที่เรียนไปแลวเพ่ือความรูที่กวางขวางขึ้น 
  5. การประเมินผล เปนแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนน้ัน ๆ 
  ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ  ตนบรรจง (2531: 175-176) ไดกลาวถึง องคประกอบ
ของชุดการเรียนรายบุคลไววา จะตองเอาบทเรียนมาแบงเปนหนวยยอย ๆ แตละหนวยยอย
ประกอบดวนสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
  1. บัตรคําสั่ง จะชี้แจงรายละเอียดวา ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร 
  2. บัตรกิจกรรม เปนบัตรที่บอกใหผูเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ควรจะมีในบัตร
กิจกรรม คือ หัวเรื่อง ระดับชั้น สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมและเฉลยกิจกรรม 
  3. บัตรเนื้อหา เปนบัตรที่บอกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียน สิ่งที่ควรจะมีในบัตร
เน้ือหาก็คือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม เปนตน 
  4. บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่ทําไวใหผูเรียนฝกหัดทําหลังจากที่
ไดทําบัตรกิจกรรม และศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลวในบัตรแบบฝกหัดนี้จะตองทําบัตรเฉลยไวพรอม
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สิ่งที่ควรมีในแบบฝกหัดหรือบัตรงานคือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม กฎ ที่ตองการใชในโจทยแบบฝกหัดให
นักเรียนตั้งโจทยเองแลวหาคําตอบเฉลยแบบฝกหัด 
  5. บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอทดสอบตามเนื้อหาของแตละหนวยยอยและมี
เฉลยไวพรอม อาจทําขอทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และขอทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
  สุกิจ ศรีพรหม (2541: 68-72) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนประกอบดวย
องคประกอบ 7 อยางคือ 
  1. เน้ือหาหรือมโนทัศนที่ตองการใหผูเรียนศึกษา (Concept Focus) ชุดการเรียน  
ชุดหนึ่งควรจะเนนใหผูเรียนไดศึกษาเพียงมโนทัศนหลักเรื่องเดียว 
  2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดที่จะทําใหชุดการเรียนชุดนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เปนขอความที่ระบุถึงพฤติกรรมที่
คาดวาจะใหเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู ควรระบุชัดเจนใหผูเรียนเขาใจอยางแจมแจง เพราะ
วัตถุประสงคนี้จะเปนแนวทางในการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
  3. มีกิจกรรมใหเลือกหลาย ๆ อยาง (Multiple – Active Methodologies) คือ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนปฏิบัติ เชน ทํางานกลุม ทําการทดลองหรือใชสื่อ  
การเรียนตาง ๆ การที่มีกิจกรรมใหนักเรียนเลือกปฏิบัติหลาย ๆ ทาง มาจากความเชื่อที่วาไมมีวิธีใด
วิธีหนึ่งจะเหมาะสมที่สุดกับนักเรียนทุกคน 
  4. วัสดุอุปกรณการเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมใหเลือก
หลายทางนั้นจําเปนตองมีวัสดุประกอบการเรียนหลาย ๆ อยาง เชน แผนภูมิภาพ หุนจําลอง     
เทปบันทึกเสียง เปนตน วัสดุหรือสื่อการเรียนเปนแหลงที่จะชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคและ
เกิดการเรียนรูมโนทัศนที่กําหนดให 
  5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูวานักเรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนรูจากการสอนมากนอยเพียงใด แบบทดสอบที่ใชอาจใชใน 3 ลักษณะ 
   5.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
   5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self-test) 
   5.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
  6. กิจกรรมสํารองหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม (Breadth and Depth Activities) หลังจากที่
นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว อาจทํากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจ 
  7. คําชี้แจงวิธีการใชชุดกิจกรรม (Instruction) เน่ืองจากชุดการเรียนที่ผลิตขึ้นเพ่ือให
นักเรียนเรียนดวยตนเอง คําชี้แจงวิธีใชชุดการเรียนจึงจําเปนตองบอกรายละเอียดของวิธีใชชุดการเรียน
ทําใหนักเรียนเขาใจและเรียนไดดวยตนเอง 
  จากการศึกษาองคประกอบของชุดการเรียน จากนักการศึกษาหลายทาน ทําใหผูวิจัย
ไดขอสรุปวาองคประกอบตางๆ ของชุดการเรียนมีลักษณะคลายคลึงกันผูวิจัยจึงไดกําหนด
องคประกอบของชุดการเรียนโดยประยุกตจากรูปแบบของฮุลตันและคณะ, คารดาเรลลี่, กิดานันท 
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มลิทอง, บุญชม ศรีสะอาด โดยมีองคประกอบพอสังเขปดังนี้ คูมือการใชชุดการเรียน, ชื่อชุดการเรียน, 
คําชี้แจง, จุดประสงคเชิงพฤติกรรม, เวลาที่ใช, สื่อ, เน้ือหา, กิจกรรม, แบบฝกหัดระหวางเรียน, การ
ประเมินผล
 
 1.4 หลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางชุดการเรียน 
  การสรางชุดการเรียน อาศัยหลัก และทฤษฎีหลายประการ ซึ่งนักการศึกษาไดใหไว
ดังนี้ 
  บลูม (Bloom. 1976: 115-124) กลาววาการสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
  1. การใหแนวทาง (Cues) คือคําอธิบายของครูที่ทําใหนักเรียนเขาใจชัดเจนวาเม่ือ
เรียนเรื่องน้ันๆ แลว จะตองมีความสามารถอยางไร ตองทําอะไรบาง 
  2. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน (Participation) เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียน 
  3. การเสริมแรง (Reinforcement) ทั้งการเสริมแรงภายนอก เชน สิ่งของการกลาวติชม
หรือการเสริมแรงภายในตัวนักเรียนเอง เชน ความอยากรูอยากเห็น ฯลฯ 
  4. การใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง (Feedback and Corrections) 
จะตองมีการแจงผลการเรียนและขอบกพรองใหนักเรียนทราบ 
  เคมพ และเดยวัน (Kemp; & Dayton. 1985: 13-15) ไดเสนอแนวคิดทางทฤษฎีการ
เรียนรูเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนไว ดังนี้ 
  1. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนกลุมที่ตีความพฤติกรรมของมนุษยวา
การเรียนรูเปนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง เรียกวาการเรียนรูแบบ S-R สิ่งเรา   
ก็คือ ขาวสารหรือเน้ือหาวิชาที่สงไปใหผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอนโปรแกรมการเรียน
การสอนทั่วไปมักอิงทฤษฎีนี้ โดยจะแยกลําดับขั้นของการเรียนรูออกเปนขั้นตอนยอย ๆ และเม่ือ
ผูเรียนเกิดการตอบสนองก็จะสามารถทราบไดทันทีวาเกิดการเรียนรูหรือไม ถาตอบสนองถูกตอง   
ก็จะมีการเสริมแรง โปรแกรมการเรียนการสอนรายบุคคลจะอิงทฤษฎีมาก 
  2. กลุมทฤษฎีการรูคิด (Cognitive theory) เปนกลุมที่เนนกระบวนการความรูความ
เขาใจหรือการรูคิดอันไดแก การรับรูอยางมีความหมาย ความเขาใจ และความสามารถใน         
การจัดการกระทําอันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีนี้ถือวาการเรียนรูของ
มนุษยขึ้นอยูกับคุณภาพของสติปญญา และความสามารถในการสรางความสัมพันธ 
  3. กลุมทฤษฎีสังคมนิยม (Social learning theory) เปนกลุมที่เนนปจจัยทาง
บุคลิกภาพ และปฏิสัมพันธระหวางมนุษย การเรียนรูสวนใหญเกี่ยวของกับการกระทําทางสังคม 
โดยเรียนรูจากประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน 
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  จากทฤษฎีทั้ง 3 กลุม แคมป และสเมลลี (Kemp & Semllie. 1989: 19) กลาววามี
จุดเนนที่คลายคลึงกัน และเปนองคประกอบที่สําคัญกับการออกแบบและการใชสื่อการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
  1. แรงจูงใจ (Motivation) การเรียนรูที่ไดผลนั้น เร่ิมจากการที่ผูเรียนมีความตองการ 
ความสนใจ หรือความปรารถนาที่จะเรียนรู และสิ่งที่เรียนนั้นมีความหมาย ก็จะทําใหการเรียน    
การสอนบรรลุผลสําเร็จ ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองสรางใหผูเรียนเกิดความสนใจ โดยการเสนอสื่อ   
การสอนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ คือการจัดประสบการณหรือกิจกรรมในการเรียนรูที่มีความหมาย        
หรือนาสนใจสําหรับผูเรียน 
  2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ผูเรียนแตละคนมีอัตรา  
การเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน องคประกอบทางสติปญญา ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ 
และรูปแบบการเรียนรู จะเปนตัวกําหนดความพรอมและความสามารถในการเรียนรู การกําหนด
อัตราในการนําเสนอเนื้อหาในสื่อ ควรพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของชวงเวลาที่จะชวยให
ผูเรียนไดเกิดความเขาใจดวย 
  3. จุดประสงคของการเรียนรู (Learning Objectives) ในการจัดการเรียนการสอน 
หากผูเรียนไดทราบจุดประสงคของการเรียนรู ก็จะทําใหผูเรียนมีโอกาสบรรลุจุดประสงคไดมากกวา
ที่ไมทราบ นอกจากนี้จุดประสงคของการเรียนรูยังชวยในการวางแผนสรางสื่อการเรียนการสอน 
และทําใหทราบวาควรบรรจุเน้ือหาใดในสื่อ 
  4. การจัดเนื้อหา (Organization of Content) การเรียนรูจะงายขึ้นเมื่อมีการกําหนด
เน้ือหาวิธีการ และกิจกรรมที่ผูเรียนจะตองกระทําอยางเหมาะสมและมีความหมายตอผูเรียน      
การจัดลําดับเน้ือหาอยางสมเหตุสมผล จะชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดดีขึ้น นอกจากนี้อัตรา
ความเร็วที่ไมเหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหา อาจทําใหเกิดความยากลําบากและซับซอนใน      
การเรียนรูเน้ือหาได 
  5. การเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน (Relearning Preparation) ผูเรียนควรมี    
พ้ืนฐานความรูหรือประสบการณที่จําเปนในการเรียนอยางเพียงพอในการเรียนรูจากครู หรือใน       
การเรียนรูดวยตนเองจากสื่อการสอน ในการออกแบบการสอน และการวางแผนเพื่อการผลิตสื่อ    
จึงตองใหความสนใจตอระดับความรู ความสามารถ พ้ืนฐานที่ผูเรียนควรมีดวย 
  6. อารมณ (Emotion) การเรียนรูจะเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกของบุคคล 
พอ ๆ กับความสามารถทางสติปญญา ดังน้ันในการสรางสื่อการสอนจึงควรตอบสนองทางอารมณ 
ซึ่งจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเปนสําคัญ 
  7. การมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือบุคคลสรางสภาวะความ
เปนเจาของขาวสาร หรือยอมรับเอาขาวสารนั้นมาเปนสวนหน่ึงของตนเอง ดังน้ันการเรียนรูจึงตอง
อาศัยกิจกรรม เพ่ือชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง แทนการนั่งฟง    
การบรรยายอันยาวนาน การมีสวนรวม หมายถึง กิจกรรมทางกายและทางสมองที่เกิดขึ้นอยาง
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ตอเน่ืองระหวางการเรียนการสอน การมีสวนรวมจะขยายโอกาสใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และจดจํา
เรื่องที่เรียนไดดียิ่งขึ้น จนในที่สุด เกิดความรูสึกวาตนเองเปนเจาของขาวสารนั้นดวย 
  8. การสะทอนกลับ (Feedback) การเรียนรูจะเพ่ิมขึ้นหากผูเรียนไดทราบความกาวหนา
ในการเรียนการของตน ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนตอไป 
  9. การเสริมแรง (Reinforcement) เม่ือผูเรียนแตละคนบรรลุผลในการเรียนรูเน้ือหา
สาระใดแลว เขาก็จะถูกกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตอไป ซึ่งการเรียนรูนี้ก็จะเปนรางวัลที่
สรางความเชื่อม่ัน และสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทางบวกแกนักเรียน 
  10. การฝกปฏิบัติและการกระทําซ้ํา (Practice and Repetition) อาจกลาวไดวา แทบ
จะไมมีการเรียนรูสิ่งใหมๆ อันใด ที่จะประสบผลสําเร็จได โดยอาศัยการสอนเพียงคร้ังเดียว ความรู
และทักษะที่สะสมไวจนเปนความเฉลียวฉลาด หรือความสามารถของแตละบุคคลนั้น ยอมเกิดจาก
การฝกปฏิบัติ และการกระทําซ้ํา ๆ ในสภาพการณตางๆ กัน 
  11. การนําไปประยุกตใช (Application) การนําไปประยุกตใชผลิตของการเรียนรู    
ที่พึงประสงคก็คือ การที่ผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการนําความรูไปประยุกต หรือสามารถ
ถายโยงการเรียนรูไปสูสถานการณใหม หรือมีความสามารถในการแกปญหาใหม ๆ ความเขาใจที่
สมบูรณแบบจะเกิดขึ้น สิ่งแรกที่ผูเรียนจะตองรู หรือคนพบก็คือ กฎเกณฑตางๆ ซึ่งสัมพันธกับงาน 
หรือหัวขอการเรียน ตอจากนั้นจึงตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจ โดยนํากฎเกณฑที่เรียนมา 
ประยุกตใชในสถานการณใหม หรือใชในการแกปญหาที่แทจริง 
  แนวคิดของ ชัยยงศ  พรหมวงศ (2523: 119-120) ในการผลิตชุดการเรียนสรุปได   
5 ประการ ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยามาประยุกต  
ใชในการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
ความแตกตางระหวางบุคคลมีหลายดาน คือ ความสามารถ สติปญญา ความตองการ ความสนใจ 
รางกาย อารมณและสังคม ในการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลนี้
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการสอนรายบุคคลหรือการสอนตามเอกัตภาพการศึกษาโดยเสรี 
การศึกษาดวยตนเองซึ่งลวนเปนวิธีเปดโอกาสใหผู เรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปญญา 
ความสามารถ และความสนใจโดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
  2. ความพยายามที่จะเปลี่ยนการสอนจากเดิมที่ยึดครูเปนแหลงความรูหลักมาเปน
การจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนดวยความรู จากสื่อการสอนแบบตาง ๆ ซึ่งจัดไดตรงกับเนื้อหา
และประสบการณตามหนวยการสอนวิชาตางๆ การเรียนดวยวิธี ครูจะถายทอดความรูใหแกผูเรียน
เพียงหน่ึงในสามของเนื้อหาทั้งหมด อีกสองสวนผูเรียนจะศึกษาดวยตนเอง จากสิ่งที่ผูเรียน    
เตรียมไวในรูปของชุดการเรียน 
  3. การใชโสตทัศนอุปกรณ  ในรูปของการจัดระบบการใชสื่อการสอนหลายอยาง    
มาชวยการสอนใหเหมาะสมและใชเปนแหลงความรูสําหรับนักเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอด
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ความรูแกนักเรียนอยูตลอดเวลา แนวทางใหมจึงเปนการผลิตสื่อการสอนแบบสื่อประสมใหเปน    
ชุดการเรียน 
  4. ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดลอมเดิม
นักเรียนเปนฝายรับความรูจากครูเทานั้น แทบจะไมมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอเพื่อน ๆ 
และตอครู นักเรียนจึงขาดทักษะการแสดงออกและการทํางานกลุม จึงไดมีการเอากระบวนการกลุม
สัมพันธมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดประกอบกิจกรรมรวมกัน ซึ่งนํามาสู     
การผลิตสื่อการสอนออกมาในรูปของชุดการเรียน 
  5. การจัดสภาพการเรียนการสอน ที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาใช โดยจัดระบบ
การเรียนการสอน ตามขั้นตอนใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมการสอนดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดตัดสินใจและปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนดวยตนเอง ครูใหการเสริมแรงเพ่ือเปนกําลังใจใหแก
นักเรียน 
  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 292-293) ไดสรุปไว ถึงหลักการทฤษฎีและจิตวิทยา
ที่นํามาสรางชุดการเรียนไว ดังนี้ 
  1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) นักการศึกษาไดนํา     
หลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใช เพราะถือวาการสอนนั้นไมสามารถปน
ผูเรียนใหเปนแมพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาที่เทากัน เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทาง
ของเขา และใชเวลาเรียนในเรื่องน้ัน ๆ ที่แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้มีความแตกตางใน
ดานความสามารถ (Ability) สติปญญา (Intelligence) ความตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) 
รางกาย (Physical) อารมณ (Emotion) และสังคม (Social) ดวยเหตุผลที่คนเรามีความแตกตางกัน
ดังกลาว ผูสรางชุดการเรียนจึงพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะทําใหผูเรียนได
เรียนรูจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวในชุดนั้น ๆ ซึ่งมีวิธีที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ 
การจัดการสอนรายบุคคล หรือการจัดการสอนตามเอกัตภาพหรือการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งลวนแต
เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกตางของแตละคน 
  2. การนําสื่อประสมมาใช (Multi-Media approach) เปนนําเอาสื่อการสอนหลาย
ประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความหมายอันน้ีก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจาก
เดิมที่เคยยึดครูเปนแหลงความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนดวยการใชแหลงความรู
จากสื่อประเภทตาง ๆ 
  3. ทฤษฎีการเรียนรู (Learning theory) เปนจิตวิทยาการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดดังนี้ 
   3.1 เขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตัวเอง 
   3.2 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที 
   3.3 มีการเสริมแรง คือ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่ตนเองทําไดถูกตอง
เปนการใหกําลังใจที่จะเรียนตอไป ถาตนเองทําไมถูกตองจะไดทราบวาที่ถูกตองน้ันคืออะไรจะได
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ไตรตรองพิจารณาทําใหเกิดความเขาใจ ซึ่งจะไมทําใหเกิดความทอถอยหรือสิ้นหวังในการเรียน
เพราะเขาจะมีโอกาสที่จะสําเร็จไดเหมือนคนอ่ืนเหมือนกัน 
   3.4 เรียนไปทีละขั้น ตามความสามารถและความสนใจตนเอง 
  4. การใชวิธีวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) เปนการนําเอาการวิเคราะหระบบ
มาใช โดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และวัยของผูเรียน ทุกสิ่งทุกอยางที่จัดไวใน
ชุดการเรียนจะสรางขึ้นอยางมีระบบ จะตองมีการตรวจเช็คทุกขั้นตอน และทุกอยางจะตองสัมพันธ
สอดคลองกันเปนอยางดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนที่เชื่อถือ
ไดจึงจะนํามาออกใช 
  สาโรจน แพงยัง (2529: 17) สรุปเพ่ิมเติมอีกวา ในการสรางชุดการเรียนเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่จะถายทอดความรูใหกับผูเรียนน้ัน จําเปนตองอาศัยหลักการจาก
แนวคิดของทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. ตองใหผูเรียนเขามามีสวนรวม ไมวาในการสราง การใชหรือการประเมินผล 
  2. ส่ือการเรียนที่ดี ตองใหความรูแกผูเรียนเปนขั้นตอนทีละนอย ๆ จากงายไปหายาก 
  3. สื่อการเรียนที่ดี ตองเราความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถตอบสนองได
ทันที 
  4. สื่อการเรียนที่ดี ตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสามารถของผูเรียน 
  5. สื่อการเรียนที่ดี ตองสามารถใหผูเรียนทราบผลในการเรียนไดทันที 
  6. สื่อการเรียนที่ดี ตองใหผูเรียนไดประสบการณในความสําเร็จของตน 
  แนวคิดของอรพรรณ  พรสีมา (2530: 7-8) และสุรางค  โควตระกูล (2533: 135-137)  
เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาที่นํามาสรางชุดการเรียน แบงออกไดดังนี้  
  1. กลุมพฤติกรรมนิยมหรือกลุมเชื่อมโยง (Behavioral Theories or Association 
Theories) นักจิตวิทยากลุมน้ีเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา 
(Stimulus) และการตอบสนอง (Response) บางทีจึงเรียกวา การเรียนรูแบบ S-R สิ่งเราก็คือ
ขาวสารหรือเน้ือหาวิชาที่สงไปใหผูเรียน โดยการผานกระบวนการเรียนการสอน สวนการตอบสนอง
ก็คือปฏิกิริยาที่ผูรับขาวสารแสดงออกเมื่อไดรับสิ่งเรา โปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการและ
ทฤษฎีนี้มาก โดยเชื่อวาผูเรียนจะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ลําดับขั้นของการเรียนรูจะถูก
แตกยอยออกเปนตอนสั้นๆ ในแตละตอนจะตองมีการตอบสนองที่ถูกตอง และผูเรียนสามารถรูผล
แหงการกระทําทันที การรูวาการทําของตนถูกตอง จะเปนเครื่องเสริมแรงใหกับผูเรียน การศึกษา
รายบุคคลสวนใหญจะใชรูปแบบการเรียนรูนี้ 
  2. กลุมทฤษฎีสนาม (The Organism, Gestalt, Field or Cognitive Theories) 
ลักษณะสําคัญพ้ืนฐานของทฤษฎีกลุมน้ีก็คือ กระบวนการทางปญญา ความเฉลียวฉลาด และ
ความสามารถในการจัดระเบียบความสัมพันธของประสบการณเดิม กับประสบการณใหม          
เปนรากฐานของการเรียนรูหรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ คุณภาพของการเรียนรู เปนไปตามคุณภาพ
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ของความฉลาดและความสามารถในการสรางความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ทฤษฎีจึงเนนเฉพาะ
พัฒนาการทางปญญา โดยเฉพาะการเรียนรูแบบรูแจง มากวาการพัฒนาพฤติกรรมภายนอก 
  3. กลุมจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรูทางสังคม (Social Psychology of Social 
Learning Theory) เปนกลุมที่ไดรับความสนใจมากขึ้น ทฤษฎีนี้เนนปจจัยทางบุคลิกภาพและ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย การเรียนรูสวนใหญเกี่ยวกับการกระทําทางสังคม โดยเรียนรูจาก
ประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน 
  จากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางชุดการเรียนจะ
เห็นวาการสรางชุดการเรียนที่ดีนั้นจะตองนึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ในชุดการเรียนที่จะตองสรางแรงจูงใจในการเรียน และเสริมแรงอยางสมํ่าเสมอ โดยครูเปน
ผูใหคําแนะนํา และใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ มีการกระตุนผูเรียนตลอดเวลา ตลอดจนครู
จะตองบอกถึงผลและขอบกพรองจากการทําชุดการเรียนใหแกผูเรียนไดทราบ 
  
 1.5 ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียน 
  การสรางชุดการเรียนผูสรางจะตองรูขั้นตอนการสรางกอนวาจะตองมีการดําเนินการ
อยางไร ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนไวดังนี้ 
  วิททิสและชุลเลอร (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294; อางอิงจาก Wittich ; & 
Schuller. 1973: 636-640. Instructional Technology) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาชุดการสอน
ออกเปน 9 ขั้น โดยแบงเปน 3 ระยะดังนี้ 
  1. ระยะแรก เปนระยะกําหนดซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นคือ 
   1.1 กําหนดปญหา เปนการวิเคราะหความตองการอยางเดนชัด 
   1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนอยูในขณะนั้น 
   1.3 จัดระเบียบการจัดการ เปนการกําหนดบทบาทของบุคคลตาง ๆ วาใครจะทํา
อะไร 
  2. ระยะที่ 2 : เปนระยะการพัฒนา จะดําเนินการดังนี้ 
   2.1 กําหนดวัตถุประสงค 
   2.2 กําหนดวิธีการ 
   2.3 สรางแบบ คือ ประกอบแบบชุดการสอนทุกสวน 
  3. ระยะที่ 3 : เปนระยะการประเมิน จะดําเนินการดังนี้ 
   3.1 ทดสอบแบบ คือการนําชุดการสอนไปทดลอง 
   3.2 วิเคราะหผลการทดสอบ 
   3.3 นําไปใชหรือพัฒนาปรับปรุงตอไป 
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  ฮีทเทอร (Heather. 1977: 342-344) ไดใหขั้นตอนสําคัญสําหรับครูผูสรางชุด     
การเรียนดวยตนเอง คือ 
  1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะใหผูเรียนไดศึกษาแลวจัดลําดับขั้นเนื้อหาให
ตอเน่ืองจากงายไปหายาก 
  2. ประเมินความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
  3. เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยตอง
คํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน  
  4. กําหนดรูปแบบของการเรียน 
  5. กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน 
  6. สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียนหรือไม 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2521: 171-173) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 199-200) ได
กลาวถึงหลักในการผลิตชุดการเรียนไว 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. กําหนดหมวดหมูเน้ือหาและประสบการณ กําหนดเปนหมวดวิชา 
  2. กําหนดหนวยการสอน แบงเน้ือหาออกเปนหนวยการสอน 
  3. กําหนดหัวเร่ือง ในการสอนแตละหนวยควรแบงประสบการณออกเปน 4-6 หัวเร่ือง 
  4. กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเร่ือง โดยสรุป
แนวคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไว 
  5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่องโดยเขียนเปนวัตถุประสงค          
เชิงพฤติกรรม 
  6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑเพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังจากใชชุดการเรียนแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
  8. เลือกและผลิตสื่อการเรียน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ครูใช ถือวาเปนสื่อการเรียน 
เม่ือผลิตสื่อการเรียนของแตละหัวเร่ืองแลวก็จัดสื่อการเรียนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่
เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
  9. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเพ่ือเปนการประกันวา ชุดการเรียนที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพในการสอนตามเกณฑที่กําหนด ผูวิ จัยจําเปนตองกําหนดเกณฑขึ้นลวงหนา         
อาจตั้งเปน 90/90 สําหรับเนื้อหาที่เปนความจําและไมต่ํากวา 80/80 สําหรับวิชาทักษะ โดยคํานึงถึง
หลักการที่วา การเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 
  10. การใชชุดการเรียนเปนขั้นนําไปใชซึ่งจะตองตรวจสอบปรับปรุงอยูตลอดเวลา 
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  วิชัย วงษใหญ (2525: 189-191) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนไว 10 ขั้นตอน 
ดังนี้  
  1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวา สิ่งที่เราจะนํามาสรางชุด    
การเรียนน้ัน ตองการใหผูเรียนเรียนรูอะไรบาง เพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอนในหนวยอ่ืนๆ อันจะสราง
ความสับสนใหกับผูเรียนได ผูวิจัยจะตองทําการศึกษาวิเคราะห แลวแบงหนวยการเรียนในแตละ
หนวยนั้นใหมีหัวเร่ืองยอยๆ และควรเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระ ใหถูกตองวาอะไรเปน
สิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอน อันเปนพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรูและลักษณะธรรมชาติใน
วิชานั้น  
  2. ผูสรางจะตองพิจารณาตัดสินวา จะสรางชุดการเรียนแบบใด โดยคํานึงถึง
ขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร (Who is Learner) จะใหอะไรกับผูเรียน (Give what Condition) จะทํา
กิจกรรมอยางไร (Does what Activities) และจะทําไดดีอยางไร (How well Criterion) ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 
  3. กําหนดหนวยการเรียน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถายทอดความรู
ใหกับนักเรียน หาสื่อการเรียน พยายามศึกษาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่งวาหนวยการเรียนนี้มีหลักการ 
หรือความคิดรวบยอดอะไร และแตละหัวเรื่องยอยมีความคิดรวบยอดหรือหลักการยอยๆ อะไรอีก
บางที่จะตองศึกษา พยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได 
  4. กําหนดความคิดรวบยอด จะตองสอดคลองกับหนวยการเรียนและหัวเรื่องโดย
สรุปแนวความคิด สาระ หลักเกณฑที่สําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนให
สอดคลองกัน เพราะความคิดรวบยอดเปนเร่ืองของความเขาใจ อันเกิดจากประสาทสัมผัสกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมอง แลนําสิ่งใหมไปเชื่อมโยงกันกับ
ประสบการณเดิมเกิดเปนความคิดรวบยอด 
  5. การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู จะตองใหสอดคลองกับความคิดรวบยอด โดย
กําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาใหเห็น   
ไดภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเร่ืองจบไปแลว โดยผูสอนสามารถวัดได ถาผูสอน
กําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใดก็ยิ่งมีทางประสบความสําเร็จในการสอบมากเทานั้น ดังน้ันจึง
ควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงค การเรียนแตละขอใหถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาสาระของ       
การเรียนรู 
  6. การวิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงาน 
เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนแลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตอง สอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ 
  7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอ  
มาวิเคราะหงานแลวเรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอ เพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียน
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การสอน และไมใหเกิดการซ้ําซอนในการเรียนโดยคํานึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน (Entering 
Behavior) วิธีดําเนินการสอน (Instructional Procedures) ตลอดจนการติดตามผล และการประเมินผล 
  8. สื่อการเรียน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตอง
กระทําเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู  ซึ่งครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาสื่อการเรียน
เปนของที่ใหญโตหรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอน จะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครู
เกี่ยวกับการใชชุดการเรียน วาจะใหจัดหาได ณ ที่ใด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียง และ
พวกสิ่งที่เก็บไวไมได ทนทาน เพราะเกิดการเนาเสีย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน 
  9. การประเมินผล คือ การตรวจสอบดูวา หลังจากการเรียนการสอนแลวไดมี      
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลน้ีจะใชวิธีใด
ก็ตามแตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่เราตั้งไว ถาการประเมินผลไมตรงตาม
จุดมุงหมายที่ตัวเม่ือใด ความยุติธรรมก็จะไมเกิดขึ้นกับผูเรียน และไมตรงเปาหมายที่กําหนดไวดวย 
การเรียนรูในสิ่งนั้นจะไมเกิดขึ้น ชุดการเรียนที่สรางขึ้นมาก็เปนการเสียเวลาและไมมีคุณคา 
  10. การทดลองใชชุดการเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของ      
ชุดการเรียนและออกมาเปนแฟมหรือกลองชุดแลวแตความสะดวกในการใช การเก็บรักษาและความ
สวยงาม การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมควรนําไปทดลองใชกับกลุม
เล็ก ๆ ดูกอนเพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอยางดี แลวจึงนําไปทดลองใชกับเด็ก
ทั้งชั้นหรือกลุมใหญ โดยกําหนดขั้นตอนไวดังนี้ 
   10.1 ชุดการเรียนน้ีตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 
   10.2 การนําเขสูบทเรียนของชุดการเรียนน้ีเหมาะสมหรือไม 
   10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวายกับผูเรียนและ
ดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม 
   10.4 การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอด หรือ
หลักสําคัญของการเรียนรูในหนวยนั้นๆ ดีหรือไมหรือจะตองตรวจปรับเพ่ิมเติมอยางไร 
   10.5 การประเมินผลหลังการเรียน เพ่ือตรวจสอบดูวาพฤติกรรมกาเรียนรูที่
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้ันใหความเชื่อม่ันไดมากนอยแคไหนกับผูเรียน 
   ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนดงกลาวแสดงในรูปของแผนภูมิได ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิผลิตชุดการเรียน
ที่มา : วิชัย  วงษใหญ. (2525: 194) 

ความคิดรวบยอด

จุดประสงคการเรียน

วิเคราะหงาน

บรรจุวัสดุการเรียนที่ผลิตสําเร็จแลวใสในชุดการเรียน 

ทดลองใชชุดการเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
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 เรียงลําดับกิจกรรมการสอน 7
 
 

ประเมินผล 8
 
 

ส่ือการเรียน 9
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รูปแบบชุดการเรียน 
 
 
 

11นําไปใช  
 

12แกไขปรับปรุง  
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  รุงทิวา  จักรกร (2527: 89-91) แบงขั้นตอนของการผลิตชุดการเรียนไวดังนี้ 
  1. การกําหนดเรื่องเพ่ือทําชุดการเรียน อาจกําหนดเร่ืองในหลักสูตร หรือกําหนด
เร่ืองขึ้นใหมตามความเหมาะสม และในการจัดแบงเน้ือหาเพื่อทําชุดการเรียนในแตละระดับอาจไม
เหมือนกัน 
  2. จัดหมวดหมูเน้ือหาและประสบการณ แลวแตความตองการและความเหมาะสม 
  3. จัดเปนหนวยการเรียน จะแบงกี่หนวย หนวยหนึ่งควรจะใชเวลาเทาใด ใชเวลา
เรียนเปนคาบตามความเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน 
  4. กําหนดหัวเรื่อง จัดแบงหนวยการเรียนเปนหัวขอยอย ๆ เพ่ือสะดวกแก           
การเรียนรู แตละหนวยประกอบดวยประสบการณในการเรียนรูอะไรบาง ก็กําหนดหัวขอแตละหนวย
นั้นขึ้น 
  5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียน      
มีความคิดรวบยอดหรือหลักอะไร ถาผูสอนยังไมชัดเจนวาจะเกิดอะไรในการเรียนรู การกําหนด
จุดประสงคก็จะไมชัดเจน ฉะนั้นการพิจารณากําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการใหชัดเจน       
จึงเปนสิ่งสําคัญ 
  6. การกําหนดจุดประสงคในการสอน ซึ่งหมายถึงจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม มีเกณฑตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูใหชัดเจน 
  7. การวิเคราะหงาน โดยการนําเอาจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะห
กิจกรรมวา ควรจะทําอะไรกอนหลัง แลวจึงจัดลําดับการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงค
ที่วางไว 
  8. จัดลําดับกิจกรรมนักเรียน หลังจากพิจารณาจุดประสงคแตละขอวาจะจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางไรจึงจะบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว นอกจากนั้นจะตองพิจารณากิจกรรมพิเศษ
ตางๆ ที่จะเสริมความสนใจและความสามารถของผูเรียนดวย 
  9. กําหนดแบบประเมินผล ครูตองพิจารณาวิธีการในการประเมินผล จะมีวิธีการ
อยางจึงจะประเมินผลไดอยางแนนอนตามจุดประสงคที่กําหนด 
  10. เลือกและผลิตสื่อการสอนโดยพิจารณาจากขอ 7 เม่ือทราบวาจะใชสื่อการสอน
อะไรบางแลวก็จัดหาและผลิตเพื่อใหไดตามความตองการ จัดเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกแกการใช 
  11. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเม่ือสรางเสร็จเรียบรอยแลว โดยทดลองใชเพ่ือ
การปรับปรุงแกไขกอนการนําไปใชจริง 
  12. กรณีชุดการเรียนแบบกลุมจําเปนตองมีกิจกรรมสํารอง ซึ่งกิจกรรมสํารองจะตอง
เตรียมไวเสริมความรูสําหรับเด็กที่เรียนเร็ว หรือกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนจะไมมีกิจกรรมทํา    
เพ่ือเปนการสงเสริมความรูใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไมเบื่อหนาย ซึ่งมีผลดี จะทําใหไมมีปญหา
ทางวินัยในชั้นเรียน กิจกรรมสํารองอาจเปนกิจกรรมที่มีเน้ือหาสาระสอดคลองกับเรื่องที่เรียน      
แตกิจกรรมอาจจะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไมเบื่อหนาย ซึ่งมีผลดี จะทําใหไมมีปญหาทางวินัยใน       
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ชั้นเรียน กิจกรรมสํารองอาจเปนกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเร่ืองที่เรียน แตกิจกรรม
อาจจะมีความลึกซึ้งทาทายตอการเรียน ใหอยากทํากิจกรรม 
  13. สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพรอมทั้งเฉลย 
  14. ขนาดของรูปแบบชุดการเรียนที่ดีควรมีขนาดมาตรฐาน เพ่ือความสะดวกใน   
การใชและความเปนระเบียบเรียบรอยในการเก็บรักษา โดยพิจารณาในดานประโยชน ประหยัด และ
ความคงทนถาวร พรอมทั้งความสวยงาม 
  15. ใชชุดการเรียน ใชตามประเภทและจุดประสงคที่ทําขึ้น นอกจากนี้จะตองใชให
เปนไปตามขอกําหนดตางๆ ที่วางไว โดยชุดการเรียนจะมีทั้งคูมือครู และวิธีการที่ผูเรียนจะตอง
ปฏิบัติในการใชชุดการเรียน 
  ปรียา  ตรีศาสตร (2530: 44) กลาววา ชุดการเรียนเปนสื่อประสมที่มีความสมบูรณ
ในตัวเองแตละชุดการเรียนที่สรางขึ้น จะมีประสิทธิภาพเชื่อถือไดหรือไม จําเปนตองนําวิธีการ
วิเคราะหระบบซ่ึงเปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลเรียกวา Systems Approach มาใชวิเคราะห 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
  1. ขั้นปญหาที่ตองการแกไขนั้น คืออะไร 
  2. ขั้นกําหนดเปาหมายเพื่อแกไขปญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระทําได 
  3. ขั้นการสรางเครื่องมือ กระทําหลังจากตั้งเปาหมายแลวเพ่ือใหวัดใหไดทุกระยะ 
  4. ขั้นการกําหนดทางเลือกหรือวิธีการแกปญหา เพ่ือใหดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
  5. ขั้นทดลอง เพ่ือเลือกวิธีที่ดีที่สุด ใชเปนแนวทางสูเปาหมายที่ตั้งไว 
  6. ขั้นวัดและประเมินผล โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นมาประเมินวาสามารถใช
ปฏิบัติงานตามเปาหมายไดหรือไม เพียงใด เพ่ือปรับปรุงแกไข 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533: 495) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุด       
การเรียน ไวดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  วิเคราะห ไดแก การกําหนดหนวย หัวเรื่องและมโนมติ 
  ขั้นที่ 2  การวางแผน เปนการวางแผนไวลวงหนาโดยกําหนดรายละเอียดไว 
  ขั้นที่ 3  การผลิตสื่อการเรียน เปนการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผน 
  ขั้นที่ 4  หาประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียน โดยนําไป
ทดลองใช ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
  จากการศึกษาขั้นตอนของการสรางชุดการเรียนของนักการศึกษาทําใหผูวิจัยสรุปพอ
สังเขป ไดวา ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนนั้นควรจะตองเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานกอน 
และตองมีการวางแผนไวลวงหนาโดยกําหนดรายละเอียดไวอยางชัดเจน กอนที่จะนําไปสูขั้นตอน
การผลิตชุดการเรียน จากนั้นจึงนําชุดการเรียนไปทดลอง เพ่ือหาขอบกพรองและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียน เพ่ือตรวจสอบและแกไขตลอดจนสามารถพัฒนาชุดการเรียนที่สรางขึ้นใหมี
ประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น  
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 1.6 ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี 
  สมิท (วัฒนา สิงหานุวัฒน. 2533: 22; อางอิงจาก Smith. 1973: 53 Learning 
Package in American Education.) ไดใหความเห็นวา ชุดการเรียนที่ดีนั้น จะตองจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและวิธีการตาง ๆ ใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย เชน 
  1. ใชสื่อหลาย ๆ อยาง เพ่ือใหเกิดประสบการณทางการเรียนที่ดีขึ้น 
  2. หาวิธีการหลายๆ รูปแบบ โดยมีจุดมุงหมายและขบวนการหลายอยาง เชน 
อาจจะจัดใหเปนไปตามขนาดของกลุม และจะตองหาวิธีการที่เหมาะสมเฉพาะแตละกลุมดวย 
  3. แบงเน้ือหาออกเปนขั้นตอนตามลําดับความยากงาย 
  4. จัดหากิจกรรมหลาย ๆ อยาง ใหผูเรียนไดเลือกและมีสวนรวมในบทเรียน 
  นอกจากนี้ สมิท ยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา ชุดการเรียนที่ดีนั้นจะตองมีสิ่งที่ดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน เชน มีสีสันตาง ๆ มีภาพประกอบตามความจําเปน และรวบรวมสื่อและ   
เร่ืองรวมตางๆ ใสในกลองเล็ก ๆ ที่เหมาะสม จะทําใหมีความสะดวกสบายในการเก็บรักษาและ   
การนําไปใช 
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2519: 67) กลาวถึงลักษณะของชุดการเรียนที่ดี ไวดังนี้ 
  1. เปนชุดการเรียนที่เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  2. เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียน 
  3. สิ่งที่ใชสามารถเราความสนใจของผูเรียนไดดี 
  4. มีคําแนะนําหรือวิธีการใชอยางละเอียด งายตอการใช 
  5. มีวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนทั้งหมดที่กําหนดไวในบทเรียนอยางตอเน่ือง 
  6. ไดทดลองและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณเสมอ 
  7. มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 
  นอกจากนี้ วิชัย วงษใหญ (2525: 192) กลาววา การใชชุดการเรียนจะประสบ
ผลสําเร็จไดก็ตอเม่ือไดมีการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ซึ่งควร
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
  1. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
  2. ใหนักเรียนทราบผลการกระทําทันที จากกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3. มีการเสริมแรงนักเรียนจากประสบการณที่ เปนความสําเร็จอยางถูกจุด           
ตามขั้นตอนของการเรียนรู 
  4. คอยชี้แนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนรู ตามทิศทางที่ครูไดวิเคราะหและ
กําหนดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน 
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  รุงทิวา  จักรกร (2527: 91-92) กลาววา การนําชุดการเรียนไปใช มีขั้นตอนดังนี้ คือ 
  1. การทดสอบกอนเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมเบื้องตนอันเปนพ้ืนฐานการเรียนรูของ
ผูเรียน 
  2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนกระตือรือรน มีความ
ตองการที่จะเรียน ซึ่งก็ขึ้นอยูกับเทคนิคของผูสอนดวยในการที่จะนําเขาสูบทเรียนใหเขาใจ 
  3. ขั้นประกอบกิจกรรม ครูตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจในการทํากิจกรรมกอนทํา
การสอน 
  4. สรุปบทเรียน ครูนําในการสรุปบทเรียน ซึ่งก็อาจทําไดโดยการถามหรือให
นักเรียนเลาสรุปความเขาใจหรือทํากิจกรรมอื่นที่ทําใหแนใจวานักเรียนไดเรียนรูมโนมติหรือ
หลักการตามที่กําหนด 
  5. ประเมินผลการเรียน โดยทําขอสอบอีกครั้งเพ่ือประเมินดูวานักเรียนบรรลุ
จุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองของนักเรียน ในกรณีที่ไมผาน
จุดประสงคที่กําหนดใหขอใดขอหน่ึง ถานักเรียนผานจุดประสงคหมดทุกขอก็ใหนักเรียนกาวหนา
ตอไป 
  จากการศึกษาขางตน ผูวิจัยจึงไดสรุปลักษณะของชุดการเรียนที่ดีไดวา มีเนื้อหาที่
เหมาะสมกับอุปกรณการเรียนการสอนนั้นๆ ผานการทดลองและปรับปรุงอยูเสมอ ตลอดจนมีความ
คงทนในการเก็บรักษา ยังมีกิจการที่หลากหลาย โดยใหผูเรียนที่สวนรวมตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลดวย  
 
 1.7 ประโยชนของชุดการเรียน 
  ในการใชชุดการเรียนเพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีนักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียน ดังตอไปน้ี 
  แฮริสเบอร (อุษา คําประกอบ. 2530: 33; อางอิงมาจาก Harrisberger. 1973: 201-
205) ไดกลาวถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้ คือ  
  1. ผูเรียนสามารถทดสอบตนเองดูกอนวา มีความสามารถอยูในระดับไหน หลังจาก
นั้นก็จะเริ่มตนเรียนในสิ่งที่ตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ตนเองรูแลว 
  2. ผูเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดในเรื่อง 
เวลา สถานที่  
  3. เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทันที เวลาไหนก็ได และไดทราบ
ผลการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน  
  4. ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนดวยตนเองครูก็มี
เวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง 
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  5. ผูเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเอง ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษา
ในเรื่องเดิมน้ันใหม จนผลการเรียนจะไดตามมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 
  6. ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
  7. เปนการเรียนรูชนิด Active ไมใช Passive 
  8. ผูเรียนจะเรียนที่ไหนเม่ือไรก็ได ตามความพอใจของผูเรียน 
  9. สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหวางนักเรียนกับครู 
  วิชัย  วงษใหญ (2523: 181-182) ไดกลาวถึงชุดการเรียนที่ผานการทดสอบ และ
ปรับปรุงแกไขแลวสามารถสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน มีนักการศึกษา
ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนรวมสรุปไดดังนี้ 
  1. ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนของครู ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  2. แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการศึกษาเปนรายบุคคลและความ
สนใจตามเวลาและโอกาสที่เอ้ืออํานวยตอผูเรียน 
  3. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู โดยชุดการเรียนทําใหผูเรียนสามารถเรียนได
โดยอาศัยความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย สวนใหญจะเรียนดวยตนเองครูคนหนึ่งสามารถสอน
นักเรียนไดจํานวนมากขึ้น 
  4. ชวยในการจัดการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการเรียนสามารถนําไปใชเรียนไดทกุ
เวลาและสถานที่ 
  5. ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนการสอน เพราะลดเวลาใน     
การเตรียมลวงหนา 
  6. สามารถถายทอดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน 
  8. ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามจุดมุงหมาย 
  9. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  10. ชวยใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  11. ชวยเราความสนใจของผูเรียนไดมากขึ้น จากสื่อที่ไดจัดทําไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  12. ชวยใหผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซับซอน และมีลักษณะเปน
นามธรรม เชน การทํางานของเครื่องกล ซึ่งผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 
  13. ใชไดทุกระดับการศึกษา 
  14. เปนประโยชนในการบริหารการศึกษาทําใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และตรวจสอบผลการปฏิบัติหนาที่ของครูได 
  15. การสอนเปนกระบวนการที่ครบทั้งระบบ เร่ิมตั้งแตจุดมุงหมาย กระบวนการสอน
และการประเมินผล 
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  16. ผลการเรียนรูนั้นยอมตองการผลการเรียนในทุกพิสัย นั่นคือ พุทธพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย ชุดการเรียนการสอนที่ดีนั้นตองพิจารณาในเรื่องนี้ และบรรดาสื่อการสอนนั้น        
ก็จะตองมีหลายประเภทเปนลักษณะที่เรียกวาสื่อประสมหลายอยาง (Multimedia Approach) 
ยอมจะสนองความแตกตางของบุคคลและเพิ่มพูนความสมบูรณใหแกการรับรู 
  17. ชุดการเรียนเกิดจากการเอาวิธีระบบเขามาใชยอมจะมีประสิทธิภาพ เพราะได
ผานการทดสอบหาประสิทธิภาพมาแลวโดยผูมีความชํานาญ ทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการเพื่อสราง
เปนแมแบบและสามารถจะขยายออกไปได 
  ลัดดา  ศุขปรีดี (2523: 31) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้   
  1. ชุดการสอนชวยลดภาระของผูสอน เม่ือมีชุดการสอนสําเร็จแลวครูผูสอนจะ
ดําเนินการสอนตามคําแนะนําที่มีไวใหพรอม ผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาทําสื่อการสอนใหมทําให
ครูมีเวลาเตรียมการสอนทดลองและศึกษาคนควาเพิ่มเติมในเนื้อหาตามชุดการสอนกําหนด ทําให
ครูมีประสบการณกวางขวางซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพในการสอนของครู 
  2. ทําใหผู เรียนไดรับความรูในแนวเดียวกัน ครูผูสอนแตละคนยอมมีความรู
ความสามารถในการถายทอดความรูแตกตางกัน  ในเร่ืองเดียวกันอาจมีความรูและไดรายละเอียด
ตางๆ เปนคนละแนวไมเทากัน ชุดการสอนมีจุดมุงหมายชัดเจนที่เปนพฤติกรรม (Behavioral 
Objective) มีขอเสนอแนะนํากิจกรรมการใชสื่อการสอน  และขอสอบประเมินผลพฤติกรรมของ
ผูเรียนไวอยางพรอมมูล 
  3. ชุดการสอนชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการสอนอยางเชื่อถือได เพราะชุดการสอน
ผลิตขึ้นดวยวิธีการเขาสูระบบ (System Approach) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญหลายดาน เชน ผูเชี่ยวชาญ
การวัด ผูเรียน ผูปกครอง รวมกันผลิตชุดการสอนโดยมีการทดลองใช และปรับปรุง 
  กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524: 175-176) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไว
ดังนี้ 
  1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 
  2. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียนเพราะสื่อประสม (Multi-Media)   
ที่ไดจัดไวในระบบเปนการแปรเปลี่ยนกิจกรรม และชวยรักษาระดับความสนใจของนักเรียนอยู
ตลอดเวลา 
  3. เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู
พิจารณาขอมูล ฝกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 
  4. เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
  5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
  6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไมจําเปนตอง
ใชเฉพาะในโรงเรียน 
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  วาสนา  ชาวหา (2525: 139-140) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไวดังนี้  
  1. นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือรายบุคคลโดยไมตองอาศัย
ครูผูสอน และเปนไปตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไมตองกังวล
วาจะตามเพื่อนไมทันหรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 
  2. นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดก็ไดตามความสะดวก 
  3. แกปญหาการขาดแคลนครูไดเปนบางโอกาส อาจใชชุดการเรียนนี้กับนักเรียน
เน่ืองจากครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนแทนไมได 
  4. ฝกนักเรียนใหเรียนรู โดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสถานการณในชั้นเรียน
ปกติที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนการสรางประสบการณเรียนรูใหแกผูเรียนอยางกวางขวาง และเปน
การเนนกระบวนการเรียนรู (Process) มากกวาเนื้อหา 
  สันทัด  ภิบาลสุข และพิมพใจ ภิบาลสุข (2525: 199) ไดกลาวถึงประโยชนของ     
ชุดการเรียน ไวดังนี้ 
  1. ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งที่กําลังศึกษาอยู เพราะชุดการเรียนจะเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากที่สุด 
  2. ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง และเรียนไดตามความสามารถ 
ความสนใจ หรือความตองการของตนเอง 
  3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนและสังคม 
  4. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากรับความรูแนวเดียวกัน 
  5. ทําใหการเรียนรูเปนอิสระจากอารมณของครู ชุดการเรียนสามารถทําใหผูเรียน
เรียนไดตลอด ไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 
  6. ชวยใหการเรียนเปนอิสรภาพจากบุคลิกภาพของครู เน่ืองจากชุดการเรียนชวย
ถายทอดเนื้อหาได ดังนั้น ครูที่พูดไมเกงก็สามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได 
  7. ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามจุดมุงหมาย 
  8. ชวยลดภาระและสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครูเพราะชุดการเรียนผลิต
ไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 
  9. ชวยขจัดปญหาขาดแคลนครูผูชํานาญการ เพราะชุดกิจกรรมชวยใหผูเรียนได
เรียนดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย 
  10. ชวยสรางเสริมการเรียนแบบตอเนื่องหรือการศึกษานอกระบบ เพราะชุด       
การเรียนสามารถนําไปสอนผูเรียนไดทุกสถานที่ทุกเวลา 
  11. แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชุดการเรียนสามารถทําใหผูเรียน
ไดเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจตามเวลาและโอกาสที่เอ้ืออํานวยแกผูเรียนซึ่ง
แตกตางกัน 
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  ประหยัด  จิระพงศ (2529 : 246) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดการเรียนไว ดังนี้  
  1. ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีความมั่นใจในการดําเนินการเรียนการสอน เพราะลด
เวลาในการเตรียมลวงหนา  
  2. ชวยแกปญหาในกรณีขาดแคลนครู 
  3. สามารถถายทอดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมอยางแทจริงจาก
ชุดการเรียนรายบุคคล และชุดการเรียนแบบกลุมกิจกรรม 
  5. ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการสอนเอื้อตอการใชทั้งใน
แงเวลา และสถานที่  
  6. สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูมีมากที่บูรณาการเปนอยางดี จึงทําใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                              
  วีระ  ไทยพานิช (2529: 137) กลาววา เม่ือนําชุดการเรียนมาใชจะทําให 
  1. เปนการฝกใหผูเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักทํางานรวมกัน 
  2. เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่เขาชอบ 
  3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดกาวหนาไปตามศักยภาพ ความสามารถของแตละคน 
  4. เปนการเรียนที่สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
  5. มีการวัดผลตนเองบอย  ๆ ทําใหนักเรียนรูการกระทําของตนเอง และเปน                     
การสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น 
  จากการศึกษาประโยชนของชุดการเรียนดังกลาวขางตน สรุปไดวา ชุดการเรียนหรือ
ชุดการเรียนการสอนจะชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตาม
จุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ตามความสามารถของตนเองในแตละบุคคล นอกจากนี้แลวยังทําใหทราบผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ อยางรวดเร็ว ทําใหไมเกิดความเบื่อหนายหรือเกิดความทอถอยในการเรียน 
เพราะผูเรียนมีสิทธิ์ที่จะกลับไปศึกษาเรื่องที่ตนเองไมเขาใจไดตลอดเวลา แมวาจะไมมีครูก็ตาม  
 
 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  บรอวเลย (Brawley. 1975: 4280-A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชชุด       
การเรียนการสอนแบบสื่อประสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุม
เด็กที่เรียนชา โดยใชแบบทดสอบ Time Appreciation Test, Achievement Test Primary Level 
มาใช Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวากลุมทดลองใชชุดการเรียนการสอนบอกเวลาตอเนื่อง
ของบรอวเลย (Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมที่
ไมไดใชชุดการเรียนการสอน 
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  ไบรแอนและสมิท (Bryan; & Smith. 1975: 24-25) ไดกลาวถึงผลการวิจัยการใชชุด
การเรียนการสอนดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลปใชเวลา
ทดลอง 3 ภาคเรียนผลปรากฏวาผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงขึ้นกวาเดิมรอยละ 96 มีความ
สนุกสนานในการเรียนเพ่ิมขึ้น และรอยละ 75 ชอบการเรียนดวยชุดการเรียนการสอนมากกวา    
การเรียนปกติ 
  เอดเวอรด (Edward. 1975: 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอย      
ทําการเปรียบเทียบการเรียนในเรื่อง “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองและไดรับคําแนะนําจากครู กับการใชชุดการเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํากลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คน ผลการทดลอง
ปรากฏวาทั้ง 2 กลุม มีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยน้ีแสดงให
เห็นวาการเรียนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูแนะนํา ถาชุดการเรียนการสอนนั้นไดสรางขึ้นอยาง
ถูกตองตามกระบวนการแลว ผูเรียนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน 
  พารค  (Parke. 1980: 1377-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 จํานวน 60 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยใชชุดการสอน ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดการสอนทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งยังเปนการสะดวกและประหยัดเวลาในการสอนนอกจากนี้          
ยังสามารถใชชุดการสอนซอมเสริมหรือฝกทักษะนักเรียนไดดวย 
  แอนเดอรสัน (Anderson. 1982: 4795-A) ไดพัฒนาชุดการสอนดวยตนเองเพ่ือหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับ
เตรียมประถมศึกษา โดยใชชุดการสอนดวยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย วิจัยพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากกลุมที่สอนโดยใชชุดการสอนดวยตนเองและสอนแบบบรรยาย    
ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวางแผนการสอนและวิธีสอน แตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
กับดานทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาและครูฝกสอน 
  วิวาส (Vivas. 1985 : 603-A) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและประเมินคา
ชุดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการคิด ของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุด 
การสอนซึ่งจะวัดทักษะ 3 ดาน คือ ดานกระบวนการคิด ความพรอมในการเรียน ความคิดสรางสรรค 
เชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 1 จากโรงเรียนเรนีสคัวเนียร 
เขตรัฐมิลินดา ประเทศเวเนซูเอลาจํานวน 214 คน แบงเปนกลุมทดลอง 3 หองเรียน จํานวน 114 คน 
ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนกลุมควบคุม 3 หองเรียน จํานวน 100 คน ไดรับการสอน
ปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนมีความสามารถเพิ่มขึ้น
ดานกระบวนการคิด ดานความพรอมในการเรียนดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดาน
การปรับตัวทางสังคม หลังจากไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ปกติ 
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  วิลสัน (Wilson. 1989: 416-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุด   
การเรียนของครู เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับ การบวก    
การลบ ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการเรียนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติอัน
เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรได 
  สัทเทอรเฟยลฟ  (Satterfielf. 2001 : online) ไดทําการศึกษาการใชชุดการเรียน
เรขาคณิตโดยใชโปรแกรม Sketchpad version 3 เปนโปแกรมที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชคอมพิวเตอรเปน
สื่อใหเห็นถึงโครงสรางของวิชาเรขาคณิต และเปนสื่อที่จะอธิบายการเรียนในหองเรียน ซึ่งการใชชุด
การเรียน คือ ชวยใหนักเรียนเกิดพัฒนาการคิดในรูปแบบทางเรขาคณิต และเปนสิ่งที่สรางความ
ถูกตองแมนยําในการคิดของนักเรียนดวย 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
  นุชลดา  สองแสง (2540: 73) ไดทําการวิจัย การสรางชุดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง การบวก การลบ ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียน   
การสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองภายหลัง
ไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ฉวีวรรณ  ศรศรีสังข (2541: 95) ไดทําการศึกษาวิจัยการสรางและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เรื่องทศนิยม ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเร่ืองทศนิยม ภายหลังไดรับการสอนดวย
ชุดการเรียนซอมเสริมสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ศรีสกุล  สุขสวาง (2541: 87) ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องเวกเตอร โดยใชชุดการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องเวกเตอรโดยใชชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนโดย
ใชชุดการสอนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  สุดารัตน  ไผพงศาวงศ (2543: 97-98) ไดทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL เรื่องเสนขนานและความคลาย    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชการจัดการเรียนการสอน
แบบ CIPPA MODEL สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  สมจิตร เพชรผา (2544: 91-93) ไดทําการพัฒนาชุดการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรแบบฮิวริสติก เรื่องสมการและอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของชุดการสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องสมการและอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ภายหลังไดรับ
การสอนโดยใชชุดการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ
สนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตรภายหลังไดรับการสอน โดยใชชุดการสอน สูงกวาไดรับการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พรสวรรค จรัสรุงชัยสกุล (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียน เร่ือง 
เมทริกซ  และดีเทอรมินันท โดยใชหลักการเรียนเพ่ือรอบรูเพ่ือสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 90.32/90.20 ซึ่งสูง
กวาเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวาการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
         อาคเนย  ฉัตรบรรยงค (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดการเรียนเร่ือง
ความเทากันทุกประการที่เนนระดับขั้นการเรียนรู เรขาคณิต ของแวนฮีลี  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนเร่ืองความเทากันทุกประการที่เนนระดับ
ขั้นการเรียนรู เรขาคณิตของแวนฮีลี ที่สามารถสอบผานการเรียนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
นักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
  จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลว พอสรุปไดวา การเรียนโดยใชชุดการเรียน
เปนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาตามความสามารถของแตละ
บุคคล มีกิจกรรมที่ชวยเพิ่มความสนใจและเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนน
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการสอนแบบคนพบ 
   

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 2.1 ความหมายของปญหาและการแกปญหาคณิตศาสตร 
  มีนักการศึกษาไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรไวมากมาย ซึ่งมีสวน
คลายคลึงกันดังนี้ 
  แอนเดอรสัน และพินกรี (Anderson; & Pingry. 1973: 228) กลาววา ปญหาทาง
คณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการวิธีการแกไขหรือหาคําตอบ ซึ่งผูตอบจะทําไดดี
ตองมีวิธีการที่เหมาะสม ใชความรู ประสบการณและการตัดสินใจโดยพรอมมูล 
  อดัมส เอลลิสและบีสัน (Adams, Ellis; & Beeson. 1977: 173-174) ไดใหความหมาย
ของปญหาวา คือ สถานการณที่เปนประโยคภาษา คําตอบจะเกี่ยวของกับปริมาณ ซึ่งปญหานั้น
ไมไดระบุ วิธีการหรือการดําเนินการในการแกปญหาไวอยางชัดเจน ผูแกปญหาตองคนควาวาจะใช
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วิธีการใดในการหา คําตอบของปญหา นั่นคือ การไดมาซึ่งคําตอบของปญหา จะไดจากการพิจารณา
วาจะตองทําอะไร 
  เลสเตอร (ยุพิน พิพิธกุล. 2530: 131; อางอิงจาก F.K. Lester. 1978 Mathematical 
Problem Solving in the Elementary  School.) ไดใหความหมายของปญหาวา ปญหาเปนสภาพ
ซึ่งแตละบุคคลหรือกลุมไดกระทํางานอยางหนึ่ง ซึ่งไมมีวิธีการงาย ๆ ที่จะนํามากําหนดวิธีแกปญหานั้น 
  เชินเฟลด (Schoenfeld. 1989: 83) กลาวถึงปญหาวา เปนชิ้นงาน (Task) ซึ่งมี
ลักษณะคือ (1) เปนสิ่งที่นักเรียนใหความสนใจและประสงคจะหาขอยุติ และ (2) เปนสิ่งที่นักเรียน  
ยังไมมีวิถีทางสําเร็จรูปที่จะไดขอยุติหรือหาคําตอบได 
  คานโตวสกี (Kantowski. 1990 : 195) กลาววา ปญหาเปนสถานการณซึ่งแตละ
บุคคลเผชิญแลวผูเผชิญตองอาศัยการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ เขาดวยกัน จึงจะสามารถมองเห็น
แนวทางในการแกปญหาได 
  ครูอิกแซงก และเชฟฟลด (Cruikshank; & Sheffield. 1992: 37) กลาววา “ปญหา
เปนคําถามหรือสถานการณที่ทําใหงงงวย ปญหาควรจะเปนคําถามหรือสถานการณที่ไมสามารถหา
คําตอบไดทันที หรือรูวิธีหาคําตอบโดยทันที ปญหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร ไมไดหมายความวา
จะเกี่ยวของกับจํานวนเทานั้น ปญหาคณิตศาสตรบางปญหาเปนปญหาที่เกี่ยวกับสมบัติทาง
กายภาพหรือการใหเหตุผลทางตรรกศาสตร โดยไมเกี่ยวของกับจํานวนก็ได 
  เรย ซุยดัม และ ลินดควิสท (Reys, Suydam; & Lindquist. 1995: 54) กลาววา
ปญหา คือสถานการณที่คนตองการบางสิ่งบางอยางและไมรูวิธีจะแกปญหานั้นโดยทันที ถาปญหา
นั้นรูไดโดยงายวาจะหาคําตอบอยางไร หรือรูคําตอบโดยทันทีสิ่งนั้นก็ไมเปนปญหา 
  สกินเนอร (Charleswnrth; & Lind. 1999: 32; citing Skinner. 1990: 1. What’s 
your problem?) ไดใหนิยามของปญหาวา “ปญหาคือ คําถามที่บางคนตองการที่จะหาคําตอบ” 
  ปรีชา  เนาวเย็นผล (2537: 62) ไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรสรุปได
ดังนี้ 
  1. เปนสถานการณทางคณิตศาสตรที่ตองการคําตอบซึ่งอาจจะอยูในรูปปริมาณ หรือ
จํานวน หรือคําอธิบายใหเหตุผล 
  2. เปนสถานการณที่ผูแกปญหาไมคุนเคยมากอน ไมสามารถหาคําตอบไดในทันที
ทันใดตองใชทักษะความรู และอุปกรณหลาย ๆ อยางประมวลเขาดวยกันจึงหาคําตอบได 
  3. สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไมขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหาและเวลา 
สถานการณหนึ่งอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึ่งได 
และสถานการณที่เคยเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่งในอดีต อาจไมเปนปญหาสําหรับบุคคลนั้นแลวใน 
  จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา ปญหาคณิตศาสตรคือ สถานการณหรือ
คําถามที่ตองการวิธีแกไขหรือหาคําตอบ ผูแกปญหาตองคนหาวา จะใชวิธีการใดในการหาคําตอบ
นั้นใหสําเร็จ 
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  สําหรับความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีนักการศึกษาไดให
ความหมายไวมากมาย ดังนี้ 
  ลอลา จูน เมย (Lola June May. 1970: 266) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการที่
ซับซอนเก่ียวกับการหยั่งเห็น การจินตนาการ การจับตอง นามธรรม และความสัมพันธทางความคิด 
  ครูลิค และเรย (Krulik; & and Reys. 1980: 3-4) ไดอางถึงการแกปญหาคณิตศาสตร 
สรุปไวดังนี้ 
  1. การแกปญหาเปนเปาหมาย (Problem Solving as a Goal) จะพบคําถามวา
ทําไมตองสอนคณิตศาสตร อะไรเปนเปาหมายในการเรียนการสอนคณิตศาสตร นักการศึกษา     
นักคณิตศาสตร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคําถามเหลานี้เขาใจวา การแกปญหาเปนจุดมุงหมาย
สําคัญของการเรียนคณิตศาสตร  เม่ือการแกปญหาถูกนํามาพิจารณาวาเปนเปาหมายอันหนึ่ง     
การแกปญหาจึงเปนอิสระจากปญหาเฉพาะ (Specific Problem) กระบวนการและวิธีการ ตลอดจน
เนื้อหาทางคณิตศาสตร แตการพิจารณาที่สําคัญคือจะตองคํานึงถึงวาจะแกปญหาอยางไร ซึ่งเปน
เหตุผลแรกสําหรับศึกษาคณิตศาสตร ขอพิจารณานี้มีอิทธิพลตอหลักสูตรทั้งหมด และมีความสําคัญ
ตอการนําไปใชในการฝกปฏิบัติในหองเรียน 
  2. การแกปญหาเปนกระบวนการ (Problem Solving as a Process) การตีความใน
ลักษณะนี้จะเห็นไดชัดเจนเม่ือนักเรียนตอบปญหา ตลอดจนกระบวนการ หรือขั้นตอนที่กระทําเพื่อ
จะไดคําตอบ สิ่งสําคัญควรนํามาพิจารณาก็คือ วิธีการ กระบวนการและกลวิธีที่นักเรียนใชใน     
การแกปญหา ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนในกระบวนการแกปญหาและเปนจะสําคัญของหลักสูตร
คณิตศาสตร 
  3. การแกปญหาเปนทักษะพื้นฐาน (Problem Solving as a Basic Skill) การตีความ
ลักษณะนี้ จะพิจารณาเฉพาะในเนื้อหาที่เปนโจทยปญหา คํานึงถึงรูปแบบของปญหาและวิธีการ
แกปญหา การพิจารณาถึงการแกปญหาวา เปนทักษะพื้นฐาน จึงชวยในการจัดการเรียน การสอน
ของครู ซึ่งประกอบดวย การสอนทักษะ (Skill) มโนมติ (Concept) และการแกปญหา (Problem 
Solving) ในทุกครั้งของการสอน 
  โพลยา (Polya. 1980: 1) กลาววา การแกปญหาคณิตศาสตรเปนการหาวิธีทางที่จะ
หาสิ่งที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการที่จะนําสิ่งที่ยุงยากออกไป หาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่
เผชิญอยู เพ่ือจะใหไดขอลงเอย หรือคําตอบที่มีความชัดเจน แตวาสิ่งเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นใน
ทันทีทันใด 
  เคนเนดี้ (Kennedy. 1984: 81) ไดใหความหมายของการแกปญหาคณิตศาสตรวา 
เปนการแสดงออกของแตละบุคคลในการตอบสนองสถานการณที่เปนปญหา 
  ครูลิค และรูดนิค (Krulik ; & Rudnick. 1987: 4) ไดใหความหมายของการแกปญหาวา
เปนกระบวนการที่แตละคนใชกอนที่จะไดมาซึ่งความรู ทักษะและความเขาใจ เพ่ือจะดําเนินการตาม
ความตองการของสถานการณที่ไมเคยเจอ นักเรียนจะตองรวบรวมความรูตาง ๆ ที่ตัวเองมีและ
ประยุกตความรูเหลานั้นตอสถานการณใหมๆ และสถานการณที่ตางกัน 
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  โซวชิค (Sovchik. 1989: 256) กลาววา การแกปญหาเปนกิจกรรมที่พยามยามจะแก
สถานการณใหไดมาซึ่งคําตอบและคําตอบที่ไดจะไมเกิดขึ้นทันที 
  คัตซ (Kutz. 1991: 91) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตรจะเกิดขึ้นเม่ือมี
เง่ือนไขตอไปน้ี 
  1. มีเปาหมายของสถานการณทางคณิตศาสตรที่สามารถจะเปนไปได ซึ่งเปาหมาย
นั้นจะถูกทําความเขาใจโดยผูแกปญหานั้น 
  2. วิธีที่จะไปสูเปาหมายนั้นจะมีอุปสรรค ซึ่งผูแกปญหาจะไมรูวิธีที่บรรลุเปาหมายนั้น 
  3. ผูแกปญหาถูกกระตุนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
  ปรีชา เนาวเย็นผล (2537: 62) กลาววาการแกปญหาคณิตศาสตรเปนหารวิธีการ
เพ่ือใหไดคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตรซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิด และ
ประสบการณเดิมประมวลเขากับสถานการณใหมที่กําหนดในปญหา 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง เปน
กระบวนการที่บุคคลใชความรู ความเขาใจ ประสบการณเดิมและทักษะพื้นฐานตางๆ ที่มีอยูไป
สังเคราะหหรือประยุกตใชในการแกปญหาทั้งปญหาธรรมดาและปญหาแปลกใหม การแกปญหาจึง
รวมถึงกระบวนการทั้งหมดไมใชแคผลลัพธสุดทาย 
   
 2.2 ประเภทของปญหาคณติศาสตร 
  จากความหมายของปญหาคณิตศาสตรขางตน ไดมีผูแบงปญหาคณิตศาสตร
ออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
  รัสเซล (Russel. 1961: 255) แบงปญหาออกเปน 2 ประเภทคือ  
  1. ปญหาที่มีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่มีปรากฏอยูในแบบเรียน และหนังสือทั่วไป 
  2. ปญหาที่ไมมีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่พบทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจําวัน 
  ครูลิค และ เรย  (Krulik; & Reys. 1980: 24) ไดแบงปญหาไว ดังนี้ 
  1. ปญหาที่เปนความรูความจํา 
  2. ปญหาทางดานพีชคณิต 
  3. ปญหาที่เปนการประยุกตใช 
  4. ปญหาที่ไมสมบูรณ หรือ ใหคนหาสวนที่หายไป 
  5. ปญหาที่เกี่ยวกับสถานการณ 
  ชารล และเลสเตอร (Charles; & Lester. 1982: 6-10) ไดจําแนกประเภทของปญหา
และเปาหมายของการฝกแกปญหาแตละประเภท ดังนี้  
  1. ปญหาที่ใชฝก (Drill exercise) เปนปญหาที่ใชฝกขั้นตอนวิธีและการคํานวณเบื้องตน 
  2. ปญหาขอความอยางงาย (Simple translation problem) เปนปญหาขอความที่
เคยพบ เชน ปญหาในหนังสือเรียน ตองการฝกใหคุนเคยกับการเปลี่ยนประโยคภาษาเปนประโยค
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สัญลักษณทางคณิตศาสตร เปนปญหาขั้นตอนเดียวมุงใหมีความเขาใจมโนมติทางคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการคิดคํานวณ 
  3. ปญหาขอความที่ซับซอน (Complex translation problem) คลายกับปญหาอยางงาย 
แตเพ่ิมเปนปญหาที่มี 2 ขั้นตอนหรือมากกวา 2 ขั้นตอน หรือมากกวา 2 การดําเนินการ 
  4. ปญหาที่เปนกระบวนการ (Process problem) เปนปญหาที่ไมเคยพบมากอน ไม
สามารถเปลี่ยนเปนประโยคทางคณิตศาสตรไดทันที จะตองจัดปญหาใหงายขึ้น หรือแบงเปน
ขั้นตอนยอย ๆ แลวหารูปแบบทั่วไปของปญหา ซึ่งนําไปสูการคิดและการแกปญหาเปนการพัฒนา 
ยุทธวิธีตาง ๆ เพ่ือความเขาใจ วางแผนการแกปญหาและการประเมินผลคําตอบ 
  5. ปญหาการประยุกต (Applied problem) เปนปญหาที่ตองใชทักษะ ความรูมโนมติ 
และการดําเนินการทางคณิตศาสตร การไดมาซึ่งคําตอบอาศัยวิธีทางคณิตศาสตรเปนสําคัญเชน 
การจัดกระทํา การรวบรวม และการแทนขอมูล และตองการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลในเชิงปริมาณ
เปนปญหาที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะ กระบวนการ มโนมติและขอเท็จจริงในการแกปญหา
ในชีวิตจริง ซึ่งจะทําใหนักเรียนเห็นประโยชนและเห็นคุณคาของคณิตศาสตรในสถานการณปญหา
ในชีวิตจริง 
  6. ปญหาปริศนา (Puzzle problem) เปนปญหาที่บางครั้งไดคําตอบจากการเดาสุม
ไมจําเปนตองใชคณิตศาสตรในการแกปญหา บางครั้งตองใชเทคนิคเฉพาะ เปนปญหาที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุนในการแกปญหาและเปนปญหาที่มองไดหลาย
มุมมอง 
  โพลยา (Polya. 1985: 123-127) ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1. ปญหาใหคนหา (Problems to Find) เปนปญหาใหคนหาสิ่งที่ตองการ ซึ่งอาจเปน
ปญหาในเชิงทฤษฎีหรือปญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม สวนสําคัญของปญหานี้
แบงเปน 3 สวน คือ สิ่งที่ตองการหา ขอมูลที่กําหนดให และเง่ือนไข 
  2. ปญหาใหพิสูจน (Problems to Prove) เปนปญหาที่ใหแสดงอยางสมเหตุสมผลวา
ขอความที่กําหนดใหเปนจริงหรือเปนเท็จ สวนสําคัญของปญหานี้แบงออกเปน 2 สวน คือ สมมติฐาน 
หรือสิ่งที่กําหนดใหและผลสรุปหรือสิ่งที่จะตองพิสูจน 
  เรย ซุยดัม และสินดควิสท (Reys, Suysdam and Lindquist. 1992: 29) แบงปญหา
คณิตศาสตรไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1. ปญหาธรรมดา (Routine Problems) เปนปญหาที่เกี่ยวกับการประยุกตใชการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตร เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอนนัก ผูแกปญหามีความคุนเคยใน
โครงสรางและวิธีการแกปญหา 
  2. ปญหาแปลกใหม (Nonroutine Problems) เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอนใน
การแกปญหา ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามา
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แกปญหา ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชใน    
การแกปญหา  
  แฮทฟลด เอดเวิดส และบิทเทอร (Hatfield, Edwards; & Bitter. 1993: 37) แบง
ปญหาออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
  1. ปญหาปลายเปด (Open-Ended) เปนปญหาที่มีจํานวนคําตอบที่เปนไดหลาย
คําตอบ ปญหาลักษณะนี้จะมองวากระบวนการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ 
  2. ปญหาใหคนพบ (Discovery) เปนปญหาที่จะไดคําตอบในขั้นตอนสุดทายของการ
แกปญหา เปนปญหาที่มีวิธีแกไดหลากหลายวิธี 
  3. ปญหาที่กําหนดแนวทางในการคนพบ (Guided discovery) เปนปญหาที่มี
ลักษณะรวมของปญหา มีคําชี้แนะ (Clues) และคําชี้แจงในการแกปญหา ซึ่งนักเรียนอาจไมตอง
คนหาหรือ ไมตองกังวลในการหาคําตอบ 
  นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของปญหาดังนี้ 
  บารูด้ี (Baroody. 1993: 260-261) แบงปญหาออกเปน 2 ประเภท สรุปได ดังนี้ 
  1. ปญหาธรรมดา เปนปญหาที่ผูแกปญหาคุนเคยในวิธีการ ในโครงสรางของปญหา 
อาจเคยพบดวยตนเองมากอน และการหาคําตอบที่จะมุงเนนการฝกทักษะใดทักษะหนึ่ง 
  2. ปญหาไมธรรมดา เปนปญหาที่ผูแกปญหาจะตองประมวลความรูความสามารถ
หลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา วิธีการหาคําตอบอาจมีไดหลายวิธีการ คําตอบ
ก็อาจจะมากกวาหนึ่งคําตอบ 
  ปรีชา  เนาวเย็นผล (2537: 62-63) กลาวถึงประเภทของปญหาพอสรุปได ดังนี้ 
  1. การแบงประเภทของปญหา โดยการพิจารณาจากจุดประสงคของปญหา ทําให
สามารถแบงปญหาไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1.1 ปญหาใหคนพบ เปนปญหาที่ใหคนพบคําตอบ ซึ่งอาจจะอยูในรูปปริมาณ 
จํานวน หรือหาวิธีการ คําอธิบาย พรอมใหเหตุผล 
   1.2 ปญหาใหพิสูจน เปนปญหาที่แสดงการใหเหตุผลวา ขอความที่กําหนดใหเปน
จริงหรือเปนเท็จ 
  2. การแบงประเภทของปญหา โดยการพิจารณาจากผูแกปญหา และความซับซอน
ของปญหา ทําใหสามารถแบงปญหาได 2 ประเภท คือ 
   2.1 ปญหาธรรมดา เปนปญหาที่ มีโครงสรางไมซับซอนนัก ผูแกปญหามี
ความคุนเคยในโครงสราง และวิธีกาในการแกปญหา 
   2.2 ปญหาไมธรรมดา เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน ผูแกปญหาตองประมวล
ความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา 
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  จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา ปญหาคณิตศาสตรอาจแบงเปน ปญหาที่เปน
สามารถแกปญหาไดทันที และปญหาที่ยากตอการแกปญหา โดยผูแกปญหาจะตองประมวลความรู
หลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือที่จะนํามาแกไขปญหา 
 
 2.3 ลักษณะของปญหาคณิตศาสตรที่นาสนใจ 
  มีนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของปญหาคณิตศาสตรที่นาสนใจไว  ดังนี้  
  เฟอร (Fehr. 1972: 424) ไดกลาววา เทคนิคที่ชวยในการทําใหปญหาคณิตศาสตร
นาสนใจ คือ การใหนักเรียนไดชวยกันสรางปญหาขึ้นมาเอง 
  ครูลิคและเรย (Krulik; & Reys. 1980: 208) ไดกลาวา ปญหาคณิตศาสตร            
ที่นาสนใจควรเปนปญหาที่นักเรียนไมคอยพบในหองเรียน ซึ่งในการสรางปญหาควรคํานึงถึงความรู
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของผูแกปญหา กลวิธีที่ตองใชในการแกปญหา และความสามารถในการใช
ภาษาของผูแกปญหา  
  สิริพร  ทิพยคง (2533: 79) กลาววา ลักษณะของปญหาคณิตศาสตรที่ดีควรเปนดังนี้ 
  1. ภาษาที่ใชสามารถเขาใจงาย  ไมสั้นและยาวเกินไป 
  2. ชวยกระตุนพัฒนาความคิด 
  3. ไมยากหรืองายเกินไปสําหรับความสามารถของเด็กในวัยนั้นๆ    
  4. ใหขอมูลอยางเพียงพอที่จะนําไปประกอบการพิจารณาแกปญหาได 
  5. ขอมูลที่มีอยูตองทันสมัยและเปนเหตุการณที่เปนไปไดจริง 
  6. สามารถใชการวาดแผนภาพไดอะแกรมหรือแผนภูมิชวยในการแกปญหา 
  7. ในการแกปญหานั้นตองอาศัยประสบการณหรือความรูที่เคยเรียนมาแลว 
  8. กอใหเกิดการวิเคราะหและแยกแยะปญหาซึ่งเปนขบวนการที่สําคัญในทาง
ความคิด 
  9. คําตอบที่ไดควรเปนคําตอบที่มีเหตุผล  ไมใชคําตอบที่ไดจากการจํา 
  ปรีชา  เนาวเย็นผล (2537: 90) กลาววา สิ่งที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการจัดกิจกรรม
การแกปญหาทางคณิตศาสตรคือตัวปญหาที่จะนํามาใหนักเรียนคิดหาคําตอบ ปญหาทาง
คณิตศาสตรที่ดีมีลักษณะดังตอไปน้ี  
  1. ทาทายความสามารถของนักเรียน ตองเปนปญหาที่ไมยากหรืองายเกินไป ถางาย
เกินไปอาจไมดึงดูดความสนใจไมทาทาย แตถายากเกินไปนักเรียนอาจทอถอยกอนที่จะแกไดสําเร็จ 
  2. สถานการณของปญหาเหมาะกับวัยของนักเรียน สถานการณของปญหาควรเปน
เรื่องที่ไมหางไกลเกินไปกวาที่นักเรียนจะทําความเขาใจปญหาและรับรูได  และนอกจากนี้ถาเปน
สถานการณที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันไดก็จะดีไมนอย 
  3. แปลกใหม ควรเปนปญหาที่ไมธรรมดา  แนะนักเรียนไมเคยมีประสบการณ       
ในการแกปญหานั้นมากอน  
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  4. มีวิธีการหาคําตอบไดมากกวา 1 วิธี เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดหาทาง
เลือกในการหาคําตอบไดหลายวิธี และไดพิจารณาเปรียบเทียบเลือกใชวิธีที่เหมาะสมที่สุด 
  5. ใชภาษาที่กระชับ รัดกุมถูกตอง ปญหาที่ดีไมควรทําใหนักเรียนตองมีปญหากับ
ภาษาที่ใชควรเนนอยูที่ความเปนปญหาที่ตองการหาคําตอบของตัวปญหามากกวา  
  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ปญหาคณิตศาสตรที่นาสนใจควรมีลักษณะเปนปญหา
ที่ทาทายความสามารถของนักเรียน กระตุนพัฒนาความคิด เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เนนใหผูเรียน
คนหาวิธีหาคําตอบไดหลายวิธี  ภาษาที่ใชตองเขาใจงาย  
 
 2.4 องคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหาคณิตศาสตร  

โพลยา  (Polya. 1957: 225) ไดกลาวถึง สิ่งที่สัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา  
ซึ่งเปนสิ่งที่มีสวนชวยในการแกปญหาคณิตศาสตร  คือความรูสึกเกี่ยวกับความเปนไปไดของปญหา  
ความเปนไปไดของคําตอบและกลวิธีตางๆ  เชน การลองผิดลองถูก  เปนตน 
  ไคลต  (Clyde. 1967 : 112)  ไดกลาวถึงองคประกอบในการแกปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนไวดังนี้  
 1. วุฒิภาวะและประสบการณจะชวยใหนักเรียนแกปญหาไดดีขึ้น 
 2. ความสามารถในการอาน 
 3. สติปญญา  
  ออซูเบล (Ausubel. 1968 : 538) ไดกลาววา “ในการแกปญหาโดยทั่วไปนั้นตองใช
องคประกอบหลายอยาง เชน  สติปญญาและองคประกอบทางการคิด เชน ความยืดหยุนทางการคิด 
การรวบรวมความคิด  ความตั้งใจ”  
  สเตอรนเบอรก (Sternberg. 1986: 41-78) ไดกลาวถึงกระบวนการประมวลผลขอมูล
อยางสมบูรณแบบ (Executive  Information Processing) ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาสติปญญา
ในการวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการแกปญหา ตลอดจนการปฏิบัติที่เรียกวา  
Metacomponents วิธีการนี้สามารถนําไปใชในการแกปญหาไดเปนอยางดี โดยสเตอรเบอรก
เสนอแนะไว  6 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การนิยามธรรมชาติของปญหา เปนการทบทวนปญหาเพื่อทําความเขาใจ จากนั้น
เปนการตั้งเปาหมาย และนิยามปญหา  เพ่ือที่จะนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว  
  2. การเลือกองคประกอบ หรือขั้นตอนที่จะใชในการแกปญหา เปนการกําหนด
ขั้นตอนใหแตละขั้นตอนมีขนาดที่เหมาะสม ไมกวางเกินไป หรือไมแคบเกินไป ขั้นแรกควรเปน
ขั้นตอนที่งายไวกอน เพ่ือเปนการเริ่มตนที่ดี กอนที่จะกําหนดขั้นตอนตอไป ควรจะพิจารณา
รายละเอียดในแตละขั้นตอนใหถี่ถวนกอน  
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  3. การเลือกยุทธวิธีในการจัดลําดับองคประกอบในการแกปญหา ตองแนใจวา     
การเรียงลําดับขั้นตอนเปนไปตามลักษณะธรรมชาติ หรือหลักเหตุผลที่จะนําไปสูเปาหมายที่
ตองการ  
  4. การเลือกตัวแทนทางความคิดเกี่ยวกับขอมูลของปญหา ซึ่งตองทราบรูปแบบ
ความสามารถของตน  ใชตัวแทนทางความคิดในรูปแบบตางๆ  จากคามสามารถที่มีอยู ตลอดจน
การใชตัวแทนจากภายนอกมาเพิ่มเติม 
  5. การกําหนดแหลงขอมูลที่จะเปนประโยชน จะตองมีการทุมเทเวลาใหกับการวางแผน
อยางรอบคอบ ใชความรูที่มีอยูอยางเต็มที่ในการวางแผน และการกําหนดแหลงขอมูลที่จะนํามาใช
ประโยชน มีความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงแผนและแหลงขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ
ในการแกปญหา และแสวงหาแหลงขอมูลที่เปนประโยชนแหลงใหมๆ  อยูเสมอ  
  6. การตรวจสอบวิธีการแกปญหา วาเปนวิธีการที่นําไปสูเปาหมายที่วางไวหรือไม 
  ครูลิค  (Krulik. 1987: 45-46) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาที่สามารถนําไป
ประยุกตใชแกปญหาทั่วๆ ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการแกปญหาที่ตรงจุด (Heuristic) โดย
แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การอานโจทย (Read) ประกอบดวยการบันทึกคําสําคัญจากโจทย การอธิบาย
ปญหาการทวนปญหาดวยคําพูดของตนเอง บอกวาโจทยไมมีอะไร และบอกวาโจทยกําหนดขอมูล
ใดมาใหบาง 
  2. การสํารวจรายละเอียดของปญหา (Explore) ประกอบดวย การจัดระบบขอมูล 
การบอกวาขอมูลเพียงพอหรือไม  การบอกวาขอมูลมากเกินไปหรือไม  การวาดรูป หรือไดอะแกรม 
และการเขียนแผนภูมิ หรือตาราง 
  3. การเลือกยุทธวิธี (Select a Strategy) ประกอบดวย การระลึกรูปแบบ การทํางาน
ยอนกลับ การคาดคะเน และการตรวจสอบ การสรางสถานการณ หรือการทดลอง การเขียนโครงสราง
ในการจัดระบบ หรือรายการที่จะชวยในการแกปญหา การอนุมานทางตรรกศาสตร และการแบงปญหา
ออกเปนตอนๆ  เพ่ือเตรียมการแกปญหา  
  4. การลงมือแกปญหา (Solve) ประกอบดวย การดําเนินการตามแผน การใชทักษะ
การคํานวณ การใชทักษะทางเรขาคณิต  การใชทักษะทางพีชคณิต และการใชตรรกศาสตรเบื้องตน 
  5. การพิจารณาคําตอบ และการขยายผล (Review and Extend) ประกอบดวย    
การทบทวนคําตอบ การพิจารณาขอความปญหาบางตอนที่นาสนใจ การใชคําถาม ถา ...แลว         
(if …then) และการอภิปรายการแกปญหา 
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  ไฮเมอร และทรูบลัด (Heimer; & Trueblood. 1997: 30 - 32) ไดกลาววาองคประกอบที่
สําคัญบางประการที่มีผลตอความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ภาษาหรือคําพูด สรุปไดดังนี้  
  1. ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะ 
  2. ความสามารถในการคํานวณ  
  3. ความสามามารถในการรวบรวมความรูรอบตัว 
  4. ความสามารถในการรับรูถึงความสัมพันธระหวางขอมูลที่กําหนดใหมา  
  5. ความสามารถในการใหเหตุผลสําหรับคําตอบที่ตั้งจุดมุงหมายไว  
  6. ความสามารถในการเลือกวิธีการทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
  7. ความสามารถในการคนหาขอมูลที่ขาดหายไป 
  8. ความสามารถในการเปลี่ยนปญหาที่เปนประโยคภาษาใหเปนประโยคสัญลักษณ  
ทางคณิตศาสตร 
  สุวร  กาญจนมยูร (2542: 3-4) กลาวถึงองคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหา 
ดังนี้  
  1. องคประกอบที่เกี่ยวกับภาษา  ไดแก  คําและความหมายของคําตางๆ ที่อยูใน
โจทยปญหาแตละขอมีความหมายอยางไร  
  2. องคประกอบที่เกี่ยวของกับความเขาใจ  เปนขั้นตีความและแปลความจาก
ขอความทั้งหมดของโจทยปญหาออกมาเปนประโยคสัญลักษณที่นําไปสูการหาคําตอบดวยวิธีการ
บวกลบ  คูณและหาร ซึ่งนักเรียนจะตองคิดไดดวยตนเอง 
  3. องคประกอบที่เกี่ยวของกับการคํานวณ  ขั้นนี้นักเรียนจะตองมีทักษะในการบวก
ลบ คูณและหาร ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
  4. องคประกอบที่เกี่ยวกับการแสดงวิธีทํา ครูผูสอนตองใหนักเรียนฝกการอาน ยอ
ความจากโจทยแตละตอน  โดยเขียนสั้นๆ  รัดกุมและมีความชัดเจนตามโจทย 
  5. องคประกอบในการฝกทักษะการแกโจทยปญหา ผูสอนจะตองเร่ิมฝกทักษะการ
แกโจทยปญหาของนักเรียนทุกคนจากงายไปหายาก  กลาวคือเริ่มฝกทักษะตามตัวอยางหรือ
เลียนแบบตัวอยางที่ครูผูสอนทําใหดูกอน จึงไปฝกทักษะการแปลความและฝกทักษะจากหนังสือเรียน
ตอไป 
  จากองคประกอบขางตนสรุปไดวา องคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหา
คณิตศาสตร มี 2 ประการ คือ องคประกอบเกี่ยวกับผูแกปญหา ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถศึกษา
ปญหาแลวตีความปญหา แปลงปญหาจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง จัดลําดับขั้นตอนในการ
วิเคราะหหารูปแบบและขอสรุป สวนองคประกอบที่สองเปนองคประกอบเกี่ยวกับสภาพแวดลอมมี
บรรยากาศทีเ่อ้ือตอการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 
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 2.5 ข้ันตอนการแกปญหาคณิตศาสตร 
  กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวคิดของ โพลยา (Polya. 1957: 16-17)  
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ  
 
  ข้ันที่ 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา   
  เปนการมองไปที่ตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไรปญหากําหนดอะไรใหบาง  
มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง  คําตอบของปญหาจะ  อยูในรูปแบบใด  การทําความเขาใจปญหา
อาจใชวิธีการตางๆ  เชน  การเขียนรูป เขียนแผนภูมิ การเขียนสาระปญหาดวยถวยคําของตนเอง  
 
  ข้ันที่ 2 ข้ันวางแผน  
  เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีการใดจะแกปญหาอยางไร 
ปญหาที่ทําใหมีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมีประสบการณในการแกมากอนหรือไม  ขั้นวางแผน
เปนขั้นตอนที่ผ ู แกปญหาจะตองพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับ
ประสบการณในการแกปญหาที่ผูแกปญหามีอยู  แลวกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
 
  ข้ันที่ 3 ข้ันดําเนินการตามแผน 
  เปนขั้นตอนที่ตองลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวโดยเริ่มตรวจสอบความเปนไปไดของ
แผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆ  ของแผนใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบ
ไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 
 
  ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบ 
  เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหาตองมองยอนกลับไปที่ขั้นตอนตางๆ ที่ผานมา  เพื่อ
พิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหาและมีวิธีการแกปญหาอ่ืนอีกหรือไม 
  วิลสัน เฟอรนันเดช และฮาดาเวย (Wilson, Fernadez and Hadaway. 1993: 60-62)       
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กําหนดสถานการณ 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

ทําความเขาใจปญหา

กําหนด 
สถานการณ 

วางแผนแกปญหาตรวจสอบผล 

ดําเนินการแกปญหา

 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัต 

ที่มา :  Wilson, Fernandez; & Hadaway. (1993: 62) p.62. 
 

 ทองหลอ  วงษอินทร (2537: 43-45) ไดวิเคราะหกระบวนการในการคิดแกปญหา และ
สรุปขั้นตอนในการแกปญหาได  ดังนี้  

1. การทําความเขาใจปญหาจากโจทย 
1.1 การบอกสิ่งที่โจทยกําหนดมาให  
1.2 การบอกเปาหมายของการแกปญหา  
1.3 การบอกขอมูลที่เกี่ยวของกับการแกปญหา 
1.4 การระบุคําที่ยากตอการเขาใจ  

2. การสรางตัวแทนปญหา  
2.1 การวาดรูป แสดงขอมูลตางๆ  ที่โจทยกําหนด  
2.2 การสรางแผนภูมิ หรือแผนภาพ 
2.3 การเขียนสัญลักษณตางๆ  แทนขอความในโจทย 
2.4 การแปลงโจทยใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ 
2.5 การจัดระบบขอมูลใหม  
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3. การวางแผนในการแกปญหา 
3.1 การระบุเง่ือนไขจากโจทย 
3.2 การแบงขั้นตอนในการแกปญหา  
3.3 การเลือกขั้นตอนในการทํางาน  
3.4 การจัดลําดับขั้นตอน 
3.5 การระบุวาปญหาเกี่ยวของกับการใชสูตร กฎ หรือหลักเกณฑเรืองใด 

4. การลงมือแกปญหา 
4.1 การดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 
4.2 การใชทักษะดานพีชคณิต และเรขาคณิต 
4.3 การระบุเหตุผลในการคํานวณ 
4.4 การใชกฎเกณฑ ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการคํานวณ 

5. การตรวจสอบการแกปญหา 
5.1 การตรวจสอบขั้นตอนในการแกปญหา 
5.2 การทบทวนคําตอบโดยพิจารณาจากการคิดคํานวณ 
5.3 การตรวจสอบคําตอบวาตรงกับสิ่งที่โจทยตองการหรือไม  
5.4 การตรวจสอบความถูกตองของคาคําตอบ 
5.5 การทบทวนคําตอบจากการประมาณคา 

 
  ฉวีวรรณ  เศวตมาลย (2542: 35 -36) ไดสรุปขั้นตอนการแกปญหาของ โพลยาไว  
ดังนี้  
  
ข้ันที่ 1 
ตองเขาใจปญหา 

ทําความเขาใจปญหา 
ตองการอะไร มีขอมูลอะไร และมีเงื่อนไขอะไรบาง เปนไปได
หรือไมที่จะทําตามเง่ือนไข เ ง่ือนไขนั้นเพียงพอที่จะนํามา
พิจารณาสิ่งที่ตองการหรือไม  หรือวาไมเพียงพอ ซ้ําซาก หรือ
ขัดแยง วาดรูป ตั้งขอสังเกตที่เห็นสมควร แยกเงื่อนไขออกเปน
ขอยอยๆ ทานเขียนออกมาไดบางหรือไม  
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ข้ันที่ 2 
หาความสัมพันธระหวางขอมูล
ที่กําหนดและสิ่งที่ตองหาอาจจะ
ลองปญหาที่คลายๆ กันถายัง
หาความสัมพันธไมพบ ทายที่ 
สุดควรจะหาแผนที่จะแกปญหา 

คิดวางแผน 
ทานเคยเห็นปญหาน้ีหรือไม หรือทานเคยเห็นปญหาที่เหมือนๆ 
กับปญหาเหลานี้  แตมีขอแตกตางกันเล็กนอย 
ทานรูจักปญหาที่เก่ียวของกับปญหานี้หรือไม   
ทานรูจักทฤษฎีที่อาจจะนํามาใชประโยชนบางหรือไม 
จงมองดูสิ่งที่ตองการหา และพยายามคิดถึงปญหาที่เคยทํา
มาแลวที่มีสิ่งที่ตองการหาที่เหมือนกันหรือคลายกัน นี่คือปญหาที่
เกี่ยวของกับปญหาของทานและทานเคยแกไดแลว ทานจะใชมัน
ไดหรือไม  ทานจะใชผลของมันบางหรือไม ทานจะใชวิธีการของ
มันไดไหมทานควรจะนําสวนตางๆ สํารองมาใชเปนประโยชนได
บางไหม ทานเขียนโจทยใหมไดไหม ทานจะเขียนใหมโดยที่ให
แตกตางกันไดหรือไม  กลับไปดูนิยามถาทานไมสามารถ
แกปญหาได ลองแกไขปญหาที่มีความเกี่ยวของกันดูกอน ทาน
นึกถึงปญหาที่เกี่ยวของที่งายๆ ไดไหม ปญหาทั่วๆ ไปละ  ปญหา
พิเศษ ปญหาที่คลายคลึงกัน ทานแกปญหาไดบางตอนไหน มัน
เปลี่ยนไปอยางไร ทานสรุปอะไรที่เปนประโยชนจากสิ่งที่กําหนด
ไดบาง ทานคิดถึงขอมูลที่เหมาะสมอื่นๆ ที่จะนํามาหาสิ่งที่ตอง
หาไดบางหรือไม ทานสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ตองการหา ขอมูล หรือ
ทั้งสองอยางถาจําเปนไดไหมเพ่ือวาสิ่งที่ตองหาใหม หรือขอมูล
ใหมจะไดใกลเคียงกันมากขึ้น ทานไดใชขอมูลหมดหรือไมทานใช
เง่ือนไขทั้งหมดไหม ทานไดนําขอสังเกตที่จําเปนที่เกี่ยวของกับ
โจทยมาพิจารณาหรือไม 
 

ข้ันที่ 3 
ดําเนินไปตามแผนของทาน 

ดําเนินไปตามแผน 
ทําตามแผนแกปญหาของทาน ตรวจสอบแตละขั้นทานเห็น
ชัดเจนหรือไมวาขั้นตอนถูกตอง ทานพิสูจนไดหรือไมวามันถูกตอง 

ข้ันที่ 4 
ตรวจสอบคําตอบได 

ตรวจสอบ 
ทานตรวจสอบผลที่ไดไดหรือไม  ทานตรวจสอบขอโตแยงไดไหม 
ทานหาคําตอบไดหลายวิธีไหม ทานมองเห็นทันทีหรือไม  ทาน
สามารถใชผลที่ได หรือวิธีการกับปญหาอ่ืนๆ  บางขอไดไหม 
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  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดสรุปขั้นตอน
การแกปญหาไวดังนี้  
  ในการเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในกระบวนการแกปญหา ผูสอนตองสราง
พ้ืนฐานใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหาซึ่งมีอยู 4 ขั้นตอนกอน แลวจึงฝกทักษะ
ในการแกปญหา 
  กระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอน มีดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา หรือวิเคราะหปญหา  
  ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปญหา  
  ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหา  
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ หรือมองยอนกลับ 
  ในกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนนี้ยังอาศัยทักษะอ่ืนๆ  ประกอบดวย  
  ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา หรือวิเคราะหปญหา ตองอาศัยทักษะที่สําคัญและ
จําเปนอีกหลายประการ เชน ทักษะการอานโจทยปญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษาซึ่ง
ผูเรียนควรแยกแยะไดวาโจทยกําหนดอะไรใหและโจทยตองการใหหาอะไร หรือพิสูจนขอความใด 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ตองอาศัยทักษะใน      
การนําความรูหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรูมาแลว  ทักษะในการเลือกใชยุทธวิธีที่เหมาะสม เชน  
เลือกใชการเขียนรูป  หรือแผนภาพ  ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพันธ เปนตน        
ในบางปญหาอาจใชทักษะในการประมาณคา  คาดการณ  หรือคาดคะเนคําตอบประกอบดวย 
ผูสอนจะตองหาวิธีฝกวิเคราะหแนวคิดในขั้นน้ีใหมาก  
  ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแกปญหา ตองอาศัยทักษะในการคิดคํานวณหรือการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตร  ทักษะในการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
  ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองยอนกลับ ตองอาศัยทักษะในการคํานวณ การประมาณ 
คําตอบ การตรวจสอบผลลัพธที่หาไดโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (number sense) หรือ
ความรูสึกเชิงปริภูมิ (spatial sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับ
สถานการณหรือปญหา  
  จากเอกสารงานวิจัยขางตน  ผูวิจัยสรุปไดวา การแกปญหาคณิตศาสตรนั้นมีขั้นตอน
หรือกระบวนการ ไมใชเพียงหาคําตอบเทานั้น ตองเร่ิมจากทําความเขาใจปญหา วางแผน         
การแกปญหา  ขั้นดําเนินการกแกปญหา โดยใชทักษะทางคณิตศาสตร และสุดทายคือ ขั้น
ตรวจสอบ โดยตรวจสอบผลลัพธที่หาไดและมีวิธีการแกไขปญหาวิธีการอ่ืนอีกหรือไม  
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 2.6 ยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร 
  ในดานยุทธวิธีของการแกปญหาไดมีผูที่เสนอยุทธวิธีในการแกปญหาไวหลายทาน 
ดวยกัน ไดแก  
  แคโรล  กรีนสและคณะ (ยุพิน  พิพิธกุล. 2530: 134-135 ; อางอิงจาก Carole 
Greens and Others. : 1972: 67; Problem Solving in The Mathematics Laboratory) ไดกลาวถึง
วิธีการในการแกปญหาวาอาจจะใชกลวิธีหลายๆ อยาง จึงจะแกปญหาได กลวิธีตางๆ มีดังนี้  
  1. วิธีการคาดคะเนหรือเดาคําตอบไวลวงหนา  ลองเดาดูเสียกอนเพ่ือจะไดหาสิ่งที่
จะตองอางถึงตอไป  
  2. การทําใหเปนอยางงายๆ  มี  2  แบบ คือ  
   2.1 ทําโจทยใหเปนกรณีที่งายๆ  เทาที่จะทําไดแลวลองหารูปและความสัมพันธ
เพ่ือขยายไปเปนโจทยเดิมที่ซับซอนขึ้น 
   2.2 แยกแยะโจทยเดิม วิเคราะหปญหายอยๆ  แลวรวบรวมผลเขาสูปญหาเดิม 
  3. การทดลอง ใชการทดลองเพื่อแกปญหา เชน การโยนลูกเตา การสรางรูป       
การวัดการคํานวณ ฯลฯ คอยสังเกตดูวาผลจะเปลี่ยนแปลงอยางไร เปนการทดลองเพื่อเก็บขอมูล
พิจารณา 
  4. การสรางแผนภาพ ชวยทําใหปญหาเปนรูปธรรมที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งทําให
มองเห็นแนวทางในการคิด ชวยในการหาคําตอบได  
  5. การทําตารางเก็บขอมูลจากโจทยปญหา การทําตารางจะชวยใหมองเห็นขอที่
เหมือนกันหรือแตกตางกัน  เห็นรูปแบบไดชัดเจน อันจะนําไปสูการสรุปการแกปญหาได  
  6. การเขียนกราฟ กราฟเปนสิ่งที่แทนขอมูลตางๆ  ชวยใหเห็นความสัมพันธของ
ขอมูลเห็นแนวทางของสิ่งที่นาจะเปนไปได  
  เคนดี้ (Kenndy. 1984 : 82) ไดใหความคิดเห็นในเรื่องยุทธวิธีในการแกปญหา
คณิตศาสตรไวดังนี้  

1. การหารูปแบบ 
เปนการจัดระบบของขอมูลเพื่อหาความสัมพันธของขอมูลในสถานการณปญหาที่ 

กําหนดและจัดเปนรูปแบบทั่วไปในการแกปญหา ซึ่งอาจเปนรูปแบบของจํานวนหรือรูปแบบของรูป
เรขาคณิต เชน การหารูปทั่วไปของจํานวนสามเหลี่ยม (Triangular Number) 

2. เขียนแผนผังหรือภาพประกอบ 
เปนการเขียนแผนผังหรือภาพตางๆ  ของสถานการณปญหา เพ่ือชวยใหเห็น 

ความสัมพันธและแนวทางในการหาคําตอบ เชน กําหนดปญหา “ครูมานะตองการจัดนักเรียน 12 คน 
ทํากิจกรรม 2 อยางโดยมีเง่ือนไขวาใหนักเรียนทํากิจกรรมแรกจํานวน 3 คน และทํากิจกรรมแตละ
อยาง” เขียนแผนภาพแทนสถานการณปญหาขางตนไดดังนี้  
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      กิจกรรมแรก  กิจกรรมที่สอง 
 
                                      

จํานวนแสตมปของมาลี 

จํานวนแสตมปของมาลัย 

 
    

5 4 3 

   จากแผนภาพจะไดวา  
   กิจกรรมแรกมีนักเรียน  7  คน 
   กิจกรรมที่สองมีนักเรียน 9  คน 
   

3. สรางรูปแบบ 
เปนยุทธวิธีการแกปญหาที่คลายกับการเขียนแผนภาพ แตมีประโยชนดีกวาตรงที่ 

นักเรียนสามารถเคลื่อนสิ่งที่นํามาจัดรูปแบบได เชน เม่ือกําหนดปญหา “มาลีมีแสตมปเปนสามเทา
ของมาลัย  ถามาลัยมีแสตมปมากกวาที่มีอยูเดิม 8 ดวง เขาทั้งสองจะมีแสตมปเทากัน  จงหาวามาลี
มีแสตมปกี่ดวง” 
 
  จัดรูปแบบไดดังนี้ 
  
 
 
 
 
   จะไดวา   มาลีมีแสตมป     12  ดวง 
      มาลัยมีแสตมป    4  ดวง 
  

4. การสรางตารางหรือกราฟ  
การจัดขอมูลลงในตารางเปนการนําเสนอขอมูลที่งายและนําไปสูการคนพบ 

รูปแบบและขอชี้แนะอ่ืนๆ  
5. การเดาและตรวจสอบ  

เปนการหาคําตอบของปญหาจากสามัญสํานึก ผูแกปญหาคาดเดาแลวตรวจสอบ 
ถาไมไดคําตอบก็เปลี่ยนการเดาและตรวจสอบอีกครั้งจนกระทั้งไดคําตอบของปญหา การเดาและ
การตรวจสอบเปนวิธีการที่งาย แตอาจใชเวลามากกวายุทธวิธีอ่ืนๆ  
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6. การแจงกรณีที่เปนไปได 
เปนการแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา ใชไดดีในกรณีที่มีจํานวนที่เปนไป 

ไดที่แนนอน มักจะใชตารางชวยในการแจงกรณี 
  7. เขียนประโยคทางคณิตศาสตรเพ่ือแสดงสถานการณของปญหา มีเปาหมาย        
2 ประการ คือ  เปนการแสดงความเขาใจสถานการณปญหาและเปนการแสดงใหรูวาตองคิดคํานวณ
อยางไรในการแกปญหา นักเรียนที่เขียนประโยคทางคณิตศาสตรไดถูกตองแสดงวาเขาใจปญหานั้น
และนําไปสูการดําเนินการหาคําตอบไดถูกตอง 
  8. การดําเนินการแบบยอนกลับ 
   ยุทธวิธีนี้เร่ิมจากขอมูลที่ไดรับจากขั้นตอนสุดทาย แลวทํายอนขั้นตอนกลับสู
ขอความสําคัญที่กําหนดเร่ิมตน  ใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายถึงขั้นตอนการไดมาซึ่ง
คําตอบ 
  9. ระบบขอมูลที่ตองการและขอมูลที่กําหนดให 
  10. การแบงปนเปนปญหายอยๆ  หรือเปลี่ยนมุมมองของปญหา 
  บางปญหามีความซับซอนหรือมีหลายขั้นตอน เพ่ือความสะดวกอาจแบงปญหาใหเปน
ปญหาที่เล็กลงเพื่องายตอการหาคําตอบ แลวนําผลการแกปญหายอยๆ นี้ไปตอบปญหาที่กําหนด
หรือบางปญหาอาจตองใชการคิดและเปลี่ยนมุมมองที่ตางไปจากที่คุนเคยที่ตองทําตามขั้นตอนทีละขั้น 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 64) ไดเสนอยุทธวิธีการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้  
  วิธีการแกปญหามีความนาสนใจในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปนการพัฒนา
วิธีการแกไขสิ่งที่ไมรู ดังน้ันนักแกปญหาที่ดีจะตองมี “กระบวนการทางคณิตศาสตร” ซ่ึงจะตอง
วิเคราะหสถานการณดวยความระมัดระวังในรูปแบบทางคณิตศาสตร และใชคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการกําหนดปญหาบนสถานการณพ้ืนฐานที่เขาพบ ตัวอยางเชน เด็กนอยคนหนึ่งรูสึกประหลาดใจ
เม่ือเขาคิดวา จะตองใชเวลานานเทาไรในการนับเลขจากหนึ่งถึงลาน  
  การแกปญหาที่ดีเพื่อใหนักเรียนไดฝกจะทําใหความรูของเขามั่นคงและเพิ่มพูนโดยจะ
กระตุนใหเกิดความสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรทั้งหลายนั้น
สามารถที่จะเกิดขึ้นไดโดยผานทางปญหาพื้นฐานและจากมวลประสบการณชีวิตของนักเรียนหรือ
เน้ือหาทางคณิตศาสตร ตัวอยางเชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสนใจที่จะหาสูตรทําพั้นซ 
(punch)  ซึ่งมีสวนผสมระหวางน้ํากับน้ําผลไม  เพ่ือใหมีรสผลไมมากขึ้น ซึ่งนักเรียนพยายามคิดวิธี
ที่แตกตางกัน   ถึงตอนนี้ครูชวยใหนักเรียนเกิดการใชทักษะสัมพันธรวมกัน  การกระทําดังนี้เปน
ความสําคัญอันดับแรกที่จะนําไปสูความคิดรวบยอดที่สูงขึ้นไป  
  นักเรียนตองการที่จะพัฒนากรอบของยุทธวิธีการแกปญหา ซึ่งอาจใชแผนภาพสังเกต
หาแบบรูป หรือพยายามหาความหมายพิเศษ หรือเลือกใชการตรวจสอบ ยุทธวิธีเหลานี้ตองการ
ชี้แนะอยางยิ่ง  เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  อยางไรก็ตามการใชยุทธวิธีการแกปญหา
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ควรตองมีความสอดคลองกับหลักสูตรดวย  ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน ที่จะ
ตรวจสอบและปรับปรุงยุทธวิธี ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  
  การสอนของครูมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนครู
ตองเลือกปญหาที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน หาวิธีการ สถานการณแวดลอมที่จะชวยสงเสริม ให
นักเรียนไดสํารวจ ลองผิดลองถูก แบงปนความลมเหลว และความสําเร็จรวมกัน  ซึ่งครู ควรใช
คําถามนําเรื่อยไป  ดังน้ันภายในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความ
เชื่อม่ันและตองการที่จะสํารวจปญหาตางๆ  สามารถพิจารณาและตัดสินใจภายใตยุทธวิธีการ
แกปญหาของตนเองได 
  ฉวีวรรณ  เศวตมาลย (2542: 36-38) ไดเสนอยุทธวิธีการแกปญหาคณิตศาสตรไว 
ดังนี้  
  1. กําหนดคุณลักษณะของปญหา (Characterize the problem) อะไรคือสิ่งที่กําหนด
อะไรคือสิ่งที่ตองการ อะไรขาดหายไป ทานกําลังคนหาอะไร ขอมูลที่จําเปนกําหนดมาใหหรือไม    
จงดูตัวอยางๆ ขอมีกรณีพิเศษใดหรือไมที่กําหนดขอบขายของคําตอบที่เปนไปได ทานสามารถทํา
ปญหาน้ันใหงายลง โดยใชประโยชนจากการสมมาตรหรือทําขอความ “โดยไมสูญเสียความเปนกรณี
ทั่วไป” เพ่ือยอโจทยทั้งขอเปนกรณีเฉพาะไดหรือไม 
  2. ทานเคยเห็นปญหานั้นมากอนหรือไม (Have you seen this before?) หรือทาน
เคยเห็นปญหานี้ในรูปที่แตกตางไปเพียงเล็กนอยไหม ถาเคย ทานสามารถถายทอดไปสูปญหาน้ี
แลวใชวิธีการบางตอนที่เคยแกปญหาเดิมมาใชไดหรือไม จงตั้งปญหาที่คลายคลึงกันที่มีตัวแปรนอย
กวาแลวแกดูโดย “การคลาย” เง่ือนไขในขอหน่ึงหรือมากกวานั้น ทานสามารถเรียนรูอะไรเกี่ยวกับ
ปญหาเดิมบางหรือไม 
  3. คนหารูปแบบ (Look for a Pattern) โดยการพิจารณาลักษณะโดยภาพรวมของ
อนุกรม 1 + 2 + ... +100 หนุมนอย Frederick Gauss ก็สรางรูปแบบน้ีได : 1+100 = 2 + 99 = … 
101 ความเขาใจหยั่งรูนี้ไดนําไปสูการสังเกตทันทีวา ตัวเลขอีก 50 คู เชนน้ีก็สามารถสรางขึ้นมาได
โจทยการหาผลบวกตั้งแต 1 ถึง 100 ก็กลายเปนงานหาผลคูณอยางงาย, 50 X 101 = 5,050 
  4. การทําใหงายลง (Simplification) บางครั้งความสัมพันธหรือรูปแบบงายๆ อาจถูก
จัดใหอยูในรูปแบบหรือนิพจนที่ “ยุงเหยิง” จงพยายามแทนคารูปที่ยุงเหยิงดวยสัญลักษณงายๆ   
แลวคนหาความสัมพันธที่อยูเบื้องหลัง การจัดพจนในนิพจนที่ซับซอนเสียใหมอาจจะนําไปสู
ผลสําเร็จที่ปลายทางเดียวกัน  
  5. การลดลง (Reduction) ปญหาของทานสามารถแบงปญหายอยๆ ที่จะแกไดงาย
ขึ้นหรือไม  
  6. การทํายอนกลับ (Work backwards) เม่ือทานพยายามพิสูจนทฤษฎีบทที่ทาน
ทราบอยูแลววาเปนจริง อาจจะงายขึ้นถาเริ่มตนทําจากขอสรุปขึ้นไปหาเหตุผล 
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  7. จัดทํารายการ (Make a list) ถาทานใชเครื่องคอมพิวเตอร มันอาจจะเปนไปไดที่
จะจัดทํารายการทั้งหมดของผลลัพธที่เปนไปไดทุกขั้นตอนของกระบวนการบางอยาง ถาทานสนใจ
ในผลลัพธใดโดยเฉพาะของกระบวนการนั้น มันก็ควรจะรวมอยูในรายการทั้งหมดนั้น 
  8. สถานการณจําลอง (Simulation and modeling) แบบจําลองทางคณิตศาสตรอาจ
สรางโดยการเลียนแบบกระบวนการที่ซับซอนในคณิตศาสตรหรือในโลกแหงความจริงน้ันถาผลที่ได
รับโดยใชสถานการณจําลองถูกตองแมนยําแลว สถานการณจําลองนั้นคือความสําเร็จ 
  9. ตรรกศาสตรทางการ (Formal Logic) อุปนัยทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่มี
ศักยภาพในคณิตศาสตรหลายสาขา เชนเดียวกับเทคนิคที่เรียกวา การพิสูจนโดยออม (Indirect 
prove) ซึ่งเปนที่รูกันวาเปนการพิสูจนแบบ Contrapositive ดวย 
  10. คําตอบของทานมีความหมายหรือไม  ตรวจคําตอบของทานโดยใชสามัญสํานึก
และการใหเหตุผลแบบมีทางเลือก 
  11. ขอสุดทาย เม่ือใดก็ตามที่ทานพยายามจะแกปญหา จงคนหาวิธีหลายๆ วิธี เพ่ือ
เปนตัวแทนลักษณะของปญหา จงสรางรูปและระบุชื่อประกอบ จัดทํารายการคุณลักษณะ เขียน
รายการแสดงความสัมพันธ เปนตน  ยิ่งทานมีวิธีแทนปญหาไดมากเทาใด ก็ยิ่งมีแนวโนมที่ทานจะ
คนพบความสัมพันธที่แอบแฝงอยู  ซึ่งจะเปนกุญแจไขไปสูคําตอบไดมากเทานั้น  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-195) ไดเสนอยุทธวิธี
การแกปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้  
  การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ / กระบวนการแกปญหาได ผูสอนตองให
โอกาสผูเรียนไดฝกคิดดวยตนเองใหมาก โดยจัดสถานการณหรือปญหาหรือเกมที่นาสนใจ ทาทาย
ใหอยากคิด เร่ิมดวยปญหาที่เหมาะกับศักยภาพของผูเรียนแตละคนหรือผูเรียนแตละกลุม โดยอาจ
เร่ิมดวยปญหาที่ผู เรียนสามารถใชความรูที่ เรียนมาแลวมาประยุกตกอน ตอจากนั้นจึงเพ่ิม
สถานการณหรือปญหาที่แตกตางจากที่เคยพบมา สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถสูงผูสอนการควร
เพ่ิมปญหาที่ยากซึ่งตองใชความรูที่ซับซอนหรือมากกวาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหนักเรียนไดฝกคิด
ดวย การจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการแกปญหาดังกลาวนี้ ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนรู
อยางคอยเปนคอยไป โดยกําหนดประเด็นคําถามนําใหคิดและหาคําตอบเปนลําดับเรื่อยไปจน
ผูเรียนหาคําตอบได หลังจากนั้นใหปญหาตอๆ ไป ผูสอนจึงคอยๆ  ลดประเด็นคําถามลงไปจน
สุดทายเมื่อเห็นวาผูเรียนมีทักษะในการแกปญหาเพียงพอแลวก็ไมจําเปนตองใหประเด็นคําถามชี้นํา
ก็ได  
  ในการจัดใหผูเรียนรูกระบวนการแกปญหาตามลําดับขั้นตอนนั้น  เม่ือผูเรียนเขาใจ
กระบวนการแลว การพัฒนาใหม่ีทักษะ ผูสอนควรเนนฝกการวิเคราะหแนวคิดอยางหลากหลายใน
ขั้นวางแผนแกปญหาใหมาก เพราะเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญและยากสําหรับผูเรียน  
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  ตัวอยางการแกปญหา  
  กําหนดสถานการณปญหา “ไกกับกระตาย”  ดังนี้       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผูสอนอาจใหผูเรียนแตละคนหาคําตอบดวยแนวคิดของตัวเอง หรืออาจจัดเปน
กิจกรรมกลุมผูเรียนชวยกันคิดหาคําตอบก็ได  ซึ่งปญหานี้ผูเรียนสามารถหาคําตอบไดโดยใชวิธี
ตางกัน เชน  

 พอของนิตยาเลี้ยงไกกับกระตายไวจาํนวนหนึ่ง  ปกติพอจะแยกเลี้ยงไกไวใน
เลาและเลี้ยงกระตายไวในกรง วันหน่ึงพอปลอยใหไกกับกระตายออกมาวิ่งเลนในทุง
หญาหลังบาน 
นิตยาออกมาเดินเลนเห็นเขาจึงไปถามพอ  
 
 :    ถาลูกอยากรูตองหาคําตอบเองนะ พอรูวานับไกก กระตาย 

นิตยา :    คุณพอเลีย้งไกกับกระตายไวอยางละกี่ตวั 
พอ  ับ

  รวมกันได 30 ตัว  ถานับขาไกกับกระตายรวมกัน จะได 86 ขา  
 นิตยา       : ไมยากเลยคะคุณพอ  หนูหาคําตอบได  

   
  วิธีที่ 1  : ใชแผนภาพ  

1) เริ่มตนดวยการวาดภาพ 30 ภาพ แทนตัวของสัตวทั้งหมด 
2) สมมติวาสัตวทุกตัวเปนไกโดยเขียนขาของทุกตัวเปน 2 ขา แลววาดขา 

เพ่ิมไปที่รูปแทนกระตายจนจํานวนขาครบตามที่กําหนด 
          
  
 แทนกระตาย  1  ตัว 
 
 แทนไก  1  ตัว 
 
 
 
  คําตอบคือ  มีกระตาย 13 ตัว และไก 17 ตัว 
 
 
  วิธีที่ 2  :  ใชตารางชวยในการวิเคราะห  
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1)  กําหนดจํานวนไก  และกระตายรวมกันเปน 30 ตัว 
2)  คอยๆ  ลดหรือเพ่ิมจํานวนตัวใหสอดคลองกับจํานวนขาตามที่กําหนด 

 จํานวน จํานวนขาของ จํานวนไก จํานวนขาของ จํานวนขา 
 กระตาย กระตาย (ตัว) ไก รวมทั้งหมด 
ขามขั้น (ตัว)     
ขามขั้น 1 4 29 58 68 
 5 20 25 50 70 
 10 

11 
12 
13 

40 
44 
48 
52 

20 
19 
18 
17 

40 
38 
36 
34 

80 
82 
84 
86 

 
  คําตอบคือ มีกระตาย 13 ตัว และไก 17 ตัว    จํานวนขาเทากับท่ีโจทย

กําหนด   
   
  จะสังเกตเห็นวาตามวิธีที่ 2 ผูเรียนเริ่มดวยการจับคูกระตาย 1 ตัว และไก 29 ตัวกอน
แลวหาจํานวนขาของสัตวทั้งหมด สังเกตผลลัพธ  ใชทักษะการคาดเดา  และการวิเคราะหคําตอบ
โดยขามขั้นตอนบางขั้นตอน จนกระทั่งไดคําตอบตามตองการ  
 
  วิธีที่ 3  :  ใชสมการ 
     สมมติใหมีไกอยู X ตัว 
     จะมีกระตาย 30 – X ตัว 
     จะไดจํานวนขาของไก 2x  ขา 
     และจํานวนขาของ 4(30 – x) ขา 
     ปญหาไดกําหนดจํานวนขาของไกและกระตายรวมกัน 86 ขา   
     เขียนสมการและแกสมการดังนี้  
       2x + 4(30 – x)  =  86 
       2x + 120 –  4x  =  86 
            - 2x  =  86-120 
                x  =  -34/ -2  
                x  =  17 
   คําตอบคือ มีไก 17 ตัว และกระตาย 13 ตัว  
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   จากสถานการณปญหา “ไกกับกระตาย” ที่ใหเปนตัวอยางขางตนนี้ ผูเรียนแสดง
แนวคิดที่แตกตางจากนี้ไดอีก ผูสอนจะตองใชดุลพินิจพิจารณาวิธีการตางๆ ที่ผูเรียนไดแสดง
แนวคิด โดยกลาวชมเชยสงเสริมแนวคิดนั้น ชี้ขอบกพรอง ตลอดจนอธิบายและใหความรูเพ่ิมเติม 
   ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ งที่ผูสอนจะตองเนนอยู เสมอคือ ขั้นตอน           
การตรวจสอบคําตอบที่ตองคํานวณจํานวนขาของไกและขาของกระตายจากจํานวนตัวที่ผูเรียนหา
ไดวาสอดคลองกับที่โจทยหรือปญหากําหนดใหหรือไม ดังนี้  
   ไก 17 ตัว มี 34 ขา,  กระตาย 13 ตัว, มี 52 ขา  
   รวมจํานวนตัวได 30 ตัว  และจํานวนขารวมกันได 86 ขา ซึ่งสอดคลองกับ
ขอกําหนดของปญหา  
  
  จากเอกสารที่กลาวมาขางตน  ยุทธวิธีการแกปญหาคณิตศาสตรตองใหผูเรียน ร ู จัก
ขั้นตอนการแกปญหา เลือกวิธีการแกปญหาใหเหมาะสมกับปญหา อีกอยางก็คือการสอนของครู 
จะตองมีการกระตุนผูเรียนใหรูจักคิดอยูเสมอ  เพ่ือใหวิธีการที่เหมาะสมที่สุดภายใตยุทธวิธีการ
แกปญหาของผูเรียนได 
 
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการแกปญหาคณิตศาสตร 
  วิธีแกปญหาจะเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น  มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานให
ทัศนะไวพอสรุปได ดังนี้  
  บารเน็ต (Barnett. 1975: 7) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 
พบวา ความสามารถในการแกปญหาสามารถพัฒนาไดโดยการเรียนการเรียนเกี่ยวกับภาษา 
(Linguistic) การคิดคํานวณ (Computation) การดําเนินการ (Operation) และกระบวนการปฏิบัติ 
(Procedural) โดยตรง 
  กาเย (Gagne.1985: 186-187) กลาวถึงสาระสําคัญของความสามารถในการแกปญหา
ไวดังนี้  
  1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการนํา กฎ  สูตร 
ความคิดรวบยอดและ/หรือหลักการทางคณิตศาสตร  มาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
ทักษะทางปญญาจะเปนความรูที่ผูเรียนเคยเรียนรูมากอน  
  2. ลักษณะของปญหา (Problem Schemata) หมายถึง ขอมูลในสมองที่เกี่ยวของกับ
การแกปญหาซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยตองการกับสิ่งที่
กําหนดใหได ขอมูลเหลานี้ไดแก คําศัพทและวิธีการแกปญหาลักษณะตางๆ   
  3. การวางแผนหาคําตอบ (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถใน      
การตรวจยอนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุผลของการแกปญหาตลอดกระบวนการ  
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  พรรณี  ช. เจนจิต  (2528: 218-219) ไดกลาวถึงแนวคิดทางจิตวิทยาในการเรียน
แบบแกปญหา  ไวดังนี้  
  1. ความคิดของกลุม “S – R” ในการเรียนใหแกปญหาเนื่องจากกลุมนี้เมอง
ธรรมชาติของมนุษยวา  มนุษยเรียนรูจากการถายทอดและบอกเลา  ดังน้ันการฝกใหคนแกปญหา
จะตองมีการฝกหักใหทําซ้ําๆ  และมีการใหรางวัล เด็กจะตองไดรับการชวยเหลือใหมองเห็นความ
แตกตาง รูจักจําแนกแยกแยะ ครูจะตองดูวาในการแกปญหานั้น จะตองใชทักษะใดบางและเด็กจะ
ไดรับการฝกหัด ใหใชทักษะนั้นๆ  ในการเรียนแตละอยาง เด็กจะตองไดรับขอคิดเห็นยอนกลับ 
(Feedback) เพ่ือใหทราบผลการเรียนวาดีขึ้นหรือยังมีขอบกพรอง ดังน้ันความคิดเห็นของกลุมน้ีใน
การเรียนใหเด็กรู จักแกปญหา ตองมีการฝกทําแบบฝกหัดจนเด็กสามารถทําไดและถายโยง       
การเรียนรูไปแกปญหาในสถานการณใหมๆ ได  
  2. ความคิดเห็นของกลุม “Cognitive – field” ในการเรียนใหแกปญหาเนื่องจากกลุม
นี้มองธรรมชาติของมนุษยวา “Active” หรือ “Interactive” ดังน้ันการเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนได
เปนผูลงมือกระทําเอง จึงใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูแบบคนพบดวยตนเอง        
การกระตุนโดยการใชคําถามหรือใชขอความที่มีลักษณะเราความสนใจเด็ก จากนั้นกระตุนใหเด็ก
แสวงหาคําตอบ โดยครูแนะแหลงขอมูลใหหรืออาจใช  คําถามประเภท 20 คําถาม โดยครูจะตอบเพียง 
ใชหรือไมใช  จะชวยใหเด็กมีประสบการณในการเก็บขอมูล สํารวจ ทดลองและเกิดความมั่นใจ     
ในตนเอง กระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูตอๆ ไป  
  จากขอความขางตนสรุปไดวา  การแกปญหาเปนการใชความสามารถในการคิด  
ขึ้นอยูกับ  ความพรอม ประสบการณ และการวางแผน เพ่ือจะสามารถนําหลักการตางๆ ไปแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวันได  
    
 2.8 ทักษะและเทคนิคการแกปญหาคณิตศาสตร 
  คิลแพทริค (Kilpatrick. 1985: 1-15) สรุปวาวิธีการเรียนแกปญหาที่ใชกันมากมี        
5  เทคนิควิธีการผสมผสาน ไดแก 
  1. ออสโมซิส (Osmosis) สอนการแกปญหาโดยใหนักเรียนไดอยูในสิ่งแวดลอมของ
ปญหาสงเสริมใหเด็กทําการแกปญหาโดยจัดบรรยากาศแหงการสนับสนุนไรความกดดันในเรื่องเวลา 
กลัวความลมเหลวหรือความกดดันอ่ืนๆ  นักเรียนจะเรียนรูเทคนิควิธีการแกปญหาไดเอง 
  2. การจดจํา (Memorization) ครูสอนขั้นตอนการหาคําตอบใหแกปญหาที่กําหนด
และใหเด็กจดจําวิธีทํา เทคนิค วีนี้ลดระดับของปญหาเปนเพียงแบบฝกหัดและไมชวยใหเกิด     
การเรียนรูการแกปญหาชุดอ่ืนๆ ได เทคนิคการจดจําที่นักเรียนใชกันบอยๆ ก็คือ การจดจําวิธีการ
แกปญหา 4 ขั้นตอน ของโพลยา (Polya’ s Four-Phase Approach) คือขั้นทําความเขาใจปญหา 
(Understanding the Problem) วางแผน (Devising a Plan) ดําเนินการตามแผน (Carrying Out 
the Plan) และตรวจสอบ (Looking Back) 
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  3. การเลียนแบบ (Imitation) วิธีนี้ครูจะใหนักเรียนวิเคราะหความแตกตางระหวาง
คําตอบ (Problem Solution) ของตนกับของผูเฉลยปญหา ซึ่งถือวาเปนแมแบบที่ผูอ่ืนทําไวเปน
ตนแบบเชนของผูแตงตําราเลมที่นักเรียนใชอยู  เพ่ือจะไดเลียนแบบวิธีการแกปญหานั้นตามแมแบบ 
  4. การรวมมือกับเพ่ือน (Co-operation) วิธีการน้ีครูจะสงเสริมใหนักเรียนรวม
แกปญหาโดยแบงเปนกลุมยอยเพ่ือจะไดชวยกันคิดและคนหาวิธีการหาคําตอบของปญหา วิธีการน้ี
ทําใหนักเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการแกปญหาได ซึ่งถานักเรียนคิดและทําคนเดียวอาจ
ยากเกินไปและอาจยากเกินความสามารถ  
  5. วิธีการสะทอนความคิด หรือประเมินความคิด (Reflection) พาเพิท (Kilpatrick. 
1985: 1-15 ; citing Papert. n.d.) เชื่อวาเด็กเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริงและโดยการประเมิน
ความคิดของตนเองออกมา  การใชวิธีนี้ครูจะสงเสริมใหเด็กทําบันทึก (Journal) เกี่ยวกับกิจกรรม
การแกปญหาของตนซึ่งรวมทั้งตัวปญหา  วิธีการแกปญหาและคําตอบของปญหาและการตรวจสอบ
ปญหาวิธีการและผลลัพธ 
  สุลัดดา  ลอยฟา และคณะ (2530: 13-15) กลาวถึงทักษะที่ตองนํามาใชในวิธี       
การเรียนแบบแกปญหา คือ  
  1. ทักษะการเขียนประโยคสัญลักษณ  ครูจะตองสอนใหนักเรียนสามารถเปลี่ยน
ขอความที่เปนคําพูดใหอยูในรูปสัญลักษณทางคณิตศาสตรได  
  2. ทักษะการคิดคํานวณ เปนทักษะที่จําเปนหลังจากเปลี่ยนโจทยปญหาใหอยูในรูป
ประโยคสัญลักษณ 
  3. ทักษะการเขียนภาพ หรือวาดภาพแทนโจทยปญหา  ปญหาหลายปญหาจะ
ชัดเจนและเขาใจงายขึ้น  ถาวาดภาพหรือเขียนแผนภาพประกอบ ทักษะการเขียนภาพหรือวาด
ภาพแทนปญหาถือวาเปนทักษะที่จําเปนในการแกปญหา 
  4. ทักษะการใชเหตุผลทางตรรกศาสตรมาชวยแกปญหา  
  5. ทักษะการพิจารณาขอมูลหรือสวนที่จําเปนเพ่ิมเติม ในการแกปญหามีหลายกรณี
ที่เง่ือนไขหรือขอมูลที่กําหนดใหในสถานการณของปญหายังไมเพียงพอที่จะหาคําตอบได นักเรียน
ควรจะมีประสบการณในการพิจารณาขอมูลหรือเง่ือนไขที่จําเปนสําหรับการหาคําตอบที่ขาดหายไป 
  6. ทักษะการพิจารณาขอมูลหรือสวนที่ไมเกี่ยวของสําหรับการหาคําตอบ 
  7. ทักษะการประมาณคาผลลัพธหรือคําตอบ การประมาณคาเปนทักษะที่สําคัญมาก
ที่ใชในชีวิตประจําวัน มีหลายสถานการณที่ จําเปนตองหาคําตอบอยางคร าวๆ และรวดเร็ว 
นอกจากนี้ถานักเรียนมีทักษะในการประมาณคาจะชวยใหนักเรียนพิจารณาคําตอบหรือผลลัพธที่ได
จากการแกปญหาวาเปนคําตอบที่เปนไปไดและสมเหตุสมผล 
  8. ทักษะการสรางปญหา นักคณิตศาสตรหลายทานเชื่อวา  ถานักเรียนมีประสบการณ 
ในการแกปญหาดวยตนเอง  จะชวยพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดดีขึ้น  
เพราะนักเรียนจะเขาใจปญหาและโครงสรางปญหาไดดีกวา  
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  9. ทักษะการอานแผนภูมิ การเสนอขาวสารขอมูลที่จําเปนในชีวิตประจําวันทุกวันนี้ 
สวนมากมักจะพบเสมอในแผนภูมิหรือแผนภาพตางๆ  จึงจําเปนที่นักเรียนจะตองมีทักษะในการ
อาน เพ่ือจะเก็บขอมูลที่จําเปนสําหรับแกไขปญหาไดถูกตอง 
  10. ทักษะการเขียนแผนผัง (Flow Charts) เปนทักษะที่ถือวาสําคัญสําหรับสังคม
ปจจุบัน  
  จากที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา การสอนแกปญหา ครูตองคอยสอนชี้แนะให
นักเรียนเกิดทักษะและรูจักนําเทคนิคไปใชใหเหมาะสมกับปญหา ที่สําคัญควรเปนขั้นตอนไป
ตามลําดับ โดยเปดโอกาสใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็นและเหตุผล จากนั้นครูกับนักเรียนจึงชวยกัน
สรุปเปนหลักเกณฑ 
 
 2.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการแกปญหา 
  บทบาทครู 
  สเตซี และโกรฟ (Schoenfeld. 1989: 83-103 : citing Stacey; & Groves. n.d.) ได
สรุปบทบาทของครูในการเรียนแกปญหาวา  
  1. ชวยใหนักเรียนยอมรับความทาทายทีวา “ปญหาจะไมใชปญหาจนกวาเขา
ตองการจะแกมัน”  
  2. สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการแกปญหา กลาวคือ บรรยากาศที่เด็กพรอมจะ
แกปญหาที่ไมคุนเคยและไมตกอยูในความกลัวเม่ือติดขัดขณะกําลังทํา  
  3. ใหเด็กไดทํางานในแนวทางของตนเองเพื่อหาคําตอบและครูจะชวยเมื่อจําเปน   
แตไมใชดวยการบอกคําตอบ  
  4. ใหสอนการทํางาน เชน ใหเด็กคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทํา  สิ่งที่อภิปราย หรือเขียน
ออกมาเพื่อใหเด็กเขาใจกระบวนการที่เกี่ยวของ 
  5. อภิปรายกับเด็กเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวของในการแกปญหาคณิตศาสตร
เพ่ือใหเด็กไดสะสมศัพทที่จะตองใชในการแกปญหาตอไป  เด็กจะเรียนรูมากขึ้น ถาครูเบนความ
สนใจของเขาไปสูยุทธวิธีหรือกระบวนการที่เกี่ยวของ 
  อาภา  ถนัดชาง (2534: 23) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนการ
แกปญหา ไวดังนี้  
  1. ครูควรสรางบรรยากาศการเรียนใหเด็กมีอิสระ กลาคิด กลาแสดงออก เพราะการ
คิดหรือกลาแสดงออกเหลานี้  จะชวยใหครูรูจักนักเรียนดียิ่งขึ้น ทั้งในแงของสติปญญาและอารมณ
หรือปมทางจิตตางๆ  ซึ่งครูควรหาวิธีสงเสริมและชวยเหลือใหเหมาะสมตอไป  
  2. การใหเด็กคิดและแกปญหาไดอยางฉลาดนั้น  จะตองอาศัยสิ่งเราหรือการกระต ุ น
ที่ดีคือ มีการเสนอปญหาหรือประเด็นใหคิดที่ทาทายนาสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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  3. ครูอาจใหความรูในรูปของขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหาทางเลือกไดแตใน
ขั้นตัดสินใจครูควรใหนักเรียนตัดสินใจดวยตนเอง แมการตัดสินใจนั้นจะผิดพลาดครูก็ควรจะใหเด็ก
ไดเรียนรูในความผิดพลาดเหลานั้นดวยตนเอง เพ่ือที่จะใหเด็กไดรับผิดชอบตนเองและรูจักควบคุม
ตนเองตอไป  
   
  บทบาทของผูแกปญหา 
  ซุยแดม (Suydam. 1980: 36) ไดกลาวถึงบทบาทของนักแกปญหาที่ไดไว 10 ประการ  
ดังนี้  
  1. มีความสามารถในการเขาใจในความคิดรวบยอด (Concepts) และขอความทาง
คณิตศาสตร  
  2. มีความสามารถในการแยกแยะความคลายคลึงกันหรือความแตกตางกัน  
  3. มีความสามารถในการเลือกใชขอมูลและวิธีการที่ถูกตอง 
  4. มีความสามารถแยกแยะขอมูลที่ไมเกี่ยวของ 
  5. มีความสามารถในการวิเคราะหและประมาณคา 
  6. มีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธและตีความหมายของขอเท็จจริงเชิง
ปริมาณ  
  7. มีความสามารถในการกลาวถึงสวนสําคัญของตัวอยางที่กําหนดให 
  8. มีความสามารถในการเปลี่ยนวิธีการคิดไดอยางถูกตอง 
  9. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
  10. มีความวิตกกังวลต่ํา  
  สุลัดดา  ลอยฟา  และคณะ (2530: 12-13) ไดเสนอแนะบทบาทของผูแกปญหาควร
จะมีลักษณะดังนี้  

1. สังเกตและวิเคราะหสถานการณอะไรคือปญหา 
  2. พิจารณาและทําปญหาใหงายในการแกปญหา เชน ตัดสวนที่ไมเกี่ยวของออก
เขียนภาพหรือวาดภาพประกอบ 
  3. เปลี่ยนใหอยูในรูปสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
  4. คิดคํานวณหาผลลัพธหรือคําตอบจากประโยคสัญลักษณ  
  5. นําผลลัพธไปตอบปญหา แปลความหมายของผลลัพธไปสูปญหา 
  6. นําปญหาที่แกได ไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
  ยุพิน  พิพิธกุล(2539: 87) ไดกลาวสรุปพ้ืนฐานความรูของผูแกปญหาวา  

1. ผูเรียนจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาอยางถองแท 
2. ผูเรียนจะตองมีความเขาใจขอสรุปทั้งหลายอยางถูกตอง 

  3. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการอาน  การตีความ การขยายความ 
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  4. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการแปลขอความ เปนสัญลักษณหรือแผนภาพ 
  5. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการวิเคราะห ความเกี่ยวของระหวางประสบการณ 
เกากับประสบการณที่มีอยูใหม  
  6. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการจัดขอมูล จัดลําดับตามขั้นตอน วิเคราะหหา
รูปแบบเพื่อนําไปสูขอสรุป  
  จากขอความขางตนสรุปไดวา บทบาทของครูมีสวนชวยพัฒนาทักษะการแกปญหาของ
นักเรียนใหดีขึ้น โดยอาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถตางๆ ไดแก ความสามารถใน
การอานและทําความเขาใจปญหา ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการวางแผน
แกปญหา เพ่ือใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหา เพ่ือสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 
 2.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหาคณิตศาสตร  
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ยูเล็ป (Ulep. 1990: 105-A)  ไดศึกษากลยุทธ 2 วิธี  ในการแกปญหาคณิตศาสตร 
โดยที่จุดประสงคของการศึกษาคือ ชี้และเปรียบเทียบกลยุทธที่ใชแกปญหา 2 วิธีของครูคณิตศาสตร 
2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนครูที่มีลักษณะเปน non - Formal Probability กลุมที่ 2 เปนครูที่มีลักษณะ 
Formal probability โดยสรางปญหาขึ้นมา 12 ปญหา ใหทั้ง  2 กลุม โดยที่ทุกปญหาเคยมีการคนควา
มาแลว แตในการทดลองครั้งน้ีจะใหมีการถามและใหตอบดังๆ  การประชุมรวมกันของแตละกลุมจะ
ถูกอัดเสียงและวิดีโอ 
  จากการทดลองพบวา  มีการใชกลยุทธงายๆ  เพื่อแกปญหาที่ซับซอน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ จะรูดวยสัญชาติญาณเปนไปโดยอัตโนมัติ 
  เคลลี่ (Kelley. 1993: 1713-A) ไดศึกษายุทธวิธีในการแกปญหาของนักเรียนที่มี
ความเขาใจคลาดเคลื่อนในวิชาพีชคณิตโดยที่นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรมักจะมีคณิตศาสตร 
การเรียนรูสามารถทําใหความผิดพลาดทางระบบสวนบุคคลถูกเปดเผยออกมา  
  การศึกษาเหลานี้จะทําใหรูขอผิดพลาดของการทําการบานและสามารถบอก
ขอผิดพลาดได  อยางไรก็ดีการเขาใจและศึกษาขอผิดพลาดเหลานี้จําเปนตองคนหาวานักเรียน
เขาใจอะไรบางเกี่ยวกับการเรียนรูในแตละเรื่อง แตละหัวขอและพวกเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับความ
ผิดพลาดที่พวกเขาทําออกมา จุดประสงคของการศึกษาก็คือ  การเปดเผยวา นักเรียนคนหาอะไรใน
ความยากเกี่ยวกับลําดับของพีชคณิตเพ่ือที่จะทําใหความเขาใจผิดพลาดของพวกเขาในบทเรียน
กระจางขึ้น 
  การศึกษาครั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณลักษณะในการแกปญหาพีชคณิตของนักเรียน 
9 คน ในชั้นเรียนที่ 2 โดยที่นักเรียนแตละคนจะถูกสังเกตในชวงที่เรียนหัวขอพีชคณิต เพ่ือทําใหทราบ
ขอผิดพลาดพื้นฐานที่นักเรียนใชในการแกปญหามากกวาความยากของเรื่องในหัวขอน้ันลักษณะ
ของการเรียน คือ การประชุมแกไขปญหาซ่ึงประกอบไปดวยการชวยเหลือนักเรียน การทํางาน
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ตามที่ไดรับมอบหมาย ทบทวนบทเรียน ทบทวนบททดสอบ การซักถามและการตอบคําถามของ
นักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร 
  ผลจากการสังเกตการแกปญหาพีชคณิตของนักเรียนครั้งน้ีพบวามีขอจํากัดหรือ
อุปสรรคนักเรียนสวนใหญที่มีสวนในการศึกษาครั้งนี้มีทักษะในการแกปญหาอยางเพียงพอแตทักษะ
เหลานี้ถูกปดเอาไวโดยทักษะพื้นฐานมีไมเพียงพอของนักเรียน  ความจริงความผิดพลาดจํานวน
หน่ึงเปนผลมาจากความพยายามที่จะทําใหขบวนการแกปญหาตอเน่ือง ขอบกพรองของหัวขอหลัก
ซึ่งเสียหายมากที่สุดในการแกปญหาก็คือ  จํานวนสัญลักษณเศษสวนและคุณสมบัติพิเศษของ “0” 
  ทูกอว (Tougaw. 1994: 2934-A) ไดศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนโดยใช     
การแกปญหาที่เปนแบบเปดกวาง (Open approach) ในการเรียนคณิตศาสตร โดยศึกษาถึง
พฤติกรรมการแกปญหาและเจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยการ
แกปญหาแบบเปดกวาง หมายถึง การสรางขอคาดเดา การสืบคน การคนพบ การอภิปราย การ
พิสูจนและการหารูปทั่วไป  ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนตองใชความรู ทักษะ
กระบวนการคิดและเจตคติทางบวกเปนพ้ืนฐาน  ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ผานการเรียนโดยใช
การแกปญหาแบบเปดกวาง มีเจตคติทางบวกเปนพ้ืนฐาน  ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ผานการ
เรียนโดยใชการแกปญหาแบบเปดกวาง มีเจตคติทางบวกตอการเรียนและเพศไมมีความแตกตาง
ตอพฤติกรรมในการแกปญหา  
  เฮอรนันเดช  การดูโน (Hermandez Garduno. 1998: 3053-A) ไดศึกษาผลกระทบ
ของการสอนวิธีการแกปญหาโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร  ความสามารถสวนตัวทางคณิตศาสตร และองคความรู
ทั้งหมด งานวิจัยน้ีไดใชแบบแผนการทดลองแบบสอบกอนทดลอง สองหลังทดลอง มีกลุมควบคุม
โดยเลือกนักเรียนอยางสุม เขาเปนกลุมควบคุมกลุมหน่ึงในระหวางการเรียนพิเศษภาคฤดูรอน 
นักเรียนทั้ง 3 กลุม จะตองเรียนวิชาสถิติและความนาจะเปนโดยวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตร
แบบเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนในกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมจะใชวิธีการสอนดวยเทคนคิการเรยีนรูรวมกนั 
โดยกลุมทดลองแรกจะจัดใหนักเรียนชาย-หญิงเรียนรวมกัน  สวนกลุมทดลองที่สองจะแยกนักเรียน
ชาย-หญิงออกจากกัน  สําหรับกลุมควบคุมจะใชวิธีสอนแบบเรียนรวมทั้งกลุมซ่ึงเนนการแขงขันและ
ผลการเรียนของแตละคน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติและความนาจะเปน  ความสามารถสวนตัว
และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร  จะไดรับการประเมินทั้งกอนและหลังการทดลอง  ขอมูลที่ไดรับ
จากการประเมินตัวแปรทั้ง 3 นี้  จะถูกวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนรวมและการ
วิเคราะหฟงกชันแบบแยกสวน  สวนการประเมินองคความรูทั้งหมดของนักเรียนจะกระทําโดย
กระบวนการวิเคราะหเนื้อหาวิชา  แมวาในทางทฤษฎีจะเสนอแนะวาเทคนิคการเรียนรูรวมกัน 
(โดยเฉพาะในกลุมที่เปนเพศเดียวกัน) จะเปนวิธีการสอนที่เปนประโยชนมากสําหรับนักเรียนหญิง 
แตผลการวิจัยพบวา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความสามารถทางการเรียนหรือ
ความสามารถสวนตัวไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานเจตคติที่มีตอวิชา
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คณิตศาสตรพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนชาย-หญิงในกลุมควบคุมผูที่มี
คะแนนสูงสุด ไดแสดงใหเห็นวามีความเขาใจในองคความรูทั้งหมดดีกกวากลุมทดลองทั้ง 2 กลุม 
นักเรียนชาย-หญิงในกลุมควบคุมที่มีคะแนนต่ําไดแสดงใหเห็นวามีความเขาใจใน องคความรูทั้งหมด
นอยกวากลุมทดลองทั้ง 2 กลุม  
  เพอรไรน (Perrine. 2001 : Online) ไดศึกษาผลกระทบของการแกปญหาพื้นฐานใน
การสอนคณิตศาสตรของการใหเหตุผลที่เกี่ยวกับสัดสวนของครู  การพัฒนาการใหเหตุผลในเรื่อง
สัดสวนมีความสําคัญในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งครูผูสอนตองมีวิธีการสอนที่นาสนใจเพื่อ
ดึงดูดผูเรียน ทําใหเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหา ในการเรียน 
1 ภาค จะตองมีการเก็บคะแนน การเพิ่มขึ้นของคะแนนจะมีผลตอการเรียนในปตอไป มีผูเขารวมใน
การเรียนคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 187 คน มีวิทยากรจํานวน 6 ทาน หน่ึง
ในนั้นเปนครูประจําชั้นซึ่งสามารถแกปญหาตางๆ ในชั้นเรียนได ใน 187 คนนี้  เม่ือถึงภาคเรียนที่ 2 
มีนักเรียน 108 คน  ประสบปญหาในการสอน ปลายภาค และในตนภาคเรียนที่ 3 ผลรวมแสดง
ออกมาใหเห็นวาการแกปญหาอยางมีเหตุผลมีนัยสําคัญทางสถิติ การแกปญหาอยางมีเหตุผลเปน
ปจจัยหลักในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร ครูตองมีวิธีการสอนที่แตกตางไปจากการสอนแบบเดิมที่

ากอน นักเรียนไมเคยเจอม  
  งานวิจัยในประเทศ 
   วิโชติ  พงษศิริ (2540: 68-74) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอน 
คอนสตรัคติวิซึม ดวยวิธีสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครู ภาคเรียนที่ 2 ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยใชกิจกรรมคอนสตรัคติวิซึม
กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  วิมล  พงษปาลิต (2541: 86-88) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหากับการสอน
ตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 
จํานวน 94 คน  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการสอนแบบ
แกปญหากับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรที่ไดรับการสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  สุขจิตร  ตั้งเจริญ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชกลวิธีในการแกปญหาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียนๆ ละ 49 คน  กลุมทดลองไดรับการฝกการใชกลวิธีในการ
แกปญหา 4 กลวิธี ไดแก กลวิธีเดาและตรวจสอบ กลวิธีสรางตารางกลวิธีวาดภาพ และกลวิธีทํา
ยอนกลับ กอนไดรับการเรียนการสอนเรื่องโจทยสมการ นอกเวลาเรียนปกติ 12 แผนการสอน แผนละ 60 
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นาที กลุมควบคุมไมไดรับการฝกการใชกลวิธีในการแกปญหา ไดรับแตการเรียนการสอนเรื่องโจทย
สมการตามหลักสูตรปกติ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ที่ไดรับการฝกการใชกลวิธีในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกการใชกลวิธีในการแกปญหา 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

  นัฏกัญญา  เจริญเกียรติบวร (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถ 
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2
กอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากใชการเรียนแบบรวมมือ สูงกวากอนใชแบบ
การเรียนแบบรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  วลีพร  เดชเดชา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เพ่ือการศึกษาความสามารถใน  
การแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนซอมเสริมภาพลักษณมโนทัศนทาง
เรขาคณิต ผลการวิจัยพบวา ความสามารในการแกปญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนซอมเสริมภาพลักษณมโนทัศนทางเรขาคณิต หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
   จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแกปญหาดังกลาวพบวา  
วิธีการเรียนแบบแกปญหา เปนกระบวนการที่พัฒนาในการวิเคราะห แกปญหา ที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนสูงขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิธีการแกปญหาโดยใชชุดการ
เรียนที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สอนโดยแบบคนพบ วาจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนคณิตศาสตรและเจตคติทางคณิตศาสตรหรือไม  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบคนพบ 
  3.1 ความหมายของการสอนแบบคนพบ 
   วิธีการสอนแบบคนพบเปนวิธีสอนที่เนนตัวนักเรียนเปนหลัก วิธีสอนแบบนี้ไมใชวีธี
การใหม ผูที่ใชเปนครั้งแรกคือ โซเครตีส (Socrates) เปนการพัฒนาดานการสอนวิชาคณิตศาสตรที่
สําคัญที่สุด  คือ การนําวิธีการสอนแบบคนพบมาสัมพันธกับคณิตศาสตรแผนใหมและเปนวิธีการสอน
ที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยาคนสําคัญในกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) เชน พีอาเจต 
(Piaget) บรูเนอร (Bruner) และออซูเบล (Ausubel) นักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวาความรูเปนกระบวนการ
มิใชผลิตผล  ดังน้ันจึงเนนกระบวนการของการคิดซึ่งเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชวงของการเรียนรูของ
นักเรียน ลักษณะการสอนของครูจึงไมไดมุงใหนักเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล นักจิตวิทยา และนักการ
ศึกษาไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบคนพบ ดังนี้  
   บรูเนอร (Buner. 1960: 138) ไดใหความหมายของวิธีสอนแบบคนพบวาเปน
กระบวนการหรือวิธีการแกไขปญหา มากกวาจะเปนผลหรือเปนหัวขอความรูเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง 
ตามแนวคิดของเขา กระบวนการคนพบคือความสามารถในการหาขอสรุปจากแบบฝกหัด            
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การแกปญหา การฝกการตั้งคําถามและการทดสอบสมมติฐาน การเรียนรูโดยวิธีคนพบจึงเปนการ
เรียนเพ่ือการคนพบ (Learning to Discovery) และการสอนดวยวิธีคนพบเปนการสอนซึ่งใหเด็กได
พบกับปญหาหรือสถานการณที่เด็กไมคุนเคย และใหเด็กไดคนพบวิธีการ หรืแกปญหานั้น  
   โลวรี่ (Lowry. 1967: 201) กลาวถึงวิธีการสอนแบบคนพบวา เปนวิธีการสอนที่
ตองการใหนักเรียนไดผานการวิเคราะหอยางมีเหตุผลดวยตัวของนักเรียนเอง 
   เด  เชกโก (De Cecco. 1968: 265) ใหความหมายของการสอนโดยวิธีคนพบวา 
หมายถึง สถานการณของการสอนซึ่งนักเรียนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของการสอน โดยไดรับ
การแนะนําจากครูเพียงเล็กนอยหรือไมไดรับการแนะนําเลย  
   ครูลิคและไวส (Krulik; & Weise. 1975: 138) เห็นวาการเรียนดวยการคนพบเปน
เร่ืองยากถาตองการใหสัมฤทธิ์ผล การสอนโดยการคนพบอยางแทจริงเปนขบวนการซึ่งมีจุดรวมอยู
ที่ผูเรียน จุดมุงหมายของการเรียนอยูที่ผูเรียนทั้งหมด ประสบการณในการเรียนผูเรียนเปน           
ผูวางแผนงานดวยตนเองและความรูที่คนพบจะตองเปนของใหม สําหรับผูเรียนในทางปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบคนพบน้ัน  ในเบื้องตนตองพิจารณาเนื้อหาที่จะสอนและระยะเวลา
ตองเพียงพอกับเน้ือหาดวย เม่ือผูเรียนตองเปนผูเรียนเอง การขาดการแนะนําจะเปนเหตุให      
การเรียนไมบรรลุผลตามเปาหมาย ดังนั้นจึงเสนอแนะการเรียนการสอนใหเปนการคนพบดวยวิธี
แนะแนวทาง (Guided Discovery)  
   เบล  (Bell. 1978: 241) ไดใหความหมายของการคนพบวา การคนพบหมายถึง    
การไดรับความรูมาดวยตนเอง  โดยใชสติปญญาหรือขอมูลที่มีอยูของบุคคลนั้น  การเรียนรูแบบ
คนพบ (Discovery Learning) เปนการเรียนรูที่เปนผลของการถายโยงขอมูลของผูเรียนจนพบ
ขอมูลใหม ซึ่งผูเรียนอาจใชวิธีการคาดคะเน การกําหนดสมมติฐาน หรือหาความเปนจริงทาง
คณิตศาสตร โดยใชการอุปนัย หรือนิรมัย (Inductive or Deductive Process) การสังเกต และ    
การประมาณการ 
   สุมิตร  คุณากร (2523: 141) ไดกลาววา วิธีสอนใหคนพบน้ี ผูเรียนจะเรียนรูดวย
ตัวเองภายใตการดูแล และการแนะนําของครู วิธีการเรียนรูดวยตัวเองนี้ ทําไดโดยการถกเถียง
ปญหาตางๆ ในกลุมยอยๆ  เพ่ือหาทางแกปญหาที่เปนประเด็นอยู หรือเปนการศึกษาคนควาสวน
บุคคล เพ่ือทํารายงานเกี่ยวกับปญหาใดปญหาหนึ่ง  
   อัญชลี  แจมเจริญ และคณะ (2526 : 105) กลาววาวิธีสอนแบบคนพบเปนวิธีสอนที่
เนนที่ตัวนักเรียนเปนหลัก  นักเรียนจะเปนผูคนพบ เน้ือหา  วิชา  หรือหลักเกณฑตางๆ ดวยตนเอง 
โดยครูเปนผูมอบปญหาใหนักเรียนเสาะแสวงหาวิธีการแกปญหาเพื่อนําไปสูการคนพบในขั้นตนครู
จะมอบปญหางายๆ  ใหกอน แลวจึงใหปญหาที่คลายคลึงกัน แตมีความยากและซับซอนภายหลัง 
   ยุพิน พิพิธกุล (2530: 68-88) ไดใหความหมายของวิธีสอนแบบคนพบวามีความหมาย 
2 ประการดวยกันคือ  
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   ประการแรก  เปนวิธีการสอนที่ใหผูเรียนพบปญหาหรือสถานการณแลวใหผูเรียน
เสาะแสวงหาวิธีการแกปญหานั้น  ผูสอนใหผูเรียนพิจารณาผลที่เกิดขึ้น ซึ่งผูสอนมิไดคาดหวังวา
ผูเรียนจะตองคนพบดังที่ผูสอนตองการเสมอไป  การคนพบแบบน้ีจึงเนนที่กระบวนการคนพบไมได
เนนที่ผลของการคนพบ  
   ประการที่สอง  เปนวิธีการสอนที่เนนไปที่ผูเรียนวาตองการใหคนพบอะไร เชน กฎ 
สูตร หรือนิยาม ผูเรียนจะสามารถสรุปมโนมติหรือความคิดรวบยอด (Concept) ได การคนพบแบบ
นี้จะคนพบโดยวิธีการสอนใดก็ไดที่ผูเรียนสามารถสรุปหรือกําหนดนัยทั่วไป (Generalization) ได   
ก็เรียกวาเปนการคนพบ  
   พรรณี  ช. เจนจิต  (2538: 386) ไดกลาววา วิธีการสอนแบบคนพบเปนการสอนที่
นักเรียนไดรับคําแนะนําจากครูอยางมีขอบเขตจํากัด  หรือแทบจะไมมีเลย  เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวย
ใหนักเรียนแกปญหา 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 65) ไดใหความหมายการสอนแบบคนพบความรู 
(Discovery) คือวิธีสอนที่ผูเรียนคนพบคําตอบ หรือความรูดวยตนเอง คําวาคนพบความรูไมได
หมายถึงวาผูเรียนเปนคนคนพบความรูหรือคําตอบนั้นเปนคนแรก สิ่งที่คนพบน้ันจะมีผูคนพบมา
กอนแลวและผูเรียนก็คนพบความรู  หรือคําตอบนั้นดวยตนเอง ไมใชทราบจากการบอกเลาของคนอื่น 
หรือจากการอานคําตอบที่ผูเขียนไว ในการใชวิธีสอนแบบนี้ผูสอนจะสรางสถานการณในรูปที่ผูเรียน
จะเผชิญกับปญหา  ในการแกปญหานั้นผูเรียนจะใชขอมูลและปฏิบัติในลักษณะตรงกับธรรมชาติ
ของวิชาและปญหานั้น  
   จากขอความขางตน ผูวิจัยพอจะสรุปไดวา การสอนแบบคนพบ หมายถึง การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนเปนผูคนควาแสวงหาคําตอบ ดวยการสืบคน 
การใชเหตุผล และผูเรียนศึกษาแกปญหาอยางเปนกระบวนการและฝกทักษะการเรียนรูที่สําคัญดวย
ตนเอง  หากนักเรียนไมสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเองครูจะตองแนะแนวทางนักเรียนโดยการใช
คําถามฯลฯ อยางมีขอบ ในการกระตุนพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการ
หาขอสรุปใหกับนักเรียน  
 

3.2 หลักการและลักษณะของการสอนแบบคนพบ 
ก. หลักการสอนแบบคนพบ 

   พรรณทิพย  มามณี (2520: 25) กลาวถึงหลักการสอนแบบคนพบวา  
   1. ครูควรพูดใหนักเรียนคิดเอง 
   2. ครูคอยสงเสริมใหนักเรียนตอบตลอดเวลา 
   3. ครูนําเอาคําตอบมาประยุกตทั้งถูกและผิดเสมอกัน  
   4. ครูควรปฏิบัติกับเด็กเหมือนคูคิดคนหนึ่ง 
   5. สงเสริมการปฏิบัติตอกันระหวางนักเรียน 
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   ข. ลักษณะการสอนแบบคนพบ  
   บิ๊ก (Biggs. 1968: 217) ไดแบงลักษณะการสอนของวิธีการสอนแบบคนพบออกเปน     
3 วิธี คือ  
   1. การคนพบโดยบังเอิญ (Fortuitous Discovery) เปนการสอนที่ครูไมชี้แนะใหไม
วากรณีใดๆ แตนักเรียนจะคนพบจากการศึกษาดวยตนเอง 
   2. การคนพบจากการจัดสถานการณของครู (Free and Exploratory- Discovery) 
ซึ่งจะจัดเตรียมอุปกรณและกําหนดสถานการณที่จําเปนใหไมมีการซักถามนักเรียนใชอุปกรณตามที่
กําหนดให  
   3. การคนพบจากการแนะแนวทาง (Guided Discovery) เปนการสอนที่ครูจัดเตรียม
คําถามเริ่มตน ลักษณะของการถามเปนการถามใหนักเรียนคิด บางครั้งอาจจะมีอุปกรณประกอบดวย  
   คูเนย  เดวิส และเฮนเดอรสัน (Cooney, Davis and Henderson. 1975: 205) ไดแบง 
ลักษณะการสอนของวิธีการสอนแบบคนพบออกเปน 2 แบบ คือ  
   1. การคนพบจากการแนะแนวทาง (Guided Discovery) เปนการสอนที่ครูพยายาม
จะดึงเอาความรูที่มีอยูในตัวนักเรียนออกมาใช  โดยอาศัยคําถามหรือการอธิบายที่ไดเตรียมไวเปน
อยางดี เพ่ือนําเด็กไปสูการคนพบ ควรคิดรวบยอดหรือหลักเกณฑตางๆ  
   2. การคนพบอยางแทจริง (Pure Discovery or Unguided Discovery) เปน       
การสอนซึ่งครูคาดหวังวา  นักเรียนควรจะเขาใจถึงความคิดรวบยอด หรือหลักการตางๆ ดวย
ตนเอง อาจจะอาศัยการแนะนําบางเพียงสวนนอยหรือไมตองแนะนําเลย ยกเวนการอธิบายเกี่ยวกับ
คําศัพทหรือขออางอิง 
   คลารค และสตาร (Clark; & Star. 1986: 250-253) ไดสรุปลักษณะการสอนแบบ
คนพบคือการที่ครูเตรียมทุกสิ่งทุกอยางเทาที่จําเปนสําหรับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนดึงเอาขอวินิจฉัย
จากขอมูลที่กําหนด โดยใชความคิดแบบตรรกศาสตร การอุปมานหรืการอนุมานแลวแตกรณี 
โดยทั่วไปการสอนแบบคนพบ มักจะมีรูปแบบ (Model) ดังนี้  

1. เลือกหลักการใดหลักการหนึ่งหรือหลายๆ หลักการ  
2. สรางสถานการณที่เปนปญหา 

    3. จัดประสบการณเพ่ือใหไดรายละเอียดที่จําเปนระหวางการแกปญหาเชน คําถาม  
 การสาธิต  เปนตน  
    4. จัดประสบการณที่จะทําใหไดรายละเอียดที่ขัดแยงออกมา  
    5. สรุปหลักการหรือความคิดรวบยอด (Concept) 
    6. ประยุกตหลักการหรือความคิดรวบยอดมาใชในการแกปญหา  

   การสอนโดยการคนพบเปนการสอนที่เนนไปที่ตัวนักเรียน  วิธีนี้จะตองพิจารณาถึง
การตอบสนองของนักเรียน บทบาทของครูเปนเพียงแนะผูเรียนใหเชื่อมโยงความคิดใหมๆ ใหเขา
กับสิ่งที่เขาไดสะสมไวแลวจากประสบการณที่ผานมา  
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   โสภณ  บํารุงสงฆ  และสมหวัง  ไตรตันวงศ (2520 : 25) กลาวถึงลักษณะการสอน
โดยวิธีคนพบมีดังนี้  
   1. เด็กไดรับการสงเสริมใหคิดหาคําตอบดวยตนเอง  
   2. เด็กไดใชความพยายามคิดหาคําตอบไดหลายๆ วิธี โดยอาศัยความรู ความเขาใจ 
และความคิดรวบยอดในทางคณิตศาสตรที่มีอยูเดิม  
   3. เด็กไดมีโอกาสใชความคิด  สังเกตความสัมพันธ และทดลองหลายๆ  อยางจน
พบคําตอบ  
   4. เด็กจะเกิดความอยากรู อยากเห็น อยากลงมือกระทํา เพราะปญหายั่วยุและทาทาย  
   5. เด็กไดรับการสงเสริมใหพบกฎเกณฑ และกระบวนการของคณิตศาสตรดวย
ตนเองและจะมีความเขาใจคณิตศาสตรที่ไดเรียนอยางลึกซึ้ง 
   6. เม่ือเด็กไดพบหลักเกณฑและกระบวนการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง ก็ยอมจะ
สามารถนําเอาความรูความเขาใจไปใชในการเรียนเรื่องอ่ืนๆ  ไดดี  
   7. การสอนโดยการคนพบ สงเสริมใหเด็กลงมือกระทําจริง เปนการสรางความเขาใจ
ใหแกเด็ก 
   8. ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหคนพบความคิดใหมๆ ดวยตนเอง จึงทําใหเกิดความ
พอใจ ความมั่นใจในการเรียน มีความอยากรู อยากเรียนตอไปอีก 
   9. การสอนโดยวิธีคนพบสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหแกเด็ก  
   10. ครูทําหนาที่เพียงเปนผูแนะใหแกเด็กตามความจําเปน และยอมใหเด็กคิดตามวิธี
ของเด็กเองจนกระทั่งพบคําตอบ  
   พรรณี  ช. เจนจิต  (2538: 388-389) ไดแบงลักษณะของการสอนแบบคนพบ
ออกเปน 3 แบบ คือ  
   1. แบบอุปมัย (Inductive) เปนกระบวนการซึ่งสรุปสิ่งที่เห็นวา  สิ่งที่เปนจริงในเวลา
หนึ่งจะเปนจริงในสถานการณที่คลายกันตลอดเวลา  
   2. แบบทดลอง (Experimental) เปนการสรุปกฎเกณฑซึ่งไดมาจากการสังเกต
ขอเท็จจริงหรือประสบการณติดตอกันไปเรื่อยๆ  มีลักษณะลองผิดลองถูก 
   3. แบบโตตอบ (Dialectical) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชเหตุผล โดยทั่วไปจะใชวี
การถาม-ตอบเพื่อจะพิจารณาตัดสินความเที่ยงตรงของสิ่งนั้นๆ   
   จากขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวาลักษณะของการสอนแบบคนพบ เปนการสอนที่
กระตุนใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิด ทําใหมีความมั่นใจ มีสวนรวมในการเรียนรู และเปนผูลงมือ
ปฏิบัติเองใหไดมาซึ่งหลักการ กฎเกณฑ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  
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3.3 ข้ันตอนการสอนแบบคนพบ 
   คูเนย  เดวิส และเฮนเดอรสัน (Cooney, Davis; & Handderson. 1975: 142-173) 
ไดกลาวถึงกลวิธีการสอนแบบคนพบวา ครูคณิตศาสตรสามารถใชกลวิธีการสอนแบบคนพบได 2 แบบ 
คือ กลวิธีคนพบแบบอุปนัย (Inductive Discovery Strategies) กับกลวิธีแบบนิรนัย (Deductive 
Discovery Strategies) กลาวคือ  
   กลวิธีคนพบแบบอุปนัย (Inductive Discovery Strategies) เปนการสอนจากสวนยอย
ไปหาสวนรวม ซึ่งนักเรียนใชเหตุผลจากตัวอยางตางๆ  ไปสนับสนุนใหนักเรียนพบขอสรุป โดยใช
ความรูสึกนึกคิดของตนเอง (และเหตุผลทางตรรกวิทยาบางอยาง) เพ่ือมากําหนดขอสรุป สิ่งที่
นักเรียนพบจากการสังเกตของนักเรียน 
   กลวิธีแบบนิรนัย (Deductive Discovery Strategies) เปนการสอนจากสวนรวมไป
หาสวนยอย ซึ่งนักเรียนใหความคิดรวบยอดและหลักการคณิตศาสตร นิยาม ทฤษฎี โดยใชเหตุผล
ทางตรรกวิทยา (และความรูสึกนึกคิดบางอยาง) เพ่ือกําหนดขอสรุปความคิดเชิงนามธรรมหรือพบ
ขอสรุปอ่ืน 

เฮนสัน (Henson. 1996: 117) กลาวถึงรูปแบบการสอนคนพบมี 6 รูปแบบ ดังนี้  
1. การคนพบ (Discovery) 
2. การสอนการคนพบ (Discovery teaching) 
3. การคนพบแบบอุปมัย (Inductive discovery) 
4. การคนพบแบบกึ่งนิรภัย (Semideductive discovery) 
5. การคนพบแบบบริสุทธิ์หรือไมแนะแนวทาง (Unguided or pure discovery) 
6. การคนพบจากการแนะแนวทาง (Guided discovery) 

   โสภณ  บํารุงสงฆ และสมหวัง  ไตรตนวงศ (2520: 26) ไดลําดับขั้นตางๆ ของการสอน
โดยวิธีคนพบดังนี้  

1. พิจารณาและสํารวจปญหาเพื่อทําความเขาใจปญหา 
2. ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ที่จะใชแกปญหา 
3. ทดลองและรวบรวมขอมูลที่ใชแกปญหา  
4. เลือกเฟนวิธีการแกปญหาที่ไดทดลองแลว 
5. ตัดวิธีแกปญหาที่ไมอาจจะพิสูจนใหเห็นจริงไดออกไป  

   ยุพิน  พิพิธกุล (2530: 86-87) กลาวถึงวิธีการคนพบมีดังนี้  
   1. ผูเรียนคนพบดวยตนเอง เม่ือผูสอนยกตัวอยางใหหลายๆ ตัวอยาง พอผูเรียน
สังเกตเห็นรูปแบบผูเรียนก็สามารถสรุปไดดวยตนเอง หรือเม่ือผูสอนมอบปญหาใดปญหาหนึ่งให
ผูเรียนแลว ผูสอนก็จะปลอยใหผูเรียนคิดอยางอิสระเสรี  ผูเรียนก็จะศึกษาวิธีแกปญหาดวยตนเอง 
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   2. ผูเรียนคนพบภายใตการแนะแนวทางของผูสอน (Guided Discovery)           
การคนพบแบบน้ีผูสอนจะเปนผูแนะแนวทาง เพราะถาปลอยใหผูเรียนคนพบดวยตนเองก็จะทําให
เสียเวลามาก บางทีก็เปนเรื่องที่ยาก ผูสอนแนะเล็กนอย ผูเรียนก็สามารถคนพบคําตอบได  
   3. ผูเรียนคนพบเปนรายบุคคล หรือใหเรียนเปนคณะ (Team Learning) เม่ือผูเรียน
มารวมปรึกษาหารือกันก็จะเกิดการคนพบไดงายเขา ผูเรียนบางคนก็ชอบคิดคนเดียวซึ่งสามารถ
คนพบไดเชนเดียวกัน  
   พรรณี ช. เจนจิต (2538: 393-396) สรุปการจัดการสอนของ บรูเนอร (Bruner) วา
เปนการคนพบจากการแนะนําทางโดยที่มีการจัดเค าโครง (Structure) และมีการจัดประสบการณ
เพ่ือกระตุนใหเกิดการหยั่งรู (Intuitive thinking) ในชั้นเรียน ซึ่งบรูเนอร (Bruner) ชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของ “เคาโครง”  ในการสอนดังนี้  

1. ทําความเขาใจสิ่งที่เปนพ้ืนฐาน  จะชวยใหเขาใจสิ่งที่เรียนไดดีขึ้น  
2. จัดสิ่งที่เรียนใหเปนระเบียบ จะชวยใหจําสิ่งที่เรียนไปไดนาน  

   3. ทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ หรือความคิดที่เปนพ้ืนฐานอันจะเปนทาง
นําไปสูการคนพบการเรียนแบบ “การถายโยงความรู”  
   4. การจัด “โครงสราง” จะชวยใหการเรียนตอเน่ืองกัน ไมมีชองวางระหวางความรูที่
เปนพ้ืนฐานกับความรูในขั้นสูง 
   เทคนิคตางๆ  ที่บรูเนอร (Bruner) ใชเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนแบบคนพบคือ 

1. เนนความแตกตาง เพ่ือกระตุนใหแตละคนมีเร่ืองที่จะอภิปราย 
   2. กระตุนใหมีการเดาและหาเหตุผล หลังจากนั้นจึงอธิบายเพื่อใหขอมูลในสิ่งที่ถูก 
   3. กระตุนใหมีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยใชเกมหรือกิจกรรมที่เด็กแตละคน
จะมีสวนรวมมากที่สุด หัดใหเด็กสังเกต รวบรวมขอมูลและทดสอบสมมติฐานดวยตนเอง   
   4. กระตุนใหเด็กตระหนักถึงวิธีการแกปญหา 
   จากขอความขางตน สรุปไดวา  การสอนแบบคนพบน้ันมีหลายรูปแบบ แตทุกๆ 
รูปแบบมีสวนที่คลายคลึงกันก็คือผูเรียนตองคนควาดวยตนเองเปนหลัก เพ่ือนําไปสูขอสรุป ที่ครู
ตองการอาจมีการชวยแนะแนวทางหรือไมมีการแนะแนวทางจากครูก็ได และผูวิจัยสามารถสรุป
ขั้นตอนการสอนแบบคนพบไดดังนี้ 
  1. ใชคําถามกระตุนหรือยกสถานการณที่เปนปญหา 
  2. นักเรียนหาวิธกีารแกปญหาอยางหลากหลาย 
  3. อภิปรายและแกปญหา 
  4. ขอสรุป 
  5. ประเมินผล 
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   จุดประสงคของวิธีสอนแบบคนพบ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2525: 281 -282) ไดกําหนดจุดประสงคดังนี้   

1. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการในการคนพบ ตลอดจนกิจกรรมบางประการ 
ในการเรียนซ่ึงผูเรียนสามารถคิดออกมาดวยตนเอง 
   2. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกกลวิธีในการแกปญหา ตลอดจนรูจักคนควาหาความรูดวย
ตนเอง 
   3. เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเพ่ิมความสามารถในการวิเคราะห-สังเคราะห และประเมิน
ขอเท็จจริง  
   4. เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและพอใจในความสามารถของตนที่คนพบได 
   5. เพ่ือกระตุนใหผูเรียน เรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของผูเรียน  
   ยุพิน  พิพิธกุล (2530 : 87) กลาวถึงจุดประสงคของวิธีสอนแบบคนพบดังนี้  

1. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู กระบวนการในการคนพบ และเกิดความคิดสรางสรรค 
2. เพ่ือใหผูเรียน รูจักสังเกต เปรียบเทียบ และพิจารณาหาขอสรุปไดดวยตนเอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกัน  และสามารถหาขอสรุปได  
จากขอความขางตน  พอสรุปไดวา จุดประสงคของวิธีสอนแบบคนพบ เพ่ือใหผูเรียน 

ไดเรียนรูกระบวนการ ฝกกลวิธีตางๆ ในการแกปญหา รูจักการวิเคราะห  กระตุนผ ู เรียน รูจักทาํงาน
ดวยตนเองและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ตลอดจนสามารถหาขอสรุปในเนื้อหานั้นๆ ได  
  
   บทบาทของครูผูสอน 
   โสภณ  บํารุงสงฆ  และสมหวัง  ไตรตนวงศ (2520: 26) ไดกลาวถึงบทบาทของครู
ในการสอนวิธีคนพบมีดังนี้  
   1. เตรียมคําถาม ปญหาไวมากๆ  สําหรับปอนใหกับเด็กเพื่อที่จะนําเด็กไปสูการ
คนพบ  
   2. หาวิธีกระตุนและยั่วยุใหเด็กคิดหาเหตุผล 
   3. สงเสริมและใหโอกาสเด็กคนหาคําตอบ และหามอธิบายถึงวิธีการหาคําตอบ 
   4. สงเสริมใหเด็กชวยวิพากษวิจารณคําตอบของกันและกัน เพ่ือจะเปนทางไปสู
คําตอบที่ตองการ 
   5. ครูทําหนาที่เปนผูชี้แนะใหเด็กคิดและชวยตะลอมความคิดใหมกับความรูเดิม 
ของเด็กเขาดวยกัน  
   7. ชวยเด็กขัดเกลาขอสรุปและกฎเกณฑใหรัดกุมยิ่งขึ้น 
   8. ทําหนาที่คอยดูแล และคอยเรงเราใหเด็กเดินไปสูแนวทางเดิม 
 



 80 

   อัญชลี แจมเจริญ และคณะ (2526: 106) กลาวถึงบทบาทของครูผูสอนมีดังนี้  
   1. ครูเปนผูเตรียมบทเรียนใหนักเรียนไดคนพบดวยวิธีตางๆ  และเปนผูกระตุน
เตือนใหนักเรียนคิดหรือทํา  
   2. ครูและนักเรียนจะตองมีสวนรวมในการคนพบหาขอเท็จจริงบางตอน ตอนใดที่
ยุงยากมากครูอาจชวยชี้แนวทางใหเทาที่จําเปน  โดยการใชคําถามใหนักเรียนตอบ เพ่ือนําไปสู
ความคิดรวบยอด  
   3. อยาใหนักเรียนรีบสรุป โดยพิจารณาจากผลของการคนควาเพียง 2-3 ตัวอยาง 
ควรจะใหนักเรียนเห็นตัวอยางมากพอสมควร แลวจึงสรุปและผลสรุปขั้นสุดทายตองแนนอน 
   4. ครูตองคอยใหกําลังใจในการคนพบ และแสดงใหเห็นวาการคนพบของนักเรียนมี
ความสําคัญ  
   ยุพิน  พิพิธกุล (2530: 140) ไดกลาวถึงบทบาทของครูมีดังนี้  

1. ครูจะตองเตรียมบทเรียนใหดีวาจะใหนักเรียนคนพบอะไร โดยวิธีใด 
2. ครูควรจะเปดโอกาสใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง  
3. ครูควรใชวิธีการหลายๆ วิธีที่จะทําใหนักเรียนเกิดการคนพบ 

   จากขอความขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ในการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการ
คนพบน้ันครูควรมีบทบาท คือ ครูควรกระตุนความคิดของผูเรียนและใหโอกาสในการคิดอยางเสรี 
ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการหาคําตอบของผูเรียน เม่ือผูเรียนไมเขาใจ ครูจะตองเปนผูคอยชี้แนะ
ตลอดจนสรุปความคิดเห็นทั้งหมดของผูเรียนเปนหนึ่งเดียวกัน  
   จากวิธีการดําเนินการสอน, จุดประสงค, บทบาทของครูผูสอน, ของวิธีการสอนแบบ
คนพบ, ผูวิจัยพอจะสรุปขั้นตอนการสอนแบบคนพบ ไดดังน้ี  เร่ิมจากใชคําถามกระตุนหรือยก
สถานการณที่เปนปญหา ฯลฯ ใหนักเรียนหาวิธีการแกปญหาอยางหลากหลาย, อภิปรายและ
แกปญหา, หาขอสรุป, ประเมินผล 
 
  3.4 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบคนพบ 
   ขอดีของการสอนแบบคนพบ 
   นักการศึกษาไดสรุปขอดีของวิธีการการสอนแบบคนพบไวดังนี้  
   บรูเนอร (Bruner. 1960 : 179) กลาวถึงสวนดีของการสอนแบบคนพบวา  
   1. เปนวิธีการที่พัฒนาสติปญญาของนักเรียน  
   2. เพ่ิมแรงจูงใจภายใน  
   3. นักเรียนที่ไดคนพบดวยตนเองจะรูวิธีศึกษาทํางาน และการแกปญหา  
   4. จําสิ่งที่เรียนไปนาน เพราะนักเรียนเปนผูกระทําดวยตนเอง 
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   ออซูเบล   (Ausubel. 1968: 168) กลาวถึงขอดีของการสอนแบบคนพบสรุปไดดังนี้  
   1. สงเสริมการแสดงออกในการทํางานโดยวิธีคนควาใหกับหมูเพ่ือนได 
   2. นักเรียนไดมีอิสระในดานความคิด ความเขาใจที่จะรับผิดชอบวา ควรจะจัดการ
อยางไรกับตนเอง 
   โสภณ  บํารุงสงฆ  และสมหวัง ไตรตนวงศ (2520: 27) กลาวถึงขอดีของการสอน
แบบคนพบวา  
   1. เปนวิธีที่ชวยใหเด็กจดจําสิ่งที่ตนไดคนพบไดนาน  และเขาใจ อยางแจมแจง  
   2. เด็กมีอิสระในการคิด  ไดรับการสงเสริมใหคนพบ ทดสอบสูตรและกฎเกณฑทาง
คณิตศาสตร  
   3. สงเสริมใหเด็กเรียนรูเรื่องใหมอยางเขาใจ  ม่ันใจ เพราะไดเร่ิมจากความรูเดิมที่มี
อยูแลว แลวคอยๆ  กาวไปสูความรูเรื่องใหม 
   4. สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสไดใชพลังงาน ใชความคิดของตนเองอันเปนสิ่งเราให
เด็กมีกําลังใจอยากเรียน อยากทํา  และกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  
   ยุพิน  พิพิธกุล (2530: 88)  กลาวถึงขอดีของการสอนแบบคนพบวา  
   1. ชวยใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผลเกิดความเขาใจ และสามารถจําไดนาน  
   2. ชวยพัฒนาความคิดของผูเรียน  
   3. ชวยใหผูเรียนรูจักทํางานทั้งเปนกลุม และรายบุคคล เพ่ือที่จะสามารถหาขอสรุป
กฎเกณฑตางๆ ได  
   บุญชม  ศรีสะอาด  (2541: 66) กลาวถึงขอดีของการสอนแบบคนพบวา  
   1. การที่ผูเรียนคนพบความรูดวยตนเองจะทําใหสามารถจดจําความรูนั้นไดนานมี
ความภาคภูมิใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  
   2. ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่ตองศึกษาตอไปอีก  
   3. ผูเรียนพัฒนาทักษะและเจตคติที่จําเปนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง 
   4. ผูเรียนพัฒนาความสามารถทางสมองระดับสูง เชน การวิเคราะห การสังเคราะห
และการหยั่งรู (Intuitive Thinking) 
   5. ผูเรียนเรียนรูจากการอางอิงโดยคิดอยางมีเหตุผลทั้งแบบอุปนัย (Inductive) และ
แบบนิรมัย (Deductive) 
   6. ผูเรียนเขาใจงานของนักปราชญอยางลึกซึ้ง  
   จากขอดีดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปขอดีของการสอนแบบคนพบไดวา จะ
ชวยพัฒนาความคิดของผูเรียน ฝกการทํางานเปนรายบุคคลและเปนกลุมเพ่ือหาขอสรุป ชวยเพิ่ม
ความมั่นใจ แรงจูงใจ ในการเรียนมากขึ้น ชวยฝกฝนการหาวิธีการที่หลากหลายของแตละบุคคล  
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   ขอจํากัดของการสอนแบบคนพบ 
   ไฮแมน (Hyman. 1974: 182) กลาวถึงขอจํากัดของการสอนแบบคนพบวา  
   1. การคนพบเปนวิธีที่เพ่ิมเวลาและคาใชจายในการสอนอยางมาก  
   2. วิธีการคนพบใหความสําคัญกับตัวนักเรียน นักเรียนตองแกไขดวยตนเอง
บางครั้งครูมองขามตัวนักเรียนไป ทําใหเกิดความยุงยากทีหลัง 
   3. วิธีนี้ไมเหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับ  
   ออซูเบล (Ausubel. 1968: 139-168)  กลาวถึงผลเสียหรือขอจํากัดของการสอนแบบ
คนพบสรุปไดวา 
   1. ผูเรียนทอถอยเบื่อหนาย 
   2. ไมมีหลักการในการสรางความคิดรวบยอดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําความเขาใจ
ในดานความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม 
   สุมิตร  คุณานุกร (2523: 142) กลาวถึงขอจํากัดของวิธีสอนแบบคนพบวา วิธีการแบบ
นี้ตองใชเวลามาก ซึ่งบางครั้งไมคุมกับผลที่ไดรับ ปญหามักเกิดขึ้นเม่ือมีนักเรียนเรียนชากวาปกติ
รวมอยูในกลุมหรือในชั้นเรียน ครูรับภาระหนักมากและครูตองมีความสามารถในการนํากลุมใหมีการ
อภิปรายกันอยางทั่วถึงและไมใหความคิดเห็นของนักเรียนครอบงําความคิดของสวนรวม 
   ยุพิน  พิพิธกุล (2530: 148) กลาวถึงขอจํากัดของการสอนแบบคนพบไวดังนี้  
   1. ถาครูไมรูวิธีสอนถองแทก็จะทําใหเสียเวลา เพราะเนื้อหาคณิตศาสตรแตละเรื่อง
นั้นจะตองรูจักเลือกวิธีสอนใหเหมาะสม 
   2. ถาครูใหนักเรียนคนพบโดยวิธีอุปนัย ครูมักจะพยายามใหนักเรียนกําหนดนัย
ทั่วไปเม่ือใหนักเรียนดูตัวอยางที่คลายๆ  กัน  บางทีนักเรียนก็ไมทราบวาจะตอบอยางไรเพราะครู
ไมไดแนะแนวทางก็จะแขงขันกันดวยการเดา 
   3. ครูมักจะพยายามใหนักเรียนสรุปหรือกําหนดนัยทั่วไป ทั้งๆ ที่นักเรียนไมรูศัพท
ของคําที่จะกลาวถึงน้ัน  หรือบางทีก็ใหสรุปจากตัวอยางเพียง 2-3 ตัวอยางและนักเรียนยังมองไมเห็น
แนวทางทาง  
   ภพ เลาหไพบูลย (2534: 131) ไดสรุปขอจํากัดของการสอนแบบคนพบไวดังนี้  คือ  
   1. มีขอจํากัดในเรื่องเวลา ในการสอนแบบคนพบครั้งหน่ึงๆ  ตองใชเวลามากสําหรับ
การที่จะใหโอกาสแกนักเรียนไดทําการรวบรวมขอมูลจัดลําดับความคิดและสรุปผล 
   2. ในการคนพบของนักเรียนตองใชกระบวนการทําใหครูคอนขางลําบากในการ
ติดตามวานักเรียนกําลังพยายามจะคนพบอะไร ทําใหครูคาดหวังไมไดวานักเรียนจะไดอะไรจากการ
คนพบ 
   3. นักเรียนที่มีสติปญหาคอนขางต่ําหรือไมไดรับแรงจูงใจที่ดีพอ ครูจะใชวิธีการสอน
แบบคนพบไมไดผล 



 83 

   4. เน้ือหาวิชาบางเนื้อหาอาจไมเหมาะกับการสอนแบบคนพบ กลาวคือเนื้อหายาก
เกินไป  
   5. สติปญญา  ทักษะ  ประสบการณและความรูดานเนื้อหาของนักเรียนไมดีพอทําให
นักเรียน ไมสามารถคนพบวิธีแกปญหาในการเรียนได  
   บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 66) กลาวถึงขอจํากัดของการสอนแบบคนพบวา 
   1. วิธีนี้ผูเรียนจะใชเวลามาก  

2. ตําราและสื่อการเรียนอ่ืนๆ  ในปจจุบันมักทําในรูปของการบอก ความรูใหกับผูเรียน 
มากกวาการใหผูเรียนคนพบความรูเอง แตก็มีแนวโนมดีขึ้น  หนังสือเรียนที่เขียนในรูปของการ
สงเสริมใหผูเรียนคนพบความรูเองอยางชัดเจนไดแก หนังสือเรียนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาท ี่
จัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3. ผูเรียนมักคนพบสิ่งตางๆ  นอกเหนือไปจากสิ่งที่มุงหวังใหคนพบ 
4. ผูเรียนบางคนไมสามารถคนพบความรูตามที่คาดหวังไว  

   จากขอความขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปขอจํากัดของการสอนแบบคนพบไดวา ใชเวลา
สอนมาก ไมเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกันมาก อาจเกิดความ 
เบื่อหนายได  ไมเหมาะสมกับนักเรียนกลุมใหญ นักเรียนมีความยุงยากใจที่ตองสรุปบทเรียนดวย
ตนเอง ถาผูสอนวางแผนหรือใชวิธีการไมดี จะทําใหผูเรียนเกิดความทอแทได  
 
  3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบคนพบ 
   งานวิจัยตางประเทศ 
   สมิธ (Smith. 1975: 5879-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชวิธีสอน 3 แบบ คือ แบบใหคนพบ แบบบรรยาย และแบบโปรแกรม กลุม
ตัวอยางจํานวน 60 คน  แบงออกเปน 3 กลุม (โดยคละนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยพอๆ กัน) สอนวิชา 
College Mathematics 1 แตละกลุมใชวิธีสอนตางกันคือ กลุมที่ 1 มี 20 คน ใชวิธีสอนแบบคนพบ 
กลุมที่ 2 มี  26 คน  ใชวิธีสอนแบบบรรยาย  กลุมที่ 3 มี 17 คน  ใชวิธีสอนแบบโปรแกรมที่ครูสราง
ขึ้น ผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้ง 3 กลุม ผลของการวิจัยสรุปวา  ยังไมมีขอยืนยันที่ชัดเจนพอที่จะสรุปได
วาวิธีสอนแบบคนพบหรือแบบโปรแกรม จะดีกวาวิธีสอนแบบบรรยายหรือไม  แตจากการสังเกต
ความสนใจที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกหองเรียนตอวิธีสอนแบบแนะนําใหคนพบมีมากกวา        
ทั้งความกาวหนาของนักเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นทางดานการแกปญหา นาจะเปนขอสนับสนุนที่
หนักแนนวาวิธีสอนแบบคนพบเปนวิธีสอนที่ดีกวา 
   จอรดี (Jordy. 1976: 3479-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชเน้ือหา SSMCIS II และ 
III (Secondary School Mathematics Curriculum Improvement Study) โดยใชบทเรียนแบบคนพบ 
ที่เรียนเปนหนวยยอยๆ  กลุมตัวอยางมี 2 กลุม  
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    1. กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 8 จํานวน 2 หอง  จากโรงเรียนในเมือง
มอนตโก เมอรี่  รัฐแมรี่แลนด  หองหน่ึงเปนกลุมทดลองที่ใชสอนตามบทเรียนคณิตศาสตรยอย    
10 บท ซึ่งมีเน้ือหาตาม 4 บทแรกของ Unified Mathematics II อีกหองหน่ึงเปนกลุมควบคุมสอน
โดยใชตําราธรรมดา ปรากฏผลการทดลองดังน้ี  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองต่ํากวากลุม
ควบคุมเพียงเล็กนอย กลุมทดลองมีทัศนคติในทางบวกตอวิชาคณิตศาสตรมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญ  แตในดานความคิดสรางสรรค กลุมทดลองกับกลุมควบคุมไดคะแนนไมแตกตางกัน 
    2. กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 9 จํานวน 3 หองจากโรงเรียน 3 โรง  ใชครู
สอนหองละคน กลุมทดลองมี  2  หอง  ใชบทเรียนแบบคนพบยอยตามเนื้อหา 4 บทแรกของ 
Unified Mathematics III หองที่ 3 เปนกลุมควบคุมสอนโดยใชตําราธรรมดา ไดผลการทดลองดังน้ี
สําหรับขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กลุมทดลองทําไดถูกตอง ¾ ของนักเรียนทั้งหมด สวนกลุมควบคุม   
ทําถูกเพียงครึ่งหน่ึง และทัศนคติของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน อยางไรก็
ตาม จากการตอบแบบสอบถาม นักเรียนชอบเรียนบทเรียนแบบคนพบยอยมากกวาจะเรียนแบบให
ครูบรรยายหนาชั้น  
   พีโลซี (Pelosi. 1979: 142-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบคนพบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 151 คน ที่เลือกเรียน
แคลคูลัส  นักเรียนถูกแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองสอนแบบคนพบ  และกลุมควบคุมที่สอนแบบ
ปกติ 
   ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่สอนแบบคนพบ และกลุม
ควบคุมที่สอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงที่ไดรับการสอนแบบคนพบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   มารติน  (Martin. 1971: 5941-A) ไดศึกษาผลของวิธีสอนแบบทองจํา และแบบคนพบ
กับนักเรียน เกรด 5, 7 และ 9  ที่มีพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจต่ํา  และปานกลาง ปรากฏวาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางวิธีสอน 2 แบบ ผลการเรียนของนักเรียนที่มีพ้ืนฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจกลางและต่ํา ไมแตกตางกัน ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีสอนทั้งสองแบบ กับพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ-สังคมของนักเรียน และไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีสอนทั้งสองแบบ กับระดับเกรด สรุปได
วาควรจะใชวิธีสอนทั้ง 2 แบบดวยกันไมควรเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
   ไฮแอท  (Hiatt. 1980: 3589-A) ไดทําการศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตรเร่ือง
อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยใชบทเรียนแบบคนพบโดยเปรียบเทียบกับการสอนปกติ ผลของการวิจัย
ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนอกจากนี้การทดลองสอนโดยใชบทเรียนแบบคนพบทําใหเจตคติที่มีตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป  
   แคกไลริส (Caglieris. 1991: 450-A) ไดทําการศึกษาผลของการเรียนแบบคนพบ
เปนกลุมเล็ก ตอความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในดานความรูความจํา และ
ความรูที่เกิดขึ้นภายหลัง ของนักเรียนในระดับเกรด 8 จํานวน 57 คน โดยแบงกลุมทดลองเปน      
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3 กลุม โดยกลุมแรกไดรับการสอนแบบแกปญหาเปนรายบุคคล กลุมที่ 2 แกปญหาเปนกลุมใหญ  
กลุมที่ 3 ไดรับการสอนแบบคนพบเปนกลุมเล็ก 
   ผลของการวิจัยปรากฏวา วิธีการสอนทั้งสามกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตอยางไรก็ตามนักเรียนทุกกลุมเกิดการคนพบดวยตนเอง และนักเรียนมีความ
พยายามในการแกปญหามากขึ้น  และนักเรียนเชื่อวาการสอนแบบปกติตองใชความจํามากกวาการ
สอนแบบแกปญหา  นักเรียนทุกลุมมีความอุตสาหะและความตั้งใจเรียนมากขึ้น  
   สมิธ (Smith. 1996: 4691-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ซึ่ง
จําแนกตามเพศ และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เรียนแบบคนพบดวยกราฟฟก ในคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองสมการเชิงเสน โดยใชเวลา     
4 สัปดาห  (21 วัน) เปนเวลา 50 นาที  โดยแบงเปนกล ุ มทดลอง 25 คน เรียนโดยวิธีการคนพบ
แบบอุปมัย และกลุมควบคุม 25 คน เรียนแบบปกติโดยใชวิธีนิรภัย โดยทั้ง 2 กลุมใชกราฟฟก
ทางดานคอมพิวเตอรเหมือนกัน  
   ผลการวิ จัยพบวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตาง
ระหวางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปฏิสัมพันธระหวางกลุม เพศ และจํานวนครั้ง
ที่ทดสอบ ไมมีปฏิสัมพันธระหวางกลุม เพศ และจํานวนครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แตมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการสอนกับจํานวนครั้งที่ทดสอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติหลังการทดลองสูงขึ้น แตจากการทดสอบครั้งที่ 3 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติของกลุมควบคุมมีคะแนนลดลงมากกวากลุมทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 
   งานวิจัยในประเทศ  
   ไพจิตร  สดวกการ (2530: 50-51) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการเรียนวิชา 
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนเรื่อง การแปรผัน โดยใชเกมประกอบวิธีสอน
แบบคนพบ และนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามหนังสือเรียนของ สสวท. ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองการแปรผัน  ของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเกม
ประกอบวิธีการสอนแบบคนพบ  และการสอนตามหนังสือของ สสวท. ไมแตกตางกัน  และความ
สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเกมประกอบวิธีการสอนแบบคนพบ 
และการสอนตามหนังสือเรียนของ สสวท. แตกตางกัน โดยนักเรียนที่เรียนโดยการใชเกมประกอบ
วิธีการสอนแบบคนพบมีพัฒนาการของความสนใจสูงกวานักเรียนที่เรียน โดยการสอนตามหนังสือ
เรียนของ สสวท. 
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   จารุวรรณ  ยังรักษา (2542: 83) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเร่ือง เศษสวน โดยวิธีการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุมกับรายบุคคล และการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรม  
การเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุมกับกลุมที่ไดรับการสอนแบบคนพบ  โดยใชกิจกรรม        
การเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนรายบุคคล และกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   อัญชลี  บุญถนอม (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบคนพบโดยใชเกมกับการสอนตามคูมือครู 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชเกม กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความคงทนในการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   พิชญา  พุกผาสุข (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดย   
การสอนแบบคนพบดวยวิธีแนะแนวทาง (Guided Discovery) กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบดวยวิธีแนะแนวทาง สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เกษม คันธตระกูล (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือสรางชุดการเรียนแบบคนพบ 
เร่ือง สถิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบคนพบ ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอน
ดวยชุดการเรียนแบบคนพบสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   นันทา หงวนตัด (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบคนพบเรื่อง “ โดเมนและเรนจของความสัมพันธ” สําหรับชวงชั้นที่ 4 ผลการศึกษา
พบวา ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบคนพบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบคนพบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการสอน
แบบคนพบดวยตนเอง แตมีครูเปนผูชวยเหลือ แนะนํา เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนไดผลดีขึ้น 
การฝกใหผูเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง มีความคิดอิสระ สงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในการแกปญหา 
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และคนพบขอสรุปดวยตนเอง ดังน้ันการสอนแบบคนพบ (Discovery Method) นาจะสงผลให
นักเรียนมีความสามารถในการคนพบขอสรุปตางๆ ดวยตนเองสูงขึ้น  
 

4.   เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ไพศาล  หวังพานิช (2526: 9) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) วาหมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการเรียนรูเกิด
จากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 286) ไดใหความหมายวาผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนหรือผลการเรียนรู หมายถึง ความรูหรือทักษะที่ไดจากการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ที่กําหนด
ไวในหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถและนําความรูไปใชประโยชนได  
   จากที่กลาวมาสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือคุณลักษณะที่
ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยไดทั้งความรูความเขาใจ สามารถคํานวณ และแกปญหาได  
 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   วิลสัน (Wilson. 1971: 643-696) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
หมายถึงความสามารถทางสติปญญา (Cognitive domain) ในการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปนผลของ
การเรียนรูคณิตศาสตรที่ประเมินพฤติกรรมดานสติปญญาในการเรียนรูคณิตศาสตรออกมาเปนระดับ
ความสามารถ และไดนําเอาการจําแนกจุดประสงคทางการศึกษาของเบนจามิน เอส  บลูม และคณะ 
(Benjamin S. Bloom and Other) มาแบงพฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตรทางดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ออกเปน 4 ระดับ ไดดังนี้  
   1. ความรูความจําดานการคํานวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับน้ีถือวาเปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ํา  แบงออกเปน 3 ขั้น ดังนี้  
    1.1 ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เปน
ความสามารถที่จะระลึกขอเท็จจริงตางๆ ที่นักเรียนเคยไดรับจากการเรียนการสอนมาแลวคําถามที่
วัดความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับขอเท็จจริงตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนักเรียนไดสั่งสมมาเปน
ระยะเวลานานแลวดวย  
    1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับคําศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) 
เปนความสามารถในการระลึกหรือจําศัพท และนิยามตางๆ ได  โดยคําถามจะถามโดยตรงหรือโดย
ออมก็ได แตไมตองอาศัยคํานวณ  
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    1.3 ความสามารถในการทําตามขั้นตอน (Ability to Carry Out Algorithms) เปน
ความสามารถในการใชขอเท็จจริง หรือนิยามหรือกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมาคํานวณตามลําดับ
ขั้นตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ ตองเปนโจทยงายๆ คลายคลึงกับ
ตัวอยาง  นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ  
   2. ความเขาใจ (Comprehension) ความเขาใจเปนพฤติกรรมที่ ใกลเคียงกับ
พฤติกรรมระดับความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ แตซับซอนกวา แบงเปน 6 ขั้น  
    2.1 ความรูเกี่ยวกับมโนทัศน (Knowledge of Concepts) ความรูเกี่ยวกับมโนทัศน
เปนความสามารถที่ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง เพราะมโนทัศนเปนนามธรรม 
ซึ่งประมวลจากขอเท็จจริงตางๆ  ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนทัศน
นั้นโดยใชคําพูดของตัวเอง  หรือเลือกความหมายที่กําหนดใหซึ่งเขียนในรูปใหม หรือตัวอยางใหม
แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน  มิฉะนั้นจะเปนการวัดความจํา 
    2.2 ความรูเกี่ยวกับหลักการ กฎ และขอสรุปนัยทั่วไป (Knowledge of  Principles 
Rules, and Generalization) พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถในการนําเอาหลักการ กฎ และ
ความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนไปสัมพันธกับปญหาจนไดแนวทางในการแกปญหาได  ถาคําถามนั้น
เปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนไมเคยพบมากอน อาจจัดเปนพฤติกรรมในระดับการ
วิเคราะหก็ได  
    2.3 ความรูเกี่ยวกับโครงสรางวิทยาศาสตร (Knowledge of Mathematical 
Structure) คําถามที่วัดพฤติกรรมในขั้นน้ีเปนคําถามที่วัดเกี่ยวกับสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสรางทางพีชคณิต  
    2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนองคประกอบของปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีก
แบบหน่ึง (Ability to Transform Problem Elements From One Mode to Another) พฤติกรรมใน
ขั้นนี้เปนความสามารถในการแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหม หรือภาษาใหม เชน แปล
จากภาษาพูดใหเปนสมการ ซึ่งมีความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงขั้นตอน (Algorithms) ในการ
แกปญหาหลังจากแปลแลว  อาจกลาวไดวา เปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 
    2.5 ความสามารถติดตามแนวเหตุผล (Ability to Follow a Line of Reasoning) 
เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตรซึ่งแตกตางไปจากความสามารถใน
การอานทั่วๆ ไป  
    2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 
Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นน้ี อาจดัดแปลงมาจากขอสอบที่
วัดความสามารถในขั้นอ่ืนๆ  โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหา  ซึ่งอาจจะอยูในรูปของ
ขอความ ตัวเลข  ขอมูลทางสถิติ หรือกราฟ  
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   3. การนําไปใช (Application) การนําไปใชเปนความสามารถในการแกปญหาที่
คลายกับปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน หรือคลายกับแบบฝกหัด นักเรียนสามารถเลือก
กระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับน้ีแบงเปน 4 ขั้น 
ไดแก  
    3.1  ความสามารถในการแกปญหาที่คลายคลึงกับปญหาที่ประสบอยูในระหวาง
เรียน (Ability to Solve Routine Problem) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและ
เลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา  
    3.2  ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) 
ความสามารถในการเปรียบเทียบ เปนความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด 
เพ่ือสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการแกปญหาขั้นนี้  อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัย
ความรูที่เกี่ยวของ รวมทั้งความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
    3.3  ความสามารถในการวิเคราะห (Ability to Analyze Data) พฤติกรรมในขั้นน้ี 
เปนความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเน่ืองในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให ซึ่งตอง
อาศัยการแยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ
เพ่ิมเติม มีปญหาอื่นใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยู หรือ
ตองแยกโจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวนๆ มีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนได
คําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
    3.4  ความสามารถในการมองเห็นแบบแผน ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกัน และ 
การสมมาตร (Ability to Recognize Patterns, Isomorphisms, and Symmetries) พฤติกรรมในขั้น
นี้เปนความสามารถที่ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเน่ืองตั้งแตการการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให 
การเปลี่ยนรูปปญหา การจัดกระทํากับขอมูล การระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนจองสํารวจสิ่งที่
คุนเคยกันจากขอมูลหรือสิ่งที่กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 
  4. การวิเคราะห (Analysis) พฤติกรรมในขั้นนี้เปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของ
สมรรถภาพทางพุทธิพิสัยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งรวมพฤติกรรมสวนใหญที่บรรยายไว
ในขั้นการวิเคราะห การสังเคราะห หรือการประเมินของบลูม (Bloom)และรวมถึงสิ่งที่เรียกวา    
“การคนควาอยางอิสระ (Open Search)” ดวย และพฤติกรรมในระดับนี้ประกอบดวยการแกปญหาที่
ไมเคยแกมากอน ประสบการณเกี่ยวกับการคนพบ และพฤติกรรมสรางสรรคที่เกี่ยวของกับ
คณิตศาสตร พฤติกรรมในระดับนี้แตกตางจากพฤติกรรมในระดับการนําไปใชหรือระดับความเขาใจ 
ตรงที่พฤติกรรมในระดับนี้ประกอบดวยระดับของการถายโยงไปยังบริบทที่ไมเคยปฏิบัติมากอน 
การตอบขอทดสอบในระดับนี้ตองอาศัยพฤติกรรมการเรียนดวยตนเอง (Heuristic Behavior)     
เปนอยางมาก วัตถุประสงคการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยูที่ระดับการวิเคราะหซึ่งแบงไดเปน     
5 ขั้น ดังนี้ 
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   4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve 
Nonroutine Problems) คําถามในขั้นน้ีเปนคําถามที่ซับซอน ไมมีแบบฝกหัดและตัวอยาง นักเรียน
ไมเคยเห็นมากอนตองอาศัยความคิดสรางสรรค ผสมผสานกับความเขาใจในมโนทัศนนิยาม 
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 
   4.2 ความสามารถในการคนพบความสัมพันธ (Ability to Discovery Relationships) 
พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหใหม แลวสรางความสัมพันธ
ขึ้นใหมเพ่ือใชในการแกปญหา แทนการเพียงแตนําความสัมพันธเดิมที่จําไดมาใชกับขอมูลชุดใหม
เทานั้น 
   4.3 ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to Construct Proofs) พฤติกรรม 
ในขั้นน้ีเปนความสามารถในการสรางภาษา เพ่ือยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผล
โดยอาศัยนิยาม สัจพจน และทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวมาพิสูจนปญหาที่ไมเคยพบมากอน 
   4.4 ความสามารถในการวิพากษวิจารณขอพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) 
พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางพิสูจน อาจเปนพฤติกรรม
ที่มีความซับซอนนอยกวาพฤติกรรมในการสรางขอพิสูจน พฤติกรรมในขั้นน้ีตองการใหนักเรียน
สามารถตรวจสอบขอพิสูจนวาถูกตองหรือไมมีตอนใดผิดบาง 
   4.5 ความสามารถในการสรางและทดสอบความถูกตองของขอสรุปนัยทั่วไป 
(Ability to Formulate and Validate Generalizations) พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถใน    
การคนพบสูตร หรือกระบวนการแกปญหา และพิสูจนวาใชกรณีทั่วไปได 
  จากขอความขางตน ผูวิจัยพอจะสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองสมการเชิงเสน    
ตัวแปรเดียวซ่ึงประเมินไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตรทีผู่วจัิยสรางขึน้ 
เปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก และไดตรวจสอบคุณภาพแลวโดยแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับ
พฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) ตามที่วิลสัน (Wilson. 1971: 643-685) 
จําแนกไว 4 ระดับคือ ดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห  
 
 4.2  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเรวัตและ
คุปตะ (Rawat and Cupta. 1970: 7-9) ไดกลาววาอาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือมากกวานั้น
โดยมีดวยกันหลายประการ ไดแก 
  1. นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
  2. ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
  3. ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาบุตร 
  4. นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
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  5. ความยากจนของผูปกครอง 
  6. ประเพณีทางสังคม ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
  7. โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
  8. การสอบตกชั้นเพราะการวัดผลไมดี 
  9. อายุนอยหรือมากเกินไป 
  10. สาเหตุอ่ืนๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก 
  วัชรี บูรณสิงห (2525: 435) กลาวไววานักเรียนที่ออนคณิตศาสตรมีลักษณะดังนี้ 
  1. ระดับสติปญญา (I.Q.) อยูระหวาง 75-90 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร
จะต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 30  
  2. อัตราการเรียนรูทางคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนอ่ืนๆ  
  3. มีความสามารถทางการอานต่ํา 
  4. จําหลักหรือมโนมติเบื้องตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวไมได 
  5. มีปญหาในการใชถอยคํา 
  6. มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งของตางๆ และการสรุปเปนหลักเกณฑ
โดยทั่วไป 
  7. มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร สังเกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตร 
บอยครั้ง 
  8. มีเจตคติที่ไมดีตอโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิชาคณิตศาสตร 
  9. มีความกดดันและรูสึกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเอง 
และบางครั้งรูสึกดูถูกตัวเอง 

10. ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตัวเอง 
  11. อาจมาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนอ่ืนๆ ซึ่งมีผลทําให
ขาดประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
  12. ขาดทักษะในการฟง และไมมีความตั้งใจในการเรียน หรือมีความตั้งใจในการเรียน
เพียงชั่วระยะเวลาสั้น 
  13. มีขอบกพรองในดานสุขภาพ เชน สายตาไมดี มีปญหาดานการฟงและมี
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
  14. ไมประสบผลสําเร็จในดานเรียนทั่วๆ ไป 
  15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซึ่งทําใหไมสามารถใชคํา 
ถามที่แสดงใหเห็นวาตนเองยังไมเขาใจในการเรียนน้ันๆ  

16. มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทั้งทางดานอารมณและสังคม 
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  จากขอความขางตน สรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ก็คือ การจัดการเรียนการสอน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สภาพแวดลอมและวุฒิ
ภาวะ ครูจึงจะตองจัดหากลวิธีที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผล   
ที่ดียิ่งขึ้น 
 
 4.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  แครรอล (Carroll. 1963: 723-733) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององคประกอบ
ตางๆ ที่มีตอระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการนําเอาครู นักเรียน และหลักสูตรมาเปนองคประกอบ
ที่สําคัญ โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นักเรียนจะ
ไดรับ 
  แมดดอกซ (Maddox. 1963: 9) ไดศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละ
บุคคลนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบทางสติปญญาและความสามารถทางสมองรอยละ 50-60 และขึ้นอยู
กับโอกาสและสิ่งแวดลอมรอยละ 10-15 
  เพรสคอตต (Prescott. 1961: 14-16) ไดใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา 
และการแพทย ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน และสรุปผลการศึกษาวา องคประกอบที่มีอิทธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน มีดังตอไปน้ี 
  1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพ
ทางกาย ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 
  2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดาความสัมพันธของ 
บิดามารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกนั และความสมัพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว 
  3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 
  4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
  5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา  ความสนใจ เจตคตขิอง
นักเรียนตอการเรียน 
  6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ 
  จากขอความขางตน สรุปไดวา องคประกอบที่มีผลตออิทธิพลทางการเรียนมีหลาย
ประการเขาดวยกันทั้งดานรางกาย สังคม การปรับตัว ลวนมีอิทธิพลตอการเรียนการสอนของนักเรียน
ทั้งสิ้นทําใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะวิธีการสอนของครู 
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 4.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  บลู (Bull. 1993: 54-07A) ไดศึกษาเรื่องการสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 8 โดยใชการเรียนแกปญหา 4 ขั้นตอน โดยแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองเปนครูจํานวน 5 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 274 คน 
และกลุมควบคุมเปนครูจํานวน 4 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 237 คน กลุมทดลองครูจะสอน
โดยใชชุดการเรียน “Magic Math” โดยสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน สวนกลุมทดลองครูจะสอน
ตามปกติ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียน มีความสามารถมากกวานักเรียน     
ที่เรียนตามปกติ 
  ริโอแดน; และนอยซ (Riordan; & Noyce. 2001: 368-A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของหลักสูตรมาตรฐานหลักวิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 ถึงเกรด 8 ศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับนักเรียน 2 กลุม กลุมที่ 1
เรียนตามหลักสูตรเดิม กลุมที่ 2 เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลัก ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียน   
ที่เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรเดิม 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
  พัชรินทร เปรมประเสริฐ (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2        
ที่ไดรับการสอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือครู กลุมทดลองไดรับการสอน
โดยเนนกระบวนการคณิตศาสตร กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ผลจากการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ที่ไดรับการสอนโดยเนนกระบวนการกับการสอนตามคูมือครู 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ที่ไดรับการสอนโดย
เนนกระบวนการกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  สุนันท ฉิมวัย (2543: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
วิชาคณิตศาสตร และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปฏิบัติการกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับการสอนตามคูมือ
ครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  สุวรรณมาลี นาคเสน (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
รูปแบบการสอน Group Investigation เรื่อง วงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา        
1) ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน Group Investigation มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับ
การสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน Group Investigation สูงกวา        
กอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความคิดเห็นของครูหลังการใช    
ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน Group Investigation อยูในระดับความคิดเห็น    
เห็นดวยอยางยิ่ง 
  ธีรนุช นามประเทือง (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และ
ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 
ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT วิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 89.01/80.36 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังการทดลองใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ือง การคูณ การหาร สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .001  3) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังการทดลอง   
ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ือง การคูณ การหาร สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ทดลองใชชุดกิจกรรม การเรียนรู
แบบ 4 MAT เร่ือง การคูณ การหาร มีความคงทนในการเรียนรู 
  อัญชนา โพธิพลากร (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร   
ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบรวมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร          
ดวยการเรียนแบบรวมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร
ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบรวมมือ สูงกวากอนไดรับการสอน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับ       
เห็นดวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ขวัญตา พันธบานแหลม (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
เร่ือง กราฟ และการประยุกตของกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถทางการเรียนเร่ือง กราฟและการประยุกตของกราฟ   
ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
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  ยุทธกร ถามา (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสนใจ และ
ความมีวินัยในตนเองในการเรียนรู ของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน 
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการเรียนดวยตนเองมีคุณภาพจาก         
การประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาคณิตศาสตร และดานเทคโนโลยีอยูในระดับดีมาก และ         
มีประสิทธิภาพเปน 87.79/88.33  2) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูงที่เรียน
ดวยชุดการเรียนดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนรูหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความมีวินัยในตนเองหลังเรียนและกอนเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร  
ปานกลางที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความมีวินัยในตนเองหลังเรียน
และกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตรต่ําที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ          
ในการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความมีวินัย        
ในตนเองหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) นักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  6) นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง ทําใหมีความสนใจ          
ในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 7) นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง ทําใหมีความมีวินัย        
ในตนเองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  จากผลการศึกษาคนควางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ในการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนนั้นมีความแตกตางกัน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนจะมีคาสูงกวากอนเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาไมวาจะเปน
อุปกรณการสอน วิธีการสอน ทักษะทางคณิตศาสตร มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตรสูงขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรใหเพ่ิมขึ้นดวย 
 
 
 
   



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระนารายณ 
ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 5 หองเรียน ๆ ละ 41 คน รวม
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระนารายณ ต.ทาศาลา อ.เมือง 
จ.ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
โดยจับฉลากมา 1 หองเรียนๆ ละ 41 คน จากทั้งหมด 5 หองเรียน เนื่องจากโรงเรียนจัดหองเรียน
โดยคละความสามารถ 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเวลาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 
โดยใชเวลาในการทดลอง 17 คาบ คาบละ 50 นาที 
 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตาม
หลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวซึ่งประกอบไปดวย  
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 1. แบบรูปและความสัมพันธ 2 คาบ 
 2. คําตอบของสมการ 1 คาบ    
 3. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 6 คาบ 
 4. โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 6  คาบ 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 2. ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบ
คนพบ เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 สํารับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียดในการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชใน      
การวิจัย ดังนี้ 
 
 1. แผนการจัดการเรียนรูการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ใชการจัดการเรียนแบบคนพบ โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน (สสวท.) มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และคูมือการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
  1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 (ชวงชั้นที่ 3 ม. 1 – ม. 3) ในมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3 ศึกษาแบบเรียนและคูมือครูวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  1.4 ศึกษาเทคนิคการสอนแบบคนพบในรูปแบบตางๆ  
  1.5 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (สสวท.)  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว วิเคราะหความสอดคลองระหวางจุดประสงค
การเรียนรูกับกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya: 1957: 16-17) และการเรียนแบบ 
คนพบ 
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  1.6 กําหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู  และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชชุด
การเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ 
ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
   1.6.1  แผนการจัดการเรียนรู 
   1.6.2   กลุมสาระการเรียนรู 
   1.6.3   รหัสวิชา 
   1.6.4  ระดับชั้น 
   1.6.5  เรื่อง 
   1.6.6  เวลา 
   1.6.7  จุดประสงคการเรียน 

-    ดานความรู 
-    ดานทักษะ / กระบวนการ 
-    ดานคุณลักษณะ 

  1.6.8   สาระการเรียนรู 
  1.6.9   กิจกรรมการเรียนรู 
  1.6.10  สื่อ / แหลงการเรียนรู 
  1.6.11  การวัด / ประเมินผล 

-    วิธีการวัด 
-    เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

  1.6.12 บันทึกหลังการสอน 
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบคนพบของชุด    
การเรียนคณิตศาสตร ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว นําไปใหประธานกรรมการพิจารณาเห็นชอบกอน
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา ความถูกตอง ภาษาที่ใช และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนําผลจากการตรวจไปแกไข
ปรับปรุง 
  1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบคนพบของชุด   
การเรียนคณิตศาสตร ซึ่งผานการแนะนําแลว มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของประธานกรรมการ
และผูเชี่ยวชาญใหเรียบรอย โดยปรับปรุงดานภาษา เวลา และการประเมินทักษะ / กระบวนการ 
คุณลักษณะ แลวนําไปสรางชุดการเรียนคณิตศาสตร ที่เนนทักษะทางการแกปญหาทางคณิตศาสตร
โดยการสอนแบบคนพบ 
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 2. ข้ันตอนการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  ขั้นที่ 1 การเตรียมเอกสารดานวิชาการ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวของกอนที่จะลง
มือสรางชุดการเรียนคณิตศาสตร 
  1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
และคูมือการสอนคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรูเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  2. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.1 ทฤษฎีการเรียนรู 
   2.2 ปรัชญาการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
   2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
   2.4 ชุดการเรียน 
   2.5 สื่อการเรียนการสอน  (แบบเรียนและคูมือครูของสสวท.) 
   2.6 การแกปญหาคณิตศาสตร 
  3. คัดเลือกบทเรียน ผูวิจัยไดเลือกเร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งผูวิจัยไดแบง
เน้ือหาออกเปนชุดไดทั้งหมด 6 ชุดดังนี้ 
  ชุดที่ 1  แบบรูปและความสมัพันธ จํานวน  2  คาบ 
  ชุดที่ 2  คําตอบของสมการ จํานวน  1  คาบ 
  ชุดที่ 3  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติสมมาตร, ถายทอด จํานวน 2 คาบ 
  ชุดที่ 4  การแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดยีว โดยใชสมบัติการบวก, การลบ, การคณู,
การหาร จํานวน 4 คาบ 
  ชุดที่ 5 การเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวแทนโจทยปญหา  จํานวน 2 คาบ 
  ชุดที่ 6 การแกโจทยปญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเสนตวัแปรเดยีว จํานวน 4 คาบ  
  ขั้นที่ 2 การสรางชุดการเรียน ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดรูปแบบของชุดการเรียน โดยผูวิจัยไดปรับปรุงแนวคิดการสรางชุดการเรียน 
ของ ของฮุลตันและคณะ (Houston; et al. 1972: 10-15) คารดาลเรลลี่ (Cardarelli. 1973: 150)   
บุญชม ศรีสะอาด (2528: 95-96) และกิดานันท มลิทอง (2536: 81) ซึ่งประกอบดวย 

1.1 คูมือการใชชุดการเรียน เปนสวนที่อธิบายรายละเอียดการใชชุดการเรียน 
1.2 ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร 
1.3 คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียน 
1.4 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่จะใหเกิดขึ้นหลัง 
1.5 เวลาที่ใช เปนสวนบอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํากิจกรรมการเรียน 
1.6 สื่อการเรียน เปนสวนที่ระบุวาในชุดการเรียนน้ันมีวัสดุ อุปกรณอะไรบาง 
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1.7 เน้ือหาสาระ เปนสวนที่อธิบายใหความรูกับนักเรียนและแบบฝกหัดระหวางเรียน 
1.8 กิจกรรมที่ใชการเรียนแบบ คนพบ เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนไดปฏิบัติ 

เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
1.9 การประเมินผล เปนสวนที่ใหนักเรียนไดประเมินความรูความสามารถของตน 

จากการศึกษาชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองตามสภาพความเปนจริงจากการปฏิบัติกิจกรรม    
และแบบทดสอบหลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
การสอนแบบคนพบ ซึ่งกําหนดดวย จุดประสงคการเรียนรู 

2. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู กําหนดไว 
3. นําชุดการเรียนที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบ 

คนพบพรอมกับแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอประธานกรรมการ และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา ความเหมาะสมของชุดการเรียน
คณิตศาสตรและการจัดการเรียนการสอน จากนั้นไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขในเร่ือง ภาษา
เน้ือหา และกระบวนการคิด 

4. นําชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  โดยการ 
สอนแบบคนพบพรอมกับแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวเสนอตอประธานกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย พรอมที่จะนําไปทดสอบหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ 
  ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน ผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพทโดยเฉลี่ย 80/80 โดยนําชุดการเรียน
ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระนารายณ 
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีตามลําดับขั้นดังนี้ 
  1. การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล (1: 4) 
   ผูวิจัยนําชุดการเรียนคณิตศาสตรทั้งหมด 4 ชุด ไปทดลองรายบุคคลกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระนารายณ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
จํานวน 4 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่เรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คนและออน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ
ภาษาและกิจกรรมที่จัดไวในชุดการเรียน  เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ โดยการสังเกตพฤติกรรมอยาง
ใกลชิด สัมภาษณผูเรียน ตลอดจนตรวจดูผลงานจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางใกลชิด สัมภาษณผูเรียน ตลอดจนตรวจผลงานจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
การปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน แลวนําไปปรับปรุงแกไขชุดการเรียนในเร่ือง เวลา กิจกรรม และ
เน้ือหาสาระ 
  2. การหาประสิทธิภาพเปนกลุม (1 : 12) 

   ผูวิจัยนําชุดการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขจากการทดลอง ขั้นทดลองเปนรายบุคคล 
ทําการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระนารายณ ตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 12 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยการจัดเปนกลุม กลุมละ 4 คน ที่มี
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นักเรียนเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน จํานวน 3 กลุม โดยสังเกตพฤติกรรมอยาง
ใกลชิด เพ่ือดูขอบกพรองเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และเวลาวา
เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไมนอกจากนั้น นําขอบกพรองทั้งหมดของชุดการเรียนคณิตศาสตรมา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งในเรื่องเน้ือหาสาระ, กิจกรรม และเวลา 
  3. ขั้นดําเนินการทดลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพภาคสนาม  
   ผูวิจัยนําชุดการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอ 1 และขอ 2 ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระนารายณ ตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 41 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 5 คน มีนักเรียน
เกง 1 คน ปานกลาง 3 คน และออน 1 คน จํานวน 8 กลุมเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน ใช
เกณฑมาตรฐาน 80/80 และนักเรียนที่นํามาทดลองตองไมใชกลุมตัวอยาง โดยสังเกตพฤติกรรมอยาง
ใกลชิด สัมภาษณผูเรียนจากนั้นนําขอบกพรองทั้งหมดของชุดการเรียนในเรื่องเน้ือหาสาระ กิจกรรม 
และเวลา มาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง เรียบรอยแลวนําเสนอประธาน กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
  
 3. ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  เปนแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
  4.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือครู แบบเรียน วิธีเรียนและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรจากเอกสารและตําราเดียวกับเทคนิคการสราง และวิเคราะหขอสอบ
ของ ชวาล แพรัตกุล (2520: 1-407) 
  4.2 สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามเนื้อหา รวมกับอาจารยผูสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 ทาน โดยยึดหลักการประเมินผลทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของ วิลสัน (Wilson. 1971: 643-685)  
  4.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหาตามตารางวิเคราะห
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวนําแบบทดสอบเสนอตอประธานกรรมการ และใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและความครอบคลุมของคําถาม 
   4.4 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of item objective Congruence) ตามสูตรของโรวิเนลลี่และแฮมเบิลตัน       
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 88-90) และไดขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00 จํานวน 
30 ขอ นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลว ไปทําการทดสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระนารายณ ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่เรียนเรื่องสมการเชิงเสน    
ตัวแปรเดียวผานมาแลว จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  4.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทํา โดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับขอที่
ตอบถูก และให 0 คะแนนสําหรับขอที่ตอบผิด ไมตอบหรือตอบเกิน 1คําตอบ 
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  4.6 นําผลจากขอ 4.5 มาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาความยากงาย (p) และคาอํานาจ 
(r) โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เดห ฟาน (Fan. 1952: 3-32) เลือกแบบทดสอบเฉพาะขอสอบที่มี
ความยาก (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 คาอํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหพบวา คาความยาก 
(p) ระหวาง 0.52 – 0.79 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.37 – 0.78  ขึ้นไป จํานวน 20 ขอ 
  4.7 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน 20 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระนารายณ ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่เรียน
เร่ืองสมการเชิงเสน ตัวแปรเดียวผานมาแลว จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538: 197-199) ได
คาความเชื่อม่ัน 0.82 แลวจึงนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดไปใช
กับกลุมตัวอยาง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนาและทดลอง ที่ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียน ผูวิจัย
แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2538: 249) ดังนี้ 
 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2

 เม่ือ  E แทน  กลุมทดลอง 
   X แทน  การสอยโดยใชชุดการเรียนที่เนนทักษะการแกปญหาทาง 
     คณิตศาสตรแบบคนพบ 

 T1 แทน  การสอบกอนเรียน 
   T2 แทน  การสอบหลังเรียน 

 ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอความรวมมือกับโรงเรยีนพระนารายณ จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนกลุมตวัอยางของ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ และผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดยใชชุดการเรียนคณติศาสตร
ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการสอนแบบคนพบ 
 2.  ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เพ่ือที่นักเรียนจะได
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
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 3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ไปทําการทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดจากการ
ทดลองครั้งนี้ เปนคะแนนกอนเรียน (Pre-test) เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2549 
 4. ดําเนินการทดลองโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรโดยการสอนแบบคนพบ โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองจํานวน 41 คน จํานวน 15 คาบ เม่ือเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม 2549 
 5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรโดยการเรียนแบบคนพบ ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนแลว
บันทึกผลการสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน เม่ือเดือนมีนาคม 2549 
 6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ นําคะแนนที่ไดวิเคราะหวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแตละชุดโดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนที่ได
จากการทําแบบฝกทักษะ กับคะแนนที่ได จากการทําแบบทดสอบ หลังชุดการเรียนโดยคิดเปน  
รอยละจากนั้นนําผลที่ไดมาเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการเรียน ถือคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนมีคา
เปนไปตามเกณฑ 80/80 
 2. ศึกษาพัฒนาการหรือการเรียนรูดวยการทดสอบที (t-test Dependent) เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตร 
ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 3. ศึกษาพัฒนาการหรือการเรียนรูดวยการทดสอบที (t-test One Sample) เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนน
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ 
  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน  
  1.1 หาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 73) 
    

     X     =   
N

x∑  
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 เม่ือ   X แทน คะแนนเฉลี่ย 
     แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด ∑ x
    N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
  1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 
2538: 73) 
 

    S = 
( )

( )1NN

XXN 22

−
∑ ∑−  

 
 เม่ือ   S แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
    X แทน  คะแนนของนกัเรียนแตละคน 
     แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด ∑X
    N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
    N-1 แทน   จํานวนตวัแปรอิสระ (Degree of Freedom) 
 
 2. สถิติที่ใชในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 
  2.1 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2526: 89) 

 

สูตร IOC = 
N

R∑  

 
 เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค  
        แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ∑R

   N  แทน  จํานวนผูเชีย่วชาญ 
 
  2.2 หาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิค 27% จากตารางวิเคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน 
(Fan. 1952: 3-32)  
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  2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยคํานวณจากสูตร KR 20 คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder - Richardson) (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 197-199) 
  

    rtt     =     ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−

− S

pq
1

1n

n
2
t

  

  
 เม่ือ  rtt แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ     
   n แทน   จํานวนขอของแบบทดสอบ 

   p  แทน  สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ หรือ 
งหมดจํานวนคนทั้
ถูกจํานวนคนที่

 
   q  แทน  สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ คือ 1 – p 

  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบฉบบันั้น 2
tS

 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ใชสูตร E1/E2  (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 295) เพ่ือทดลองสมมติฐานขอที่ 1 
วาชุดการเรียนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ดังนี้ 
 
  สูตรที่ 1  
 

    E1 =    100X
A
N

X

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ ∑

  

 
 เม่ือ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียนคดิเปน 
     รอยละ จากการทําแบบฝกหัดและ/หรือประกอบดวยกิจกรรม 
     การเรียนระหวางเรียน 
   ∑ X  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและ/หรือการประกอบกิจ 
     กรรมการเรียนระหวางเรียน 
   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 
   N แทน จํานวนผูเรียน 
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 สูตรที่ 2  
     

    E2 =   100X
B
N

F

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ ∑

  

 
 เม่ือ  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตวัผูเรียนหลัง 
     จากการเรียนดวยชุดการเรยีน) คิดเปนรอยละจากการทําแบบ 
     ทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบดวยกิจกรรมหลังเรียน 
   ∑F  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือ 
     การประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
   B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและ/หรือหลังกิจกรรมหลังเรียน 
   N แทน จํานวนผูเรียน 
   
  3.2 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 โดยคํานวณจากสูตร t-test Dependent (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2540: 248) 
 

    t =     

1N

)D(DN

D
22

−
∑ ∑−

∑    (df = n -1) 

 
 เม่ือ  t   แทน คาที่ใชในการพิจารณา (t-test Dependent) 
   D   แทน ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
       แทน ผลรวมของ D แตละตวัยกกาํลังสอง  ∑D2

  (   แทน ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกําลังสอง )∑D 2

   N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
   
  3.3 ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 3 โดยคํานวณจากสูตร t-test One Sample (ลวน สายยศ;
และอังคณา  สายยศ. 2540 : 240) 
 

    t  =      

N

S
X oμ−     
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 เม่ือ  t แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t- Distributions 
   X   แทน คาเฉลีย่ของคะแนน 
     แทน คาเฉลีย่มาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ (oμ oμ  = รอยละ 65  
      หรือ 13 คะแนนจากคะแนน เต็ม 20 คะแนน) 
   S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
  X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
  S  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียน คิดเปนรอยละ 
      จากการทําแบบฝกหัด หรอืประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 
  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตัวนกัเรียนหลังจาก 
      การเรียนดวยชุดการเรียน) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ 
      หลังเรียนหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
  t    แทน คาที่ใชในการพิจารณา (t-test Dependent) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัย
นําเสนอตามลาํดับสมมติฐาน ดังนี้ 
  1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
โดยการสอนแบบคนพบ เรือ่ง สมการเชิงเสนตวัแปรเดยีวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตาม
เกณฑ 80/80 
  2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ผานเกณฑรอยละ 65 
ขึ้นไป 
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 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
การสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 
80/80 ปรากฏผลในตาราง 2  
 
ตาราง 2  คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทกัษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 โดยการสอนแบบคนพบ เรือ่ง สมการเชิงเสนตวัแปรเดยีวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
  

เกณฑ 80/80 ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ เรือ่ง สมการเชิงเสนตวัแปรเดยีว E1 E2

1. แบบรูปและความสัมพันธ 95.37 97.87 
2. คําตอบของสมการ 90.51 94.04 
3. สมบัติของการเทากัน 84.88 91.31 
4. การแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว โดยใชสมบัติของการเทากัน 85.30 84.32 
5. การเขียนสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวแทนสถานการณหรือปญหาอยางงาย 93.41 93.38 
6. การแกโจทยปญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว 87.14 87.32 

เฉลี่ย 89.44 91.37 

 
 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประสิทธิภาพ 89.44/91.37 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 เม่ือพิจารณาเปนรายชุดก็
ปรากฏผลเชนเดียวกัน 
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 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยนําผลตางรายคู
ระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ โดยใช t-test Dependent ปรากฏผลใน
ตาราง 3  
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของกลุมตัวอยาง 
 กอนและหลังการทดลอง 
 

การทดลอง N X  S t 

กอนเรียน 41 9.85 3.15 

หลังเรียน 41 15.34 1.81 13.42** 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่
เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการ
แกปญหาคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับเกณฑรอยละ 65 
ขึ้นไป โดยใช t-test one sample ปรากฏผลในตาราง 4  
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของกลุมตวัอยาง  
 หลังการทดลองผานเกณฑรอยละ 65 ขึน้ไป 
 

 N X  S μ0
 t 

Post-test 41 15.34 1.81 13 8.278** 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  
 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบ โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่
เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผานเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเฉลี่ยรอยละ 
76.70 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพัฒนา มีความมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาได ดังนี้ 
 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน  และวิธีการวิจัย 
  
 ความมุงหมายของการวิจยั 
  1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
การสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรระหวางกอนการทดลอง
กับหลงัการทดลอง 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับเกณฑ 
 
 สมมติฐานของการวิจยั 
  1. ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอน
แบบคนพบมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับการสอนโดยใช
ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการสอนแบบคนพบ สูงกวา
กอนไดรับการสอน 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ผาน
เกณฑรอยละ 65 ขึน้ไป 
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 วิธีดําเนินการวิจยั 
 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรทีใ่ชในการวจิัย 
  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้นี้เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระนารายณ 
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ีภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 5 หองเรียนๆ ละ 
41 คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน 
 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระนารายณ ตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) โดยจับฉลากมา 1 หองเรียนๆ ละ 41 คน จากทั้งหมด 5 หองเรียน เน่ืองจาก
โรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถ 
 
  ระยะเวลาที่ใชในการวจิัย 
  ทําการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม การ
เรียนการสอนตามเนื้อหา 15 คาบ ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ และทดสอบหลงัเรยีน  (Post-
test) 1 คาบ รวม 17 คาบๆ ละ 50 นาท ี
 
  เน้ือหาทีใ่ชในการศกึษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งประกอบไปดวย 
  1. แบบรูปและความสัมพันธ จํานวน 2 คาบ 
  2. คําตอบของสมการ จํานวน 1 คาบ 
  3. สมบัติของการเทากัน จํานวน 2 คาบ 
  4. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติ  
   ของการเทากัน  จํานวน  4  คาบ  
  5. การเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
   แทนสถานการณหรือปญหาอยางงาย  จํานวน  1  คาบ 
  6. การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ 
   สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  จํานวน 5 คาบ 
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  เครื่องมือทีใ่ชในการวจิัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรือ่ง สมการเชิงเสนตวัแปรเดยีว โดยแบงเปน 6 แผนจํานวน 
15 คาบ 
  2. ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอน
แบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตวัแปรเดยีว จํานวน 6 ชุด ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 แบบรูปและความสัมพันธ   จํานวน 2 คาบ 
   ชุดที่ 2 คําตอบของสมการ    จํานวน 1 คาบ 
   ชุดที่ 3 สมบตัขิองการเทากนั   จํานวน 2 คาบ 
   ชุดที่ 4 การแกสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 
     โดยใชสมบัตขิองการเทากนั  จํานวน 4 คาบ 
   ชุดที่ 5 การเขยีนสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
     แทนสถานการณหรือปญหาอยางงาย จํานวน 1 คาบ 
   ชุดที่ 6 การแกโจทยปญหาเกี่ยวกบั 
     สมการเชงิเสนตวัแปรเดยีว   จํานวน 5 คาบ 
  3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบชนดิ 4 ตวัเลือก จํานวน 
20 ขอ มีคาความยาก (p) ระหวาง 0.52 – 0.79 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.37 – 0.78 และ
คาความเชื่อม่ัน 0.82  
 
  การวเิคราะหขอมูล 
  1. ใชสูตร E1/E2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 
  2. ใชคาสถติิ t-test Dependent เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
กอนและหลังไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ เรือ่ง สมการชิงเสนตัวแปรเดยีว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  3. ใชคาสถิติ t-test One Sample เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
หลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
การสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบ
คนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 89.44 / 91.37 
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบ โดย
ใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรือ่ง สมการเชงิเสนตวัแปรเดยีว 
สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนแบบคนพบ โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ผานเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 76.70 
 

อภิปรายผล 
 ผลการทดลองใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
การสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลได 
ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากับ 89.44/91.37 ซึ่งเปนคา 
ของประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ แสดงวา ชุดการเรียนที่สรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได ทั้งน้ีอาจเนื่องจาก
เหตุผล ดังตอไปน้ี 
  1.1 ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอน
แบบคนพบ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนบทบาทนักเรียนเปนสําคัญ โดยแบงนักเรียนเปนกลุม 
แบบคละความสามารถ ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกันทํางาน มีความ
รับผิดชอบและยอมรับในความสามารถของตนเองและสมาชิกในกลุม ครูเปนเพียงผูคอยใหความ
ชวยเหลือ และที่สําคัญ คือ ผูวิจัยไดใชขั้นตอนในการแกปญหาของโพลยา (Polya. 1957:16-17) ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นวางแผนการแกปญหา ขั้นดําเนินการตาม
แผน และขั้นตรวจสอบ โดยใชคําถามเปนตัวกระตุน ซึ่ง สิริพร ทิพยคง (2536: 157) กลาวไววา การ
ไดฝกแกปญหาจะชวยใหนักเรียนรูจักคิด มีระเบียบขั้นตอนในการคิด รูจักคิดอยางมีเหตุผล และรูจัก
ตัดสินใจอยางชาญฉลาด และจากงานวิจัยของ วิโชติ พงษศิริ (2540: 68) วิมล พงษปาลิต (2541: 
88) พบวา ขั้นตอนการแกปญหา กอใหเกิดเจตคติและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ในตัวผูเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ 
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  1.2 ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการสอน
แบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอนของ วิชัย วงษใหญ 
(2525: 189-191) ไดศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญในดานการสอน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีการปรับปรุงแกไข
ทั้งในดานเน้ือหา ภาษา และเวลาที่ใช เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
นําไปใช หลังจากนั้นไดทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือรวบรวมขอมูล และ
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล พบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
เหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบ โดย
ใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรเร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 
  2.1 การสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดกลุมคละความสามารถของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนในกลุมมีสวนรวมในการเรียน มีโอกาสศึกษาจากชุดการเรียนคณิตศาสตรดวย
ตนเอง โดยฝกใหนักเรียนคนพบ ขอสรุป จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ทําใหนักเรียนตองนําความรู ทักษะและ
ความสามารถ และประสบการณเดิมตางๆ ที่มีอยูมาใช เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม    
มีการอภิปรายซักถามหาคําตอบ (สุมิตร คุณานกร. 2523: 141) จึงเกิดความพยายามที่จะชวยเหลือกัน
ภายในกลุม เพ่ือรวมแกปญหา และคนหาคําตอบ ซึ่งมีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2.2 กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขัน้นําเขาสูบทเรยีน ขัน้สอน 
และขั้นสรุป เปนกิจกรรมที่นักเรียนไดมีสวนรวมและเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอน
ดวยตัวนักเรียนเอง โดยครูเปนเพียงผูคอยใหความชวยเหลือ ใหความสะดวกและคอยแนะนํา     
การปฏิบัติกิจกรรมในแตละขั้นตอน นักเรียนไดฝกและพัฒนาความสามารถตางๆ เชน การสังเกต 
การวิเคราะห การจําแนก หาความสัมพันธ การสรุป ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญตอการคนพบดวยตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของบลูม (Bloom. 1976: 4) ที่วาวิธีการที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการคนพบ
ดวยตนเองเปนวิธีการเรียนการสอนที่ไดผลดีกวาการอธิบาย สาธิต แสดงกฎหรือสูตร  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนแบบคนพบ โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ผานเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 76.70 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้  
  3.1 การสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ ผูเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง มีการอภิปราย
ผลภายในกลุม นักเรียนที่มีปญหาในการเรียนจะไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดจากเพื่อนในกลุม 
ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูอะไรตางๆ จากเพื่อนไดมากมาย เพราะภาษาที่นักเรียนใชพูด
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สื่อสารกันนั้น สื่อความเขาใจไดดี และเหมาะสม เน่ืองจากวัยของนักเรียนที่ใกลเคียงกันมากกวาวัย
ของนักเรียนกับครู (Young. 1972: 603) ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
  3.2 ชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอน
แบบคนพบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นครั้งนี้เปนสื่อประสม ที่ประกอบดวยชื่อชุดการเรียน คําชี้แจง จุดประสงค 
เวลาที่ใช สื่อ เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล ที่จัดไวอยางเปนระบบ มีการกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูในแตละชุด โดยลําดับเน้ือหาจากงายไปยาก และสอนโดยใชกระบวนการแกปญหา 
4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya. 1957: 16-17) ซึ่งตรงกับที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดกลาววาในการเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแกปญหา 
ผูสอนตองสรางพื้นฐานใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหาซึ่งมีอยู 4 ขั้นตอนกอน 
แลวจึงฝกทักษะในการแกปญหา นอกจากนี้เม่ือนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาในแตละชุดจบแลว นักเรียน
สามารถตรวจสอบความเขาใจจากแบบฝกทักษะ ใบงานและแบบทดสอบยอยในแตละชุดการเรียน 
พรอมกับมีการเฉลยทุกครั้ง ทําใหนักเรียนทราบผลการเรียนรูของตนเองตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ขอสังเกตจากการวิจัย 
 จากการทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ผูวิจัย
ไดพบขอสังเกตบางประการจากการศึกษาคนควา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
 1. ในคาบแรกของการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เปนวิธีการเรียนใหมสําหรับนักเรียน จึงทําใหนักเรียนไม
เขาใจขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาเนื้อหาจากชุดการเรียนคณิตศาสตร ทําใหการปฏิบัติกิจกรรม
ไมคอยทันตามเวลาที่กําหนด ผูวิจัยไดชี้แจงและใหขอแนะนํากับนักเรียนพรอมทั้งสังเกตอยาง
ใกลชิดและใหความชวยเหลือทันที เม่ือเกิดปญหา และเมื่อมีการแบงกลุมทําใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรน ที่จะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนชวยเหลือกัน ทําใหบรรยากาศในการ
เรียนการสอนมีชีวิตชีวา มากขึ้น 
 2. ในชุดการเรียนคณิตศาสตรในชุดตอไป นักเรียนเร่ิมคุนเคยมากขึ้น เพราะเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดซักถามกัน ปรึกษาหารือ ทําใหบรรยากาศในการเรียนเปนกันเอง มีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนมากขึ้นดวย 
 3. ในการปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรมจะมีการกําหนดเวลา ทําใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
 4. เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมแลว นักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดทันที 
ทําใหนักเรียนแกไขขอบกพรอง ทําใหเกิดกําลังใจและความเชื่อม่ันรวมทั้งแรงจูงใจในการศึกษา
ตอไป 
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 5. เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนหองที่นักเรียนสวนใหญมีความรวมมือกันระหวางเด็กเกง
กับเด็กออนมีความสนใจการเรียนการสอนเปนอยางดี แมนักเรียนที่ไมเขาใจเมื่อไดมาอยูรวมกับ
เพ่ือนที่มีความเขาใจ นักเรียนจึงมีการปรับตัวเองใหทันเพ่ือน 
 6. จากการหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรไดคา E1 นอยกวา E2 เน่ืองจาก
กิจกรรม E1 ใชเขียนตอบแสดงวิธีทํามาก สวน E2 เปนเลือกตอบ อาจจะทําให E1 นอยกวา E2 ได 
 7. ในการเรียนการสอนแตละชุดการเรียนคณิตศาสตรไดยกตัวอยางกอนที่จะทํากิจกรรม
เสมอ  เพ่ือใหนักเรียนสามารถคนพบไดดวยตนเอง โดยเฉพาะชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ 1, 2, 3, 5 
สวนชุดการเรียนคณิตศาสตรที่ 4, 6 อาจมีความซับซอนในบางขั้นตอน ซึ่งอาจมีผลทําใหนักเรียนไม
เขาใจดวยตนเองได 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนีผู้วิจัยมีขอเสนอแนะ ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
และการศึกษาครั้งตอไปน้ี ดังนี้ 
 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1 การสอนโดยการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง 

คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหนักเรียนไดลงมือทํา
กิจกรรมจริงๆ ดวยตนเอง ดังน้ันครูจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลพรอมทั้งสภาพ
รางกาย จิตใจ อารมณ  สติปญญาของผูเรียนแตละคนดวย 
 1.2 ในการสอน ครูตองอดทนรอเวลาเพื่อใหนักเรียนคิดหรือคนพบดวยตนเอง จะ
ชวยใหนักเรียนจําไดนานและสามารถเขาใจไดดีกวาการจําโดยครูบอก 
 1.3 ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมกลุมใหมากขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร พรอมทั้งยังพัฒนาคุณลักษณะทางสังคมไปพรอมๆ กันดวย โดยเฉพาะการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการทํางานรวมกัน 
 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ ในเนื้อหาคณติศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ เชน เศษสวนและทศนยิม หรือระดับชั้นอ่ืนๆ  
  2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะ/กระบวนการ
คณิตศาสตรดานอ่ืนๆ เชน การใหเหตุผล, การเชื่อมโยง 
  2.3 เปรียบเทียบวธิีการสอนแบบคนพบกบัวธิีการสอนแบบอื่นๆ ในวิชาคณิตศาสตร 
  2.4 ควรนําเอาวธิกีารสอนแบบคนพบไปใชสอนในวิชาอ่ืนๆ ในระดับมัธยมศึกษา เชน 
วิชาวทิยาศาสตร 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 
  ตารางคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน (r ) ของ tt

  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
  เรื่อง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
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ตาราง 5 คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน (r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ tt

 ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 เร่ือง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  

 

ขอที่ p r ขอที่ p r 

1 0.61 0.56 11 0.76 0.48 

2 0.52 0.52 12 0.59 0.59 

3 0.77 0.37 13 0.74 0.52 

4 0.76 0.41 14 0.65 0.70 

5 0.70 0.44 15 0.72 0.48 

6 0.79 0.41 16 0.67 0.52 

7 0.57 0.78 17 0.72 0.48 

8 0.59 0.74 18 0.61 0.70 

9 0.72 0.56 19 0.78 0.44 

10 0.70 0.52 20 0.65 0.63 

 
 คาความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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   = 0.82  
  
   คาความเชื่อม่ัน ( )  =  0.82 ttr
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ภาคผนวก ข 

 
 1. ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  
  กอนและหลังการทดลองใชชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง  
  คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ 
 
 2. ตารางคะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหา 
  ทาง คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรือ่ง สมการเชิงเสนตวัแปรเดยีว จํานวน 6 ชุด 
 
 3. การวิเคราะหขอมูลวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง สมการเชิงเสนตวั 
  แปรเดียว ภายหลังเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรทีเ่นนทักษะการแกปญหาทาง 
  คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบผานเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไป  
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ตาราง 6 คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
 เรื่อง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว กอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 
 

กลุมทดลอง กลุมทดลอง นักเรียน 
คนที ่ กอนเรียน 

(20 คะแนน) 
หลังเรียน 

(20 คะแนน) 

นักเรียน
คนที ่ กอนเรียน 

(20 คะแนน) 
หลังเรียน 

(20 คะแนน) 
1 11 13 22 5 13 
2 16 17 23 11 17 
3 5 15 24 12 14 
4 9 13 25 6 17 
5 5 14 26 12 17 
6 7 17 27 13 18 
7 7 14 28 16 20 
8 7 15 29 13 15 
9 13 18 30 5 13 
10 7 16 31 9 16 
11 12 15 32 8 16 
12 9 14 33 11 14 
13 13 17 34 13 15 
14 13 16 35 14 14 
15 9 13 36 8 13 
16 5 15 37 9 15 
17 12 18 38 7 13 
18 10 15 39 11 17 
19 12 16 40 6 13 
20 14 18 41 10 16 
21 9 13    
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ตาราง 7 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 โดยการสอนแบบคนพบ ชุดที่ 1 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ 
 

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน นักเรียน
คนที่ 

ระหวางเรียน 
(20 คะแนน) 

(8 คะแนน) (20 คะแนน) (8 คะแนน) 

1 20 8 22 20 8 
2 18 8 23 20 8 
3 17 8 24 19 8 
4 20 8 25 19 8 
5 20 8 26 19 8 
6 19 8 27 20 7 
7 20 8 28 18 8 
8 19 8 29 18 8 
9 20 8 30 20 8 
10 18 7 31 20 8 
11 17 7 32 20 8 
12 18 8 33 17 8 
13 20 8 34 19 8 
14 19 8 35 18 7 
15 20 8 36 17 7 
16 20 8 37 20 8 
17 18 8 38 19 8 
18 20 8 39 20 8 
19 18 8 40 19 8 
20 19 8 41 20 7 
21 20 8    

 

 E 100
A
N

X

×

∑

100
20
41

782

×   = 95.37 1 =   = 

 

 E 100
B
N

F

×

∑

100
8
41

321

×2 =  =   = 97.87     E1/E2 =  95.37/97.87 
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ตาราง 8 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 โดยการสอนแบบคนพบ ชุดที่ 2 เร่ือง คําตอบของสมการ 
 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

นักเรียน
คนที่ 

นักเรียน
คนที่ 

ระหวางเรียน ระหวางเรียน 
(9 คะแนน) (9 คะแนน) (9 คะแนน) (9 คะแนน) 

1 9 8 22 8 8 
2 9 9 23 9 8 
3 7 8 24 9 8 
4 8 9 25 8 9 
5 7 9 26 8 9 
6 7 9 27 9 8 
7 8 9 28 9 8 
8 9 8 29 9 9 
9 8 9 30 7 9 
10 7 9 31 9 9 
11 8 9 32 7 8 
12 8 9 33 7 8 
13 9 8 34 9 8 
14 9 8 35 8 8 
15 8 9 36 8 8 
16 7 8 37 8 8 
17 9 8 38 9 9 
18 9 8 39 7 8 
19 7 9 40 8 8 
20 9 9 41 9 8 
21 7 9    

 

 E 100
A
N

X

×

∑

100
9
41

334

×   = 90.51 1 =   = 

 

 E 100
B
N

F

×

∑

100
9
41

347

×2 =  =   = 94.04     E1/E2 =  90.51/94.04 
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ตาราง 9 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 โดยการสอนแบบคนพบ ชุดที่ 3 เร่ือง สมบัติของการเทากัน 
 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

นักเรียน
คนที่ 

นักเรียน
คนที่ 

ระหวางเรียน ระหวางเรียน 
(20 คะแนน) (16 คะแนน) (20 คะแนน) (16 คะแนน) 

1 15 15 22 19 15 
2 16 15 23 19 15 
3 14 14 24 19 15 
4 19 15 25 18 14 
5 18 15 26 17 14 
6 18 16 27 17 14 
7 18 16 28 17 14 
8 17 14 29 17 15 
9 19 15 30 17 15 
10 17 15 31 19 15 
11 17 15 32 18 15 
12 15 14 33 15 14 
13 14 14 34 14 15 
14 14 14 35 15 14 
15 19 14 36 14 14 
16 19 15 37 19 15 
17 15 14 38 17 14 
18 16 15 39 17 14 
19 19 15 40 17 15 
20 17 14 41 19 15 
21 16 14    

 

 E 100
A
N

X

×

∑

100
20
41

696

×1 =   =   = 84.88 

 

 E 100
B
N

F

×

∑

100
16
41

599

×   = 91.31     E2 =  = 1/E2 =  84.88/91.31 
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ตาราง 10 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรทีเ่นนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดย 
 การสอนแบบคนพบ ชุดที่ 4 เร่ือง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชสมบัตขิองการ เทากัน 
 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

นักเรียน
คนที่ 

นักเรียน
คนที่ 

ระหวางเรียน ระหวางเรียน 
(36 คะแนน) (7 คะแนน) (36 คะแนน) (7 คะแนน) 

1 29 5 22 25 7 
2 32 5 23 32 7 
3 36 4 24 33 7 
4 25 6 25 30 6 
5 29 7 26 34 5 
6 34 7 27 26 5 
7 31 7 28 36 7 
8 30 4 29 29 7 
9 27 5 30 28 7 
10 35 5 31 31 7 
11 36 5 32 33 6 
12 25 5 33 27 6 
13 29 6 34 26 6 
14 27 7 35 32 5 
15 30 6 36 30 6 
16 32 6 37 36 5 
17 36 6 38 35 5 
18 36 5 39 30 7 
19 27 6 40 27 6 
20 28 6 41 34 6 
21 31 6    

 

 E 100
A
N

X

×

∑

100
36
41

1259

×   = 85.30 1 =   = 

 

 E 100
B
N

F

×

∑

100
7
41

242

×2 =  =   = 84.32  E1/E2 =  85.30/84.32 
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ตาราง 11 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดย 
 การสอนแบบคนพบ ชุดที ่5  เร่ือง การเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากสถานการณ หรือ 
 ปญหาอยางงาย 
 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

นักเรียน
คนที่ 

นักเรียน
คนที่ 

ระหวางเรียน ระหวางเรียน 
(10 คะแนน) (7 คะแนน) (10 คะแนน) (7 คะแนน) 

1 9 6 22 10 6 
2 9 6 23 9 7 
3 10 7 24 10 7 
4 10 6 25 9 6 
5 9 6 26 9 6 
6 10 7 27 9 7 
7 10 7 28 10 7 
8 8 6 29 10 7 
9 9 6 30 10 7 
10 9 6 31 9 7 
11 10 6 32 10 7 
12 10 7 33 9 6 
13 9 6 34 10 6 
14 10 6 35 9 6 
15 10 7 36 10 6 
16 9 7 37 9 7 
17 8 6 38 9 7 
18 9 7 39 8 7 
19 9 7 40 9 7 
20 9 6 41 9 7 
21 10 7    

  

 E 100
A
N

X

×

∑

100
10
41

383

×1 =   =   = 93.41 

 

 E 100
B
N

F

×

∑

100
7
41

268

×   = 93.38  E2 =  = 1/E2 =  93.41/93.38 
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ตาราง 12  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 โดยการสอนแบบคนพบ  ชดุที่ 6  เร่ือง การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

นักเรียน
คนที่ 

นักเรียน
คนที่ 

ระหวางเรียน ระหวางเรียน 
(44 คะแนน) (5 คะแนน) (44 คะแนน) (5 คะแนน) 

1 36 4 22 38 4 
2 32 5 23 36 5 
3 38 4 24 36 4 
4 36 5 25 35 4 
5 40 5 26 41 4 
6 42 5 27 39 5 
7 35 5 28 38 4 
8 36 5 29 38 5 
9 40 4 30 35 5 
10 38 4 31 40 5 
11 43 5 32 39 4 
12 40 5 33 42 4 
13 41 4 34 38 4 
14 34 5 35 38 4 
15 36 5 36 36 4 
16 38 4 37 40 4 
17 38 4 38 42 4 
18 40 4 39 40 4 
19 42 4 40 38 4 
20 40 4 41 38 4 
21 40 4    

  

 E 100
A
N

X

×

∑

100
44
41

1572

×   = 87.14 1 =   = 

 

 E 100
B
N

F

×

∑

100
5
41

179

×2 =  =   = 87.32  E1/E2 =  87.14/87.32 
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 การวิเคราะหขอมูลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  ภายหลังเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร  ที่เนนทักษะการแกไขปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการสอนแบบคนพบ ผานเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไป  
 
 

    t  =  

n

S
X oμ−   

 

41

81.1
1334.15 −    t  =   

 
    t  =   8.278 
 
(หมายเหตุ : ในที่น้ี คา  มีคาเทากับรอยละ 65  หรือ 13 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) oμ
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ภาคผนวก ค 
 
1. ตวัอยาง แผนการจัดการเรยีนรูการใชชุดการเรยีนคณิตศาสตรทีเ่นนทกัษะการแกปญหาทาง 
 คณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
2. ตวัอยาง ชุดการเรยีนคณิตศาสตรทีเ่นนทกัษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบ 
 คนพบ เร่ือง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

หนวยการเรียนรู  เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

กลุมสาระการเรียนรู คณติศาสตรพื้นฐาน                               ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง คําตอบของสมการ                                                        เวลา 1 คาบ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
• ดานความรู นักเรียนสามารถ 

หาคําตอบของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยวิธีลองแทนคาตวัแปรได  

• ดานทักษะ / กระบวนการ  มีความสามารถในการ 
 1. แกปญหา 

  2. ใหเหตุผล 
  3. สื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 
  4. เชื่อมโยงในศาสตรเดียวกันหรือศาสตรอ่ืนๆ 
  5. คิดริเร่ิมสรางสรรค 

• ดานคุณลักษณะ 
 1. มีความรับผิดชอบ 
 2. ใหความรวมมือ 
 3. มีระเบียบวินัย 
 4. เชื่อม่ันในตนเอง 

 

สาระการเรียนรู 
 ประโยคสัญลกัษณที่กลาวถึงความสัมพันธของจํานวน โดยมีเคร่ืองหมาย = บอก
ความสัมพันธระหวางจํานวนเรียกวา สมการ  
 คําตอบของสมการคือ จํานวนใดๆ ที่แทนตวัแปรในสมการแลวไดสมการทีเ่ปนจริง สมการ
อาจแบงออกเปน 3 แบบ ตามลักษณะของคําตอบ คือ  
  1. สมการที่มีจํานวนบางจํานวนเปนคําตอบ 
  2. สมการที่มีจํานวนทุกจํานวนเปนคําตอบ 
  3. สมการที่ไมมีจํานวนใดเปนคําตอบ 
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กิจกรรมการเรียนรู   
 
 ข้ันนํา (5 นาที) 
 1. แจงจุดประสงคการเรียนรู 
 2.  ครูกระตุนนักเรียนผลัดกันตั้งปญหาและทายคําตอบ เชน ใหนักเรียนนึกจํานวนเอาไวใน
ใจจํานวนหนึ่ง คูณดวย 4 แลวบวกดวย 3 ได คําตอบเทาไรใหบอกมา นักเรียนคนอ่ืนๆ ชวยกันคิดหา
และทายคําตอบ โดยครูอาจแนะนําใหเขียนประโยคสัญลักษณ แลวหาคําตอบ 
 3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 2 ใหนักเรียนคนละ 1 ชุด 
 
 ข้ันสอน (25 นาที) 
 1. นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันในการเรียนชุดการเรียนคณิตศาสตร  นักเรยีน
แตละคนในกลุมตองสนใจเรียน  ตองมีการปรึกษากัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีแบบฝกหัด
ทบทวนความกาวหนาของนักเรียนเปนรายบุคคล ภายหลังการเรียนชุดการเรียนคณิตศาสตร ในแต
ละคาบ 
 2. ครูใหนักเรียนศึกษาคําชี้แจง และดําเนินการตามเนื้อหา เร่ืองคําตอบของสมการ  
พรอมทั้งทําใบงาน  
 3. ใหนักเรียนแตละคนนําสิ่งทีค่นพบมาอภิปราย และวเิคราะหรวมกนักับเพ่ือนในกลุม  
 4. ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนพรอมทั้งตอบคําถามของนักเรียนหากเกดิ
ปญหา  
 
 ข้ันสรุป (10 นาที)  
 1.  ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุป นําเสนอผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม จากความ
คิดเห็นภายในกลุมของตนเอง 
 2. ครูเฉลยใบงาน 
 3. ครูชวยนักเรียนสรุปอีกครั้ง และเพ่ิมเติมบางอยางที่นักเรียนยังมีความบกพรองอยู 
 
 ข้ันประเมินผล (10 นาที) 
 ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียน
คณิตศาสตรชุดที่ 2 เร่ือง คําตอบของสมการ ดวยตนเอง เพ่ือเปนการประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา 
 
 
 
 



 149 

สื่อการเรียนรู 
1. ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 2 
2. ใบงาน และใบความรู  
3. แบบฝกทักษะ  
4. แผนใส 
5. แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 2 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

วิธีวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

   
1. ตรวจผลงาน ผานเกณฑ 80% ใบงาน  
2. ตรวจสอบความรูความเขาใจ ผานเกณฑ 80% แบบฝกทักษะ  
3. การทําแบบทดสอบยอย 
   หลังเรียน 

ถูกตอง 80% ขึ้นไป แบบทดสอบยอยประจําชุด
การเรียนคณิตศาสตรชุดที ่2 

   
 

บันทึกหลังการสอน 
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ชุดการเรยีนคณิตศาสตร  ชุดที่  2  
คณิตศาสตรพื้นฐาน 

 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

เรื่อง 
คําตอบของสมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
โรงเรียน             
ชื่อ        นามสกุล       
ชั้น  ม. 1/       เลขที่        
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ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 2 
 

 
 

    เรื่อง  คําตอบของสมการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชดุที่ 2 มี 2 ตอน คือ  
    -  ตอนที่ 1  คําตอบของสมการ 
คําชี้แจง 

    -  ตอนที่ 2  แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 2 
       2. ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาชุดการเรียนคณิตศาสตร ชดุที่ 2 เร่ือง คําตอบสมการ 
  ในแตละตอน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดใหอยางเครงครัด 
 3.  ถามีขอสงสัย หรือ มีปญหา ไมเขาใจตอนใดสามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอนได 
 4.  การทํากิจกรรมกลุมการเรียนรูควรควบคุมการใชเวลาอยางเครงครัดและสมาชิก 
  ในกลุมตองใหความรวมมือในการเรียนรูเปนอยางดี เพ่ือใหประสบผลสําเร็จ 

จุดประสงค 
   เม่ือนักเรียนศกึษาชุดการเรยีนคณิตศาสตร ชุดที่ 2 แลวนักเรียนสามารถ 
หาคําตอบของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยวิธลีองแทนคาตัวแปรได 
 

เวลาที่ใช    50 นาที 

 

สื่อการเรียนรู   
   1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชดุที่ 2 เร่ือง คําตอบของสมการ 
   2. ใบความรู  
   3.  ใบงาน  
   4.  แบบฝกทักษะ  
   5.  แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 2 
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 คําตอบของสมการ 
 
 
 
 

 
ใบความรู 

 
 สมการ  y + 2 =  -3  เปนจริงหรือไมจริง ขึ้นอยูกับคาของ y  ถาแทน y  ดวย -5 แลว ได
สมการที่เปนจริง ถาแทน y ดวยจํานวนอ่ืนๆ ที่ไมใช -5 แลว  ไดสมการที่ไมเปนจริง เชน แทน y 
ดวย 1 จะได 1+2 = 3 ซ่ึงไมเปนจริง เรียกจํานวนที่แทน y แลวทําให ไดสมการที่เปนจริงวา คําตอบ
ของสมการ y + 2 = -3 
 ดังน้ัน  -5 เปนคําตอบของสมการ y +2 = -3 
 
 
 
 

คําตอบของสมการ คือ จํานวนที่แทนตัวแปรในสมการแลวไดสมการที่เปนจริง 

ตัวอยางที่ 1  จงหาคําตอบของสมการ  X + 4 = -1 โดยวิธลีองแทนคาตัวแปร 
วิธีทํา   เน่ืองจาก  (-5) + 4 = -1 เม่ือแทน X ดวย -5  ใน X + 4 = -1 แลวจะไดสมการ 
  เปนจริง 
  ดังน้ัน คําตอบของสมการ  X + 4 = -1  คือ  -5 
 
ตัวอยางที่ 2  จงหาคําตอบของสมการ  n2 = 9  โดยวิธีลองแทนคาตัวแปร 
วิธีทํา   เน่ืองจาก  32 2 = 9  เม่ือแทน n ดวย 3  ใน n  = 9 แลวจะไดสมการที่เปนจริง 
  เน่ืองจาก (-3)2 2 = 9  เม่ือแทน n ดวย  -3  ใน n  = 9 แลวจะไดสมการที่เปนจริง 

2 = 9  คือ 3 และ -3   ดังน้ัน คําตอบของสมการ n
 
ตัวอยางที่ 3  จงหาคําตอบของสมการ  m + 5  = 5 + m โดยวิธลีองแทนคาตวัแปร 
วิธีทํา   เน่ืองจาก เม่ือแทน m ดวยจํานวนใดๆ  ใน m + 5  = 5 + m  
  แลวจะไดสมการที่เปนจริงเสมอ 
  ดังน้ัน คําตอบของสมการ m + 5  = 5 + m คือ จํานวนทุกจํานวน      
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ตัวอยางที่ 4  จงหาคําตอบของสมการ  b + 2  = b โดยวิธลีองแทนคาตัวแปร 
วิธีทํา   เน่ืองจากไมมีจํานวนใดแทน b ใน b + 2  = b แลวไดสมการที่เปนจริง 
  ดังน้ัน ไมมีจํานวนใด เปนคาํตอบของสมการ b + 2 = b 
 
 ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึง สมการ 3 แบบ ตามลักษณะคําตอบ ดังน้ี  
 1. สมการที่มีจํานวนบางจํานวนเปนคําตอบ เชน สมการในตวัอยางที่ 1 และตวัอยางที่ 2 
 2. สมการที่มีจํานวนทุกจํานวนเปนคําตอบ เชน สมการในตัวอยางที่ 3 
 3. สมการที่ไมมีจํานวนใดเปนคําตอบ เชน สมการในตัวอยางที่ 4 
 
 
 
 
 

ประโยคสญัลักษณที่กลาวถึงความสัมพันธของจํานวน โดยมีเคร่ืองหมาย = 
บอกความสัมพันธระหวางจํานวน เรียกวา สมการ 
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ใบงาน  

จงเติมชองวางในตารางตอไปนี้ใหสมบูรณ 

สมการ 
ประโยคภาษา ประโยคสญัลักษณ 

เปน ไมเปน 
1. จํานวนจํานวนหนึ่งบวกดวยสามเทากบัสิบ   
2. สามมากกวาศูนย   
3. สิบหาหารดวยสามเทากบัหา   
4. สองเทาของจํานวนจํานวนหนึ่งเทากับสิบส่ี   
5. สามบวกสบิไมเทากับสิบสอง   
 

สมการ 
สมการ ตัวแปร แทนคาตวัแปร คําตอบของสมการ 

เปนจริง เปนเท็จ 
- 1. m+10 = 14 m ดวย  3   

 4   ดวย  4  
ดวย 10 ………… ………… ………… 
ดวย  9 ………… ………… ………… 

2. 17 – y = 9 
……………… 

ดวย  8 ………… ………… ………… 
ดวย  7 ………… ………… ………… 
ดวย  8 ………… ………… ………… 

3. 2w = 14 
……………… 

ดวย  9 ………… ………… ………… 
ดวย 50 ………… ………… ………… 
ดวย 30 ………… ………… ………… 

10
5
=

z
4.   

……………… 
ดวย 10 ………… ………… ………… 
ดวย  3 ………… ………… ………… 
ดวย  4 ………… ………… ………… 

4. 3r + 5 = 17 
……………… 

ดวย  5 ………… ………… ………… 

เรียกจํานวนใดๆ ที่แทนตวัแปรในสมการแลวไดสมการที่เปนจริงวา................................................... 
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 แบบฝกทักษะ   
 
 
  

69
2

≠−
n

 
 
               เปน / ไมเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงพิจารณาวาประโยคสัญลักษณตอไปนี้
เปนสมการหรือไม 

3x = 5 + x  

7t + 1 = 15  

4m -2 > 2m +7  

7(a +3) = 2  

  

 

 
จงพิจารณา จํานวนที่อยูในวงเลบ็ (   ) เปน 
คําตอบของสมการหรือไม 

1.  12 = x – 3    (15) 
2.  2 (9 – y)  = 7   ( 4 ) 
3.  3r – 6  = r    ( 3 ) 
4.  12 – p = 7    ( 5 ) 

คําตอบ  เปน / ไมเปน 
 1. .............................. 2. ............................. 
 3. .............................. 4. ............................. 
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แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 2  

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตรวจสอบดูวาจํานวนที่ใหไวในวงเล็บ [   ]  เปนคําตอบหรือไม 
1. 8a  =  72                [ 8 ] 2. 5x   =  160             [ 32 ] 
   แทนคา  a   ดวย  8     แทนคา x  ดวย 32 
   8  X 8    =   72     5 X ……… =   …..... 
          64   72 ≠          ………. =   ……. 
   ดังน้ัน  8  ไมเปนคําตอบของสมการ      ดังน้ัน  32 เปนคําตอบของสมการ 

 
3. 3x  - 2 = 1              [ 5 ] 4. 8n  + 27 = 81              [ 3 ] 
    แทนคา  x  ดวย ...............     แทนคา  n  ดวย ............... 
    (3 X ….) – 2  = …………     (8 X ….) + ……..  = 81 
          …... – 2  = …………           …... + ……..  = ………… 
          ………..  = …………                 ………..  = ………… 
    ดังน้ัน  5 ....................................     ดังน้ัน  3 .................................... 
 
      4. 10p  + 21 = 71              [ 5 ] 
          แทนคา  p  ดวย ............... 
          (....... X ..….) + 21  = ………… 
               …...... + ……..  = ………… 
              ………..  = ………… 
          ดังน้ัน..................................................................... 
 

จงโยงเสนจับคูสมการกับคาํตอบของสมการตอไปน้ี 
 

       สมการ        คําตอบ 
(1)  27-d  =  9 (ก)  1 

4
4

16
=

m
(ข)   4 (2)   
(ค)   4 และ 9 

(3)  4d + 17 = 25 (ง)   จํานวนทุกจํานวน 

1
5

317
=

− x (จ)   18  (4)  
(ฉ)   2 

(5)  w + 9 = w +9 (ช)   ไมมีคําตอบ 
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ภาคผนวก ง 
 

 -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  
    ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นายชัยยุทธ   บุญธรรม 
วันเดือนปเกิด   19 มิถุนายน  2520 
สถานที่เกิด   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี
สถานที่อยูปจจุบัน  35/230 หมู 6 ร.พ. อานันทมหิดล 
    ต. เขาสามยอด  อ. เมือง  จ. ลพบุรี 15000 
ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ. 2537   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลยั  อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุร ี
 พ.ศ. 2544   วท.บ. (คณิตศาสตร)  
     จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2549   กศ.ม. (สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุมการสอนคณิตศาสตร) 
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  
 
   


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

