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หน่ึงฤทัย ชูแกว. (2556). ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรู

แบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ

ความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1. สารนิพนธ กศ.ม.  

  (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  

  อาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธ: ผูชวยศาสตราจารยชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. 

 

การศกึษาคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 กอนและหลังไดรับการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตูนรวมกับ

เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ 

STAD กับเกณฑ และศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 โรงเรียน  

สรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ภาคเรียนท่ี  2 ปการศกึษา  2555 ท่ีไดมาโดยการสุม แบบ

กลุม (Cluster Random Sampling) 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 52 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

คนควา  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  บทเรียนการตนู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร  และแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการเรียน  ดาํเนินการ จัดการเรียนรู โดยใชการ

จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ  

จํานวน 8 คาบ แบบแผนการวิจัยเปนแบบ  One-Group Pretest-Posttest Design สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล  คือ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample 

  

 ผลการศึกษา พบวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนไดรับการ

จัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  STAD สูงกวาเกณฑรอยละ  65 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ระดับความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD มีความพงึพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดบัมาก 

 

 

 



EFFECTS  OF  USING MATHEMATICAL  CARTOON  WITH  STUDENT  TEAMS  

ACHIEVEMENT  DIVISION (STAD) TECHNIQUE  ON  ORDER  PAIR  AND GRAPHS  

TOWARD  MATHEMATICS  

 

ACHIEVEMENT  AND  LEARNING SATISFACTION  OF  

MATTHAYOMSUKSA  I  STUDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

NUENGRUETHAI  CHOOKAEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master of Education Degree in Secondary Education 

at Srinakharinwirot University 

May 2013 

 



Nuengruethai  Chookaew.  (2013).  Effect of Using Mathematical Cartoon with Student Teams      

Achievement Division (STAD) Technique on Order Pair and Graphs Toward 

Mathematics Achievement and Learning Satisfaction of Mathayomsuksa I Students. 

Master’s Project, M.Ed. (Secondary Education). Bangkok: Graduate School, 

Srinakharinwirot University. Project Advisor: Asst. Prof. Chaisak Leelajaruskul. 

 

 The purposes of this study were to compare mathematics achievement of 

Mathayomsuksa I students before and after using mathematical cartoon with student teams      

achievement division (STAD) technique, compare mathematics achievement of 

Mathayomsuksa I students after using mathematical cartoon with student teams achievement 

division (STAD) technique with a criterion and to learning satisfaction of Mathayomsuksa I 

students after using mathematical cartoon with student teams achievement division (STAD) 

technique. 

 The subjects of this study were 52 Mathayomsuksa I students of Surawitthayakarn 

School, Muang District, Surin in second semester of the 2012 academic year obtained from 

Cluster Random Sampling. Instrument research were lesson plan, mathematical cartoon, 

mathematics achievement test and learning satisfaction. The experimental group was taught 

by using mathematical cartoon with student teams achievement division (STAD) technique on 

“Order Pair and Graphs” for 8 hours. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for 

this study. The data were statistically analyzed by using t-test for dependent samples and t-

test for one sample.  

 

 The results of this study revealed that:  

  1. The mathematics academic achievement of Mathayomsuksa I students after 

using mathematical cartoon with student teams achievement division (STAD) technique higher 

than that before being taught at .01 level of significance.    

  2.  The mathematics academic achievement of Mathayomsuksa I students after 

using mathematical cartoon with student teams achievement division (STAD) technique higher 

than the 65% criterion at .01 level of significance.     

  3.  The satisfaction of Mathayomsuksa I students after using mathematical 

cartoon with student teams achievement division (STAD) technique  their satisfaction as a 

whole at a high level. 
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ไดพจิารณาสารนิพนธเร่ือง ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรู

แบบSTAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความพึงพอใจใน

การเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ของ หน่ึงฤทัย ชูแกว  ฉบับน้ีแลว  เหน็สมควรรับเปน

สวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร  ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการมัธยมศกึษา ของ
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา คาํแนะนํา ความชวยเหลือ ตลอดจน 

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองสวนตาง  ๆอยางดีย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารยชัยศักดิ์   ลีลาจรัสกุล อาจารย 

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชาติ รองศาสตราจารย  ดร.ฉววีรรณ เศวตมาลย 

รองศาสตราจารยนภิา ศรีไพโรจน ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคณุ  อาจารย  ดร.สมศักดิ์ ลิลา  อาจารย ศภุวรรณ โสวภาค  และอาจารย

เจริญศิลป เพียรมี  ท่ีไดกรุณาใหขอคิดเห็น  คาํแนะนํา  และคาํปรึกษา  ในการแกไข เคร่ืองมือใน

การศกึษาคนควาคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุ  ผูอาํนวยการสถานศกึษา  หวัหนากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  

และคณาจารยโรงเรียนสรุวทิยาคารทุกทาน ท่ีใหความสะดวก และความชวยเหลือในการทดลองเก็บ

ขอมูล และขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 ปการศกึษา  2555 

โรงเรียน 

สรุวทิยาคาร ท่ีใหความรวมมือในการหาคุณภาพเคร่ืองมือและดําเนินการทดลองเปนอยางดี   

 ขอกราบขอบพระคณุบิดา -มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกทาน  ท่ีเปนกําลังใจและให

การสนับสนุนแกผูวิจัยตลอดมา  และขอขอบคุณรุนพี่  เพื่อน และรุนนองสาขา วชิาการมัธยมศึกษา  

(การสอนคณติศาสตร) ท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําสารนิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จ 

 คุณคาและประโยชนใดๆ  ท่ีมใีนสารนิพนธนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาบิดา -มารดา 

ครู-อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติ ให

เปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย 

และเปนพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ

การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานคว ามเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและ

พฒันาตนเองไดเต็ มตามศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร .2551: 4)คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมี

บทบาทสาํคญัในการพฒันาคณุภาพคน เน่ืองจากเปนวชิาท่ีตองใชเหตผุลกระบวนการคดิ และการ

แกปญหา ชวยเสริมสรางใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล คิดอยางมีวิ จารณญาณและเปนระบบ มีทกัษะ

การแกปญหา วเิคราะหปญหาไดอยางรอบคอบสามารถคาดการณวางแผนตดัสนิใจ และแกปญหา

ไดอยางเหมาะสม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกอใหเกิดการ

พฒันาในศาสตรตาง ๆ (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2550: 1) 

 ปจจุบนัการจัดการเรียนการสอนวชิาคณติศาสตรยงัไมประสบความ สําเร็จตามจุดมุงหมาย

เทาท่ีควร จะเห็นไดจากผลการทดสอบท างการศกึษาระดบัชาต ิข้ันพืน้ฐาน (O-NET)ของสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ท่ีไดทําการวั ดผลวชิาคณติศาสตรในปการศกึษา 2554 พบวาจาก

คะแนนเตม็ 100 คะแนน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดคะแนนเฉลี่ย 52.40 คะแนน 32.08 คะแนน และ22.73 คะแนนตามลาํดบั 

สวนคะแนนสอบของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 ไดคะแนนเฉลี่ย 37.61 คะแนน และ 27.35 คะแนนตามลาํดบั (สถาบันทดสอบทางการศกึษา

แหงชาติ .2554: ออนไลน ) ซ่ึงจากการประเมินผลคณุภาพผลสมัฤทธิท์างกา รเรียนของสาํนัก

การศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความบกพรองในการจัดการเรียนการสอนในวชิาคณติศาสตร ท้ัง

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงเปนปญหาอยางมากสาํหรับครูผูสอน ท่ีจะเลือกวิธีการสอน

อยางไรท่ีสามารถทําใหนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการรับรูแตกตางกนั ใหมีความเขาใจในเน้ือหา

ท่ีศึกษาไดถูกตองตรงกัน  แตจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีผานมาครูผูสอนจํา นวนมากได

เลือกใชวิธีส อนแบบยึดครูผูสอนเปนศูนยกลาง จะเนนการสอนแบบบรรยายโดยใชหนังสอืเรี ยน

ประกอบในการเรียนการสอน ขาดสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาของบทเรียนท่ีจะเปนสิ่งกระตุ น

และดึงดูดความสนใจของผูเรียน ท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาคณิตศาสตรจาก งายไปสูเน้ือหาท่ี

ยากข้ึนในรูปท่ีเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน   

 บทเรียนการตนู เปนสือ่การเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีมกีารจัดระบบการนําเสนอเน้ือหา  

และกิจกรรมเสริมการเรียนรูเปนอยางด ี ใหผูเรียนสามารถอานและเรียนรูเน้ือหาสาระในเลมไดตาม

 



2 

 

ความสนใจ  และความแตกต างของแตละบุคคล  เปดโอกาสใหผูอานไดฝกทักษะหรือแบบฝก  แลว

สามารถตรวจสอบความรูความเขาใจดวยตนเองจากเฉลยท่ีอยูทายเลม  จากงานวิจัยหลาย ๆ เร่ือง 

ท่ีไดนาํการตนูมาใชประกอบการเรียนการสอนในวชิาคณติศาสตร  แลวสามารถทําใหผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนในวชิาคณติศ าสตรของผูเรียนสูงข้ึน (บุษบา ชูคาํ . 2550: 75-77)  รวมท้ังการจัด

กจิกรรมการเรียนรูในลกัษณะใหเรียนรูรวมกนัเปนกลุม  เปนแนวทางการจัดการเรียนรูแนวทางหน่ึง

ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกันคิด  รวมกันแกปญหา  ปรึกษาหารือ  อภิปราย  และแสดงความ

คิดเห็นดวย เหตุผลซ่ึงกันและกัน  ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการคิด  

และมีประสบการณมากข้ึน  (กรมวชิาการ . 2545 ก: 192)  รูปแบบการเรียนรูรปูแบบหน่ึงท่ีสามารถ

นํามาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูทีใ่หผูเรียนมีสวนรวม  คอื  การจัดการเรียนรูแบบรวม มือ  เปน

วิธีท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียน  ไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก  แตละกลุม

ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูแตกตางกัน  โดยท่ีแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและ

ในความสําเร็จของกลุม  ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิด  การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู  (วมิลรัตน  

สนุทรโรจน. 2545: 51)  รวมท้ังการเปนกําลังใจแกกันและกัน  คนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีออนกวา  

สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน  หากแตจะตองรวมรับผิดชอบ

ตอการเรียนของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม  ความสําเร็จของแตละบุคคล  คือ  ความสําเร็จของกลุม 

(วฒันาพร ระงบัทุกข . 2545: 174)  องคประกอบสาํคญัของการเรียนรูแบบร วมมือ  ไดแก  ความ

เกี่ยวของ ความสัมพันธกันในทางบวก  การปฏิสัมพันธท่ีสงเ สริมกันและกัน  ความรับผิดชอบของ

สมาชิกแตละบุคคล  การใชทักษะระหวางบุคคล  การทํางานกลุมยอย  และกระบวนการกลุม   

องคประกอบเหลาน้ีทําใหการเรียนรูแบบรวมมือแตกตางไปจากการเรียนรูแบบดั้งเดิม  (Traditional  

Learning)  การเรียนแบบกลุมดั้งเดิมเปนเพียงการแบ งการเรียน  เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติงานรวมกัน  

แบงงานกันทํา  สมาชิกในกลุมตางทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ  เนนท่ีผลงานมา กกวากระบวนการใน

การทํางาน (ไสว ฟกขาว . 2542: 134) การเรียนรูแบบรวมมือมีหลายเทคนิค  เทคนิคการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิค  STAD  เปนเทคนิคหน่ึงท่ีมุงใหผูเรียนใหความรวมมือชวยเหลือกันภายในกลุม  

ซ่ึงสมาชิกกลุมประกอบดวย  นักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  นักเรียนเกงจะอธิบายใหนักเรียน

ออนฟง  และชวยเหลอืกนัและกนัในการทํากจิกรรม  ในการทําแบบทดสอบนักเรียนแตละคนจะทํา

ดวยตนเอง  ชวยกันไมได  นักเรี ยนคนใดทําคะแนนไดดีกวาคร้ังกอน  จะไดรับคําชมเชยเปน

รายบุคคล  กลุมใดทําคะแนนไดดีกวาคร้ังกอน  จะไดรับคําชมเชยท้ังกลุม  มีผูวิจัยเกี่ยวกับการสอน

คณิตศาสตร  โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แลวทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

 จากเหตุผลดังกลาว  ผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองคูอันดับและกราฟ  โดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรรวม กบัการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค STAD เพือ่ใชเปนแนวทางในการพฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยยึด

ผูเรียนเปนสําคัญใหมีประสิทธิภาพ  และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน

ตอไป 
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ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

หลังไดรับการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑ

รอยละ 65  

 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD  

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 ผลจากการวจัิยในคร้ังน้ีจะทําใหทราบถงึผลท่ีไดรบัจากการนําบทเรียนการ ตูนรวมกับ

เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD มาใชในการจัดการเรียนการสอนในวชิาคณติศาสตรในระดบั

มัธยมศกึษาตอนตนและจะเปนแนวทางในการนําไปใชปรับปรุงคณุภาพการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคนควา 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ของ 

โรงเรียนสรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2555  จํานวน 14

หองเรียนมีจํานวนนักเรียน 684 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของ 

โรงเรียนสรุวทิยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน

ท่ีไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยสุม จาก

หองเรียนท่ีจดันักเรียนแบบคละความสามารถจํานวนนักเรียน 52 คน 

 เน้ือหาทีใ่ชในการทดลอง 

  เน้ือหาท่ีใชในการทดลองคร้ังน้ีเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐานชวง

ช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช  2551 หลักสูตร

สถานศกึษาโรงเรียนสรุวทิยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร เร่ืองคูอันดับและกราฟ   

 ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 

  ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2555 จํานวน 8 ช่ัวโมง โดยจะทดลอง

สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง 

  1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน 1 ช่ัวโมง 
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  2. ทําการสอน 6 ช่ัวโมง 

   2.1 คูอันดับและกราฟของคูอันดับ 3 ช่ัวโมง 

   2.2 กราฟและการนําไปใช  3 ช่ัวโมง 

  3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและวัดความพึงพอใจในการเรียน

หลังเรียน 1 ช่ัวโมง 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรตน  ไดแก 

   การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  STAD   

  ตัวแปรตาม  ไดแก 

   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร 

   2. ความพงึพอใจในการเรียน 

 

นยิามศพัทเฉพาะ 

 1. การตูนหมายถึงภาพวาดท่ีเขียนข้ึนอยางงายๆ เพื่อแสดงเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ

เพื่อใหผูดูทราบเน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลินตลกและขบขันซ่ึงชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ืองราวได

ดีกวาการใชภาษาเพียงอยางเดียวและเพิ่มทักษะการอานไปในตัวไดดวย การตูน นอกจากเปน

เร่ืองราวหรือกรอบสั้นๆในหนังสือแลวปจจุบันการตูนนิยมสรางเปนภาพเคลื่อนไหวเพื่ อใหเกิดความ

เขาใจมากข้ึน 
 2. บทเรียนการตนูหมายถงึบทเรียนท่ีนาํเสนอความรูแกนกัเรียนจากงายไปหายากอยาง

เปนลําดับข้ันตอนโดยใชภาพการตูนในการดําเนินเร่ืองติดตอกันและใชตัวอักษรเปนสวนประกอบ

โดยแบงเปนตอนๆ ซ่ึงบทเรียนการตูนมีสวนประกอบดังตอไปน้ี 
  2.1 คาํแนะนําในการใชบทเรียนการตนู 
  2.2 จุดประสงคการเรียนรู 
  2.3 กิจกรรมสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติ  
   2.3.1 ศึกษาเน้ือหาซ่ึงเปนบทสนทนาท่ีมีภาพการตูนดําเนินเร่ืองไปทีละกรอบ

ตามลําดับและปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในบทเรียน 
   2.3.2 ตอบคําถามจากกรอบแบบฝกหัดท่ีกําหนดไวในบทเรียนหลังจากท่ีศึกษา

เน้ือหาเร่ืองน้ันแลว 
   2.3.3 ตรวจสอบคําตอบจากคําเฉลยท่ีอยูในกรอบถัดไปซ่ึงถานักเรียนตอบถูก

จะไดรับการเสริมแรงทันทีแลวศึกษากรอบตอไปถาตอบผิดนักเรียนจะไดรับคําแนะนําใหยอนไปอาน

เน้ือหาเดิมซํ้าอีกกอนจะศึกษาเน้ือหาใหม 
   2.3.4 ตอบคาํถามทบทวนบทเรียนเพือ่ตรวจสอบความเขาใจหลงัจากท่ี

นักเรียนไดศกึษาบทเรียนจนครบทุกกรอบแลว 
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 3. เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหนกัเรียนได

เรียนรูและทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมกลุมละ  4 คนโดยในแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมี

ความสามารถแตกตางกนัประกอบดวย เดก็เรียนเกง  1 คนเดก็เรียนปานกลาง  2 คนและเด็กเรียน

ออน 1 คนโดยมีข้ันตอนในการเรียน ดังน้ี 
  3.1 จัดกลุมนักเรียนออกเปนกลุมๆ  ละ 4 คนโดยแตละกลุมประกอบดวยเด็กเรียน

เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน 

  3.2 ครูนาํเสนอเน้ือหาซ่ึงอาจจะนําเสนอดวยการใชสือ่การเรียนการสอนประเภท

ตางๆเพื่อใหเด็กนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากข้ึน 

  3.3 นักเรียนแตละกลุมศกึษาเน้ือหาจากชุดการเรียนและกจิกรรมตางๆ  จากชุดการ

เรียน และครูจะตองช้ีแจงใหนักเรียนในกลุมทรา บวาหนาท่ีของสมาชิกในกลุมตองชวยและรวมกัน

เรียนรู เพราะผลการเรียนแตละคนสงผลตอผลรวมของกลุม 

  3.4 นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบยอยท่ีอยูภายในชุดการเรียนของแตละชุด 

  3.5 ตรวจคาํตอบของนักเรียนและจัดทําคะแนนพฒันาของสมาชิกแตละคน 

  3.6 นําคะแนนพฒันาของนักเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 

  3.7 ประกาศชมเชยกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด 

 4. การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คู

อนัดบัและกราฟ  หมายถึงการสอนโดยใชบทเรียนการตูน เร่ือง คูอันดับและกราฟ  มีเงื่อนไขให

นักเรียนรวมกันเรียนรูเปนกลุม  โดยจัดสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกันประกอบดวย เด็กเรียน

เกง 1 คน เดก็เรียนปานกลาง  2 คน และเด็กเรียนออน  1 คน สมาชิกแตละคนภายในกลุมใหการ

ชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู  และทํากจิกรรมจากบทเรียนก ารตนู  ใบงาน หรือ แบบฝก

ทักษะ ทุกกลุมจะมีเปาหมายในการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ  ซ่ึงจะจัดข้ึนเม่ือนักเรียนเรียนจบ

ในแตละชุดการเรียน  ความสาํเร็จของกลุมตดัสนิจากผลคะแนนการตอบปญหาทางวชิาการของ

สมาชิกทุกคนในกลุมรวมกัน  ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน 

   นักเรียนทุกคนจะไดเรียนรูเน้ือหาบทเรียน  หรือความคิดรวบยอดใหม  จากบทเรียน

การตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ังอานบทเรียน

การตนูจนเขาใจ อาจมีการปรึกษาหารือชวยเหลอืกนัภายในกลุมเม่ือมีปญหาเ พื่อใหนักเรียนทุกคน

เขาใจเน้ือหาบทเรียนมากท่ีสุด 

  ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย 

   เปนการทํางานกลุม  กจิกรรมของกลุมจะอยูในรูปการอภิปรายหรือการแกปญหา

รวมกัน  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความเขาใจในการใชความรู

จากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตางๆ ครูควรกระตุนใหนกัเรียนทุกคนทราบวางานของกลุม

จะดําเนินไปไดดีก็ตอเม่ือสมาชิกในกลุมสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
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  ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา 

   เกมเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับ ความรูในเน้ือหาบทเรียนการตนู โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อทดสอบควา มรูความเขาใจในบทเรียนการตนู โตะเกม 1 โตะ ประกอบดวยผูเลน 4 

คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตางๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึดหลักนักเรียนท่ีมีความสามารถเทา

เทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะแขงขันกับนักเรี ยนในระดบั

ความสามารถสูงดวยกัน เปนตน การท่ีนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกันจากแตละกลุมมาทํา

การแขงขันกันเพื่อใหนักเรียนแขงขันกับตนเอง และนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมให

ประสบความสําเร็จเทาเทียมกันถานักเรียนแตละคนเตรียมตัวใหดีท่ีสุด และแ ตละกลุมตองชวยเหลือ

กันในการเตรียมเพื่อนสมาชิกในกลุมใหมีความรูความเขาใจในเน้ือหามากท่ีสุดตลอดเวลา เพื่อ

ความสําเร็จของกลุม การจัดแขงขันเกมตอบปญหาน้ีจะจัดข้ึนเม่ือนักเรียน เรียนจนจบชุดการเรียน

แตละชุดแลว หรือประมาณสัปดาหละ 1 คร้ัง 

  ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ 

   ใหการเสริมแรงดวยการตัดสินใหรางวัล โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังน้ี กลุมท่ีทํา

คะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ Goodteam

ตามลําดับ 

 5. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร หมายถงึความสามารถของนักเรียนท้ังความรู

และทักษะ ตลอดจนความสามารถในการเรียนรูทีไ่ดรบัหลงัจากการเรียนดวยบทเรียนการตนูรวมกบั

เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟ ซ่ึงในการศึกษาคนควาน้ีประเมินจาก

แบบทดสอบผลสมัฤท ธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึง

เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson. 1971: 643 - 685) 

ซ่ึงมี 4 ระดับดังน้ี 

  5.1 ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ (Computation) เปนการวัดเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม ความรูความจําเกี่ยวกับการใชกระบวนการคิด

คาํนวณ 

  5.2 ความเขาใจ (Comprehension) เกี่ยวกับมโนมติ หลักการ กฎ การสรุปอางอิง

เกี่ยวกับหลักการท่ัวไป โครงสรางทางคณิตศาสตร ความสามารถในการแปลงรูปของปญหาจาก

แบบหน่ึงไปอกีแบบหน่ึง ความสามารถในการดาํเนินการตามแนวของเหตผุล และความสามารถใน

การอาน และตคีวามโจทยปญหาทางคณติศาสตร 

  5.3 การนําไปใช (Application) ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาท่ีคุนเคย 

ความสามารถในการเปรียบเทียบ ความสามารถในการวเิคราะหขอมูล ความสามารถในการมองเหน็

แบบลักษณะโครงสรางท่ีเหมือนกัน และการสมมาตร 

  5.4 การวเิคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาท่ีไมเคยประสบมา

กอน ความสามารถในการคนพบความสมัพนัธ ความสามารถในการสรางขอพสิจูน ความสามารถใน
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การวพิาก ษวิจารณขอพิสูจน ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของขอสรุป

อางอิงท่ัวไป 

 6. ความพงึพอใจในการเรียน หมายถงึ ความชอบ ความพอใจ ความสนใจของนักเรียนท่ีมี

ตอบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ มีความกระตอืรือรน

ท่ีจะประกอบกจิกรรมตางๆ ระหวางเรียนดวยบทเรียน มีการรับรูการตอบสนอง การเหน็คณุคาและ

ประโยชนของบทเรียน ซ่ึงสามารถวัดไดจากการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอ

การเรียนดวยบทเ รียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟ จํานวน 

20 ขอเปนแบบลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก 

 7. เกณฑหมายถึงคะแนนข้ันต่ําท่ีจะยอมรับวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร วิเคราะหไดจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกับ

เกณฑ โดยท่ีผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนรวม ซ่ึงปรับปรุงจากเกณฑการตดัสนิผลการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช 2551  สาํนักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (กรมวชิาการ  

กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 17 - 18) ดังน้ี 

  80 – 100 หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ดีเย่ียม 

  75 – 79 หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ดีมาก 

  70 – 74 หมายถงึ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดบั ดี 

  65 – 69 หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ คอนขางดี 

  60 – 64 หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดบั ปานกลาง 

  55 – 59 หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ พอใช 

  50 – 54 หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ผานเกณฑข้ันต่ํา 

  0 – 49 หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ต่ํากวาเกณฑ 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี  ผูศึกษาคนควาตองการใหกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร และความพึงพอใจในการเรียนสูงข้ึนโดยใชแนวคิดการเรียนแบบรวมมือของสลาวิน

(Slavin) และแนวคดิการใชบทเรียนการตนูในการจัดการเรียนการสอนของคนิเดอร (Kinder)แนวคดิ

ดังกลาวสามารถกาํหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาคนควาคร้ังน้ี ดงัภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการศกึษาคนควา 

 

สมมุติฐานในการศึกษาคนควา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการ

สอนโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนไดรับการสอน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการ

สอนโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 65 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน

การตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรู

แบบ STAD   

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

2. ความพงึพอใจในการเรียน 

 



 
 

บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนาํเสนอ

ตามหัวขอตอไปน้ี 

 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 

  1.1 ความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูป 

  1.2 ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป 

  1.3 หลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชกับบทเรียนสําเร็จรูป 

  1.4 ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป 

  1.5 วธิดีาํเนินการสรางบทเรียนสาํเร็จรูป 

  1.6 ขอดีและขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูป 

  1.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 

 2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการตูน 

  2.1 ความหมายของการตนู 

 2.2 ประเภทของการตนู 

 2.3 หลักเกณฑการเลือกการตูนเพื่อการเรียนการสอน 

 2.4 ประโยชนของการตนูตอการเรียนการสอน 

 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการตูน 

 3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD  

  3.1 ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ 

  3.2 เทคนิควิธีการเรียนรูแบบรวมมือ 

  3.3 ประโยชนของการจัดการเรียนแบบรวมมือ 

  3.4 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกบัการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

 4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

  4.1 ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร 

  4.2 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

  4.3 สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

  4.4 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีดี 

  4.5 ประเภทของแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

  4.6 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร 
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  4.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

  5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

  5.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

  5.3 การวัดความพึงพอใจ 

  5.4 องคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 

  5.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 

 1.1 ความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูป 

  บทเรียนสาํเร็จรูปเปนนวตักรรมทางการศกึษาท่ีเปนประโยชนมากตอการศกึษาซ่ึงมี

นักการศึกษาไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังน้ี 

  ดีเทอรไลน (Deterline. 1962: 14) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววาเปน

บทเรียนท่ีประกอบดวยหนวยยอยๆท่ีเรียกวากรอบแตล ะกรอบจะประกอบดวยความรูและคาํถามท่ี

จะใหผูเรียนตอบในชองวางหรือเลือกตอบโดยใหผูเรียนไดตอบสนองไปตามลําดับข้ันจนบรรลุ

จุดมุงหมาย 

  รอทแมนและโจนส  (Rothman and Jones. 1971: 33) ไดใหความหมายของ

บทเรียนสําเร็จรูปไววาคือกระบวนการของการจัดลําดับเน้ือหาออกเปน ข้ันตอนยอยๆโดยใหผูเรียน

เรียนดวยตนเองบทเรียนจะนําผูเรียนจากความรูเดิมไปสูความรูใหมและความรูท่ียุงยากซับซอน

ย่ิงข้ึน 

  สุวิทย มูลคําและคณะ  (2545: 19) ใหความหมายไววาบทเรียนสาํเร็จรูปคอื เปน

กระบวนการจัดการเรียนรูทีม่กีารสรางบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสาํเร็จรูปไวลวงหนาท่ีจะให

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจะเรียนรูไดเร็วหรือชาตามความสามารถของแตละบุคคลโดยบทเรียน

ดังกลาวจะเปนบทเรียนท่ีนําเน้ือหาสาระท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรูมาแบงเปนหนว ยยอยๆกรอบ  

(Frames) เพื่อใหงายตอการเรียนรูในแตละกรอบจะมีเน้ือหาอธิบายและคําถามท่ีเรียบเรียงไว

ตอเน่ืองกันโดยเร่ิมจากงายไปหายากเพื่อมุงใหเกิดการเรียนรูตามลําดับบทเรียนโปรแกรมท่ีสมบูรณ

จะมีแบบทดสอบความกาวหนาทางการเรียนโดยผูเรียนสามารถทําการทดสอบกอ นและหลงัเรียน 

เพื่อตรวจสอบการเรียนรูของตนเองไดทันที 

  ถวัลย มาศจรัสและคณะ (2546: 17) ใหความหมายไววาบทเรียนท่ีผูสอนจัดทําข้ึน

เพือ่ใชเปนเคร่ืองมือในการจัดกจิกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกดิกระบวนการเรียนรูในแตละสาระการ

เรียนรูท่ีกําหนดไวในบทเรียนแตละบทเรียนดวยตนเองโดยเร่ิมจากเน้ือหาสาระท่ีงายๆไปสูเน้ือหาท่ี

ยากข้ึนไปตามลาํดบัเปนบทเรี ยนท่ีสรางข้ึนโดยกําหนดเน้ือหาวัตถุประสงควิธีการและสื่อการเรียน
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การสอนไวลวงหนาผูเรียนสามารถศกึษาคนควาและประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามข้ันตอนท่ี

กําหนดไว 

  ทิศนา  แขมมณี (2547: 150) บทเรียนสาํเร็จรูป หมายถงึ บทเรียนท่ีนาํเสนอเน้ือหา

สาระทีละข้ันตอนยอย ๆ ท่ีมีความตอเน่ืองไปตามลําดับซ่ึงเรียกกันวา เฟรม และมีการถามใหผูเรียน

ตอบสนอง และตรวจสอบผลการตอบสนองของตนไดทันทีวาถูกหรือผิด เม่ือเรียนจบแลวผูเรียน

สามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองและทราบผลการเรียนรูของตนเองทันที ผูเรียนสามารถ

ศึกษาบทเรียนโดยใชเวลาไดตามความสามารถหรือความตองการของตนเอง 

  พิไลลักษณ  หงสมาลา (2551: 35) กลาววาบทเรียนสาํเร็จรูปเปนสือ่การเรียนหรือ

เคร่ืองชวยสอนชนิดหน่ึงท่ีนําเสนอความรูในเน้ือหาวิชาใดวิชาหน่ึงมุงใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองตาม

ความสามารถของแตละบุคคลโดยจะเสนอเน้ือหาของบทเรียนเปนลําดับข้ันตอนยอยๆซ่ึงเรียกวา  

“กรอบ” หรือ “เฟรม” แตละกรอบจะบรรจุเน้ือหากจิกรรมความรูคาํอธบิายคาํคาํถามตอเน่ืองกนัไป

เร่ิมจากงายไปยากใหผูเรียนคิดและตอบคําถามดวยการเขียนคําตอบท่ีอาจอยูในรูปเติมคํา ใน

ชองวางเลือกคําตอบท่ีถูกตองหรือแบบถูกผิดโดยมีคําตอบท่ีถูกตองในกรอบถัดไปหรืออยูสวนอื่น

ของบทเรียนผูเรียนสามารถประเมินความกาวหนาของตนเองไดทนัทีเปนการเสริมแรงใหผูเรียนมี

ความกระตอืรือรนในการเรียนรูอยางมีประสทิธภิาพ 

  สุจิต ภิญโญศักดิ์  (2552: 33) กลาววาบทเรียนสาํเร็จรูปเปนสือ่การสอนท่ีทาํให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองเปนบทเรียนท่ีสรางข้ึนโดยกําหนดเน้ือหาวัตถุประสงควิธีการและ

สือ่การเรียนการสอนไวลวงหนาผูเรียนสามารถศกึษาคนควาและประเมินผลการเรียนดวยตนเอง

ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

  จากความหมายท่ีกลาวมาพอสรุปไดวาบทเรียนสาํเร็จรูปหมายถงึสือ่การเรียนการ

สอนท่ีเสนอความรูใหทีละนอยตามหนวยยอยท่ีเรียกวากรอบซ่ึงภายในบทเรียนสําเร็จรูปจะ

ประกอบดวยเน้ือหาคําถามและคําตอบท่ีจะทําใหผูเรียนจะเรียนรูจากการศึกษาเน้ือหาและตอบ

คาํถามในแตละกรอบจนจบบ ทเรียนดวยตนเองผูเรียนจะทราบทันทีวาตอบถูกหรือผิดเพราะแตละ

กรอบจะมีคําตอบท่ีถูกตองเฉลยไวให 

 1.2 ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป 

  จาคอบสและสโตลูโรว  (Jacobs and Stolurow. 1966: 1) ไดอธิบายถึงคุณลักษณะ

หาประการของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังตอไปน้ี 

   1. เปนความรูยอยท่ีเรียงลําดับไวสําหรับเปนสิ่งเราความสนใจของผูเรียน 

   2. ผูเรียนตอบสนองความรูแตละขอตามกําหนดไว 

   3. การตอบสนองของผูเรียนจะไดรบัการเสริมแรงโดยการใหทราบผลทันที 

   4. ผูเรียนจะคอยๆเรียนเพิ่มข้ึนทีละข้ันเปนการกาวจากสิ่งท่ีรูแลวไ ปสูความรู

ใหมท่ีแบบเรียนสําเร็จรูปเตรียมไว 
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   5. ใหนกัเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองเวลาท่ีใชในการเรียนจะมากหรือนอย

เพียงใดข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคล 

  แฮริง (Haring. 1972: 85 -88) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปไว

ดังตอไปน้ี 

   1. เน้ือหาวิชาถูกแบงออกเปนข้ันยอยๆเรียกวากรอบ  (Frame) และกรอบ

เหลาน้ีจะเรียงลําดับจากงายไปหายากโดยมีขนาดแตกตางกันตั้งแตประโยคหน่ึงจนถึงขอความเปน

ตอนๆ เพื่อใหผูเรียนไปทีละนอยๆจากสิ่งท่ีรูแลวไปสูความรูใหมเปนการเราความสนใจของนักเรียน 

   2. ภายในกรอบจะตองใหนกัเรียนมีการตอบสนอง  (Response) เชน ตอบ

คําถามหรือเติมขอความลงในชองวางทําใหนักเรียนแตละคนเกิดความเขาใจเน้ือหาท่ีไดจากการมี

สวนรวมในกจิกรรมตางๆของบทเรียน 

   3. นักเรียนไดรบัการเสริมแรงยอนกลบัทันที  (Immediate Feedback 

Reinforcement) คือจะไดทราบคําตอบท่ีถูกตองทันทีซ่ึงทําใหนักเรียนทราบวาคําตอบของตนถูก

หรือผิดและสามารถแกไขความเขาใจผิดของตนไดทันที 

   4. การจัดการเรียนลําดับหนวยยอยๆของบทเรียนตองตอเน่ืองกันไปเปน

ลําดับจากงายไปหายากการนําเสนอเน้ือหาแตละกรอบควรลําดับข้ันตอนของเร่ืองใหชั ดเจนเพื่อให

งายตอการเขาใจและทําใหผูเรียนตอบสนองเร่ืองน้ันไดโดยตรง 

   5. ผูเรียนตองปฏิบัติหรือตอบคําถามในแตละกรอบไปตามวิธีท่ีกําหนดให 

   6. ผูเรียนคอยๆเรียนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆทีละข้ัน 

   7. ผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาการใชเวลาศึกษาบทเรียน

น้ันข้ึนอยูกับสติปญญาและความสามารถของนักเรียนแตละคน 

   8. บทเรียนสําเร็จรูปไดตั้งจุดมุงหมายเฉพาะไวแลวมีผลทําใหสามารถวัดไดวา 

บทเรียนน้ันๆไดบรรลเุปาหมายหรือไม 

   9. บทเรียนสาํเร็จรูป ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางกลาวคือตองคํานึงถึงผูเรียน

เปนเกณฑดังน้ันจึงตองนําเอาบทเรียนท่ีเขียนไปทดลองใชกับผูสามารถใชบทเรียนน้ันไดเพื่อแกไข

จุดบกพรองและปรับปรุงใหสมบูรณข้ึนกอนท่ีจะนําไปใชจริง 

  วิมลรัตน สนุทรโรจน (2545: 138) ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปวาคือ 

เน้ือหาจากบทเรียนถูกแบงเปนสวนยอยๆเรียกวากรอบ  (Frame) และลําดับกรอบของเน้ือหาจาก

กรอบแรกไปจนถึงกรอบสุดทายเน้ือหาน้ันจะถูกลําดับจากสิ่งท่ีงายไปสูสิ่งท่ียากแตละกรอบ จะมี

คาํอธบิายและมีคาํถามกระตุนความสนใจตอเน่ือ งกนัไปผูเรียนตอบคาํถามแลวจะสามารถตรวจ

คําตอบไดทันทีคําตอบของผูเรียนถูกหรือผิดจะมีการศึกษาไปตามลําดับข้ันและปฏิบัติตามคําแนะนํา

ท่ีปรากฏไวควบคูกับเน้ือหาบทเรียนจะกําหนดกิจกรรมเสมือนตัวแทนครูท่ีกํากับใหผูเรียนรายบุคคล

ตัวตอตัวและทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมเรียนเปนไปตามท่ีกาํหนดไว 
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  ถวัลย มาศจรัสและคณะ (2546: 20) กลาววาลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป 

ไดแกการออกแบบบรรจุเน้ือหาและสาระการเรียนรูออกเปนกรอบ  (Frame) ซ่ึงเปนเน้ือหาและสาระ

การเรียนรูดังกลาวน้ันจะนํามาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูยอยๆแลวบรรจุเน้ือหา สาระการเรียนรู

หนวยยอยๆดังกลาวลงไปในกรอบแตละกรอบใหมีความสัมพันธและเรียงลําดับเน้ือหาจากงายไป

ยาก 

  สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2547: 36) ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป

วาบทเรียนสําเร็จรูปมีลักษณะท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

   1. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได 

   2. เน้ือหาหรือเร่ืองท่ีจะใหเรียนรูแบงเปนหนวยยอยๆเรียกวากรอบบทเรียน

ความสัน้ยาวของแตละกรอบแตกตางกนัไปตามความเหมาะสม 

   3. จัดเรียงลําดับกรอบบทเรียนใหตอเน่ืองเร่ิมจากงายไปหายากและ เหมาะสม

กบัความสามารถของผูเรียนมีการทบทวนใหผูเรียนทดสอบการเรียนรูของตนเองตลอดเวลา 

   4. ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเน้ือหาและทักษะจากกิจกรรมตางๆท่ีกําหนดไวใน

กรอบ 

   5. เปนการเรียนรูท่ีมีการใหขอมูลยอนกลับจากผลการทดสอบทันทีโดย

สามารถตรวจสอบคําตอบจากคําเฉลยดวยตัวเองซ่ึงในบางขออาจมีคําอธิบายเพิ่มเติมใหดวย 

   6. มีการเสริมแรงแกผูเรียนในข้ันตอนสาํคญัเปนระยะเชนคาํชมการท่ี ผูเรียนรู

วาตนเองทําไดถูกตองแลวเปนตนซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและความกระตอืรือรนท่ีจะเรียนรู

ตอไป 

   7. ไมจํากดัเวลาเรียนผูเรียนสามารถใชเวลาในกา รเรียนรูตามความสามารถ

ของแตละบุคคล 

   8. มีการวัดประเมินผลแนนอนซ่ึงจะท้ังการทดสอบยอยระหวางเรียนทดสอบ

กอนและหลังเรียนเพื่อวัดความกาวหนาในการเรียนรูใหเห็นอยางชัดเจน 

  กาญจนา วฒัายุ (2548: 245) ไดสรุปลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังน้ี 

   1. มีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไวอยางชัดเจนและสามารถวัดได

จริง 

   2. มีการแบงเน้ือหาเปนหนวยยอยๆมีความสั้นยาวแตกตางกันไปตามความ

เหมาะสมจากงายไปหายากตามความสามารถของผูเรียน 

   3. มีการทบทวนใหผูเรียนไดทดสอบตนเองอยูตลอดเวลา 

   4. ผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมตางๆตามท่ีกําหนดไวในแตละหนวยยอยจนเกิด

ทักษะและความเขาใจ 

   5. มีการใหขอมูลยอนกลับทันทีจากเฉลยและคําอธิบายเพิ่มเติม 

   6. มีการเสริมแรงทุกระยะ 

   7. ไมจํากดัเวลาในการเรียน 
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   8. มีการทดสอบกอนเรียนระหวางเรียนและหลงัเรียน 

  อมุาภรณ ตุงตระกูล (2553: 31)ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปวาบทเรียน

สําเร็จรูปมีลักษณะท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

  1. เน้ือหาวิชาถูกแบงออกเปนหนวยยอยๆเรียกวา  “กรอบ” หรือ “เฟรม” โดย

เรียงลําดับกรอบของบทเรียนจากงายไปหายากเพื่อใหผูเรียนไดเรียนไปทีละนอยๆจากสิ่งท่ีรูแลว

ไปสูความรูใหม 

  2. มีการจัดเรียงลําดับกรอบของบทเรียนเอาไวอยางตอเน่ืองกันไปการนําเสนอ

เน้ือหาในแตละกรอบมีลําดับข้ันของเร่ืองชัดเจนเพื่องายตอการทําความเขาใจของผูเรียน 

  3. ภายในกรอบแตละกรอบผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมตางๆของบทเรียน

โดยการตอบคําถามทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาอยางตอเน่ือง 

  4. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงยอนกลับทันทีจากการท่ีไดรับทราบคําตอบท่ีทํา

ไปน้ันถูกตองหรือไมเปนประโยชนในแงการสราง แรงจูงใจแกนักเรียนซ่ึงบทเรียนธรรมดาโดยท่ัวไป

มีคุณลักษณะดังกลาวนอยมาก 

  5. บทเรียนสําเร็จรูปยึดนักเรียนเปนศูนยกลางคือผูเรียนสามารถเรียนไดดวย

ตนเองตามความสามารถแตละคนไมจํากดัเวลาเรียนเปนการตอบสนองความแตกตางของผูเรียน 

  6. การสรางบทเรียนสําเร็จรูปไดกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพื่อการ

ประเมินท่ีถูกตองสงผลใหทราบวาบทเรียนน้ันๆไดผลตามวัตถุประสงคท่ีตองการหรือไม 

  จากลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีกลาวมาพอสรุปไดดังตอไปน้ี 

   1. บทเรียนสําเร็จรูปจะแบงเน้ือหาออกเปน ตอนยอยๆเรียกวากรอบซ่ึงกรอบ

เหลาน้ีจะเรียงเน้ือหาจากงายไปหายากอยางเปนลําดับข้ันตอน 

   2. ผูเรียนจะเรียนรูเน้ือหาเพิม่ในแตละกรอบไดจากการตอบคาํถามและจะ

ทราบคาํตอบไดทนัที 

   3. ผูเรียนสามารถท่ีจะเรียนไดโดยไมจํากัดเวลา 

 1.3 หลักจิตวิทยาที่นํามาใชกับบทเรียนสําเร็จรูป 

  จาคอบสและสโตลูโรว  (Jacobs and Stolurow. 1966: 20) ไดกลาววาบทเรียน

สําเร็จรูปวางอยูบนรากฐานจิตวิทยาการศึกษาท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

   1. จัดวางเน้ือหาตามจุดมุงหมายท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรู 

   2. เรียงเน้ือหาเปนข้ันตอนตามลําดับอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. เสนอเน้ือหาอยางมีระเบียบเปนเร่ืองๆไป 

   4. นักเรียนไดมีสวนรวมเปนอยางดีดวยตนเอง 

   5. ไดรูผลของการกระทําทันที 

   6. นักเรียนไดมโีอกาสกาวไปตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 

   7. นักเรียนไดเรียนรูจากจุดท่ีตนยังบกพรองหรือเขาใจผิดได 
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  เคลเลอร (Keller. 1968: 79 - 89) ไดกลาวถงึการนําทฤษฎีการวางเงือ่นไขทาง

พฤติกรรมของสกินเนอรมาใชในบทเรียนสําเร็จรูปคือเม่ือผูเรียนมีโอกาสตอบถูกมากท่ีสุดก็จะทําให

ผูเรียนเกิดความพึงพอใจสิ่งเราและการตอบสนองของผูเรียนจะเช่ือมโยงกันคือการใหรางวัลจากการ

ตอบถูกซ่ึงไดแกการไดรับคําชมเชย 

  ถวัลย มาศจรัสและคณะ  (2546: 18-22) ไดกลาวถึงวัตกรรมบทเรียนสําเร็จรูป

เกิดข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา 2 ทฤษฎีไดแก 

   1. ทฤษฎีสัมพันธเช่ือมโยงของธอรนไดค  (S-R Bond Theory) ซ่ึงเนนและให

ความสําคัญในเร่ืองความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (Response) 

    ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) เปนการศกึษาและนักจิตวทิยาชาว

อเมริกันไดศึกษาคนควาเร่ืองการเรียนรูโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรจนคนพบและสรุปเปน

ทฤษฎีสัมพันธเช่ือมโยงท่ีเปนความสัมพันธระหวางสิ่งเรา  (Stimulus) กบัการตอบสนอง  

(Response) ทฤษฎีของธอรนไ ดคท่ีนํามาใชเปนพื้นฐานของการจัดทําบทเรียนสําเร็จรูปน้ันธอรน

ไดคกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูท่ีสําคัญ 3 ประการไดแก 

    1.1 กฎแหงความพรอม  (Low of Readiness) กฎแหงความพรอมเปน

ความสาํคญัของการตัง้ใจและจูงใจการเรียนรูเชนการเตรียมตวัผูเรียนการเตรียมบทเรียนซ่ึ งมนุษย

จะทํางานดีไดเม่ือมีความพรอมเร่ืองของความพรอมถาผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูเม่ือเขาได

เรียนรูก็จะมีความพึงพอใจสุขใจตรงกันขามถาไมมีความพรอมแตถูกแรงกดดันใหตองมีความพรอม

ก็จะเกิดความไมพอใจความพรอมทําใหเกิดการเรียนรูมีความสุขเกิดผลสัมฤ ทธิ์ท่ีดีความไมพรอมทํา

ใหการเรียนรูเต็มไปดวยความทุกขผลสัมฤทธิ์การเรียนรูลมเหลว 

    1.2 กฎแหงการฝกหัด (Low of Exercise) กฎแหงการฝกหัดไดแก  การ

กระทําซํ้าทําบอยๆซ่ึงจะกอใหเกิดทักษะความชํานาญการการฝกปฏิบัติซํ้าจะทําใหเกิดการเรียนรู

และเกิดทักษะท่ีแมนยําชัดเจนและมีทักษะคลองแคลว 

    1.3 กฎแหงผล (Low of Effect) กฎแหงผลหรือผลลัพธท่ีไดไดแกรางวัล

หรือความสมหวังจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีกําลังใจในกา รเรียนมากข้ึนเปนกฎท่ีเกี่ยวกับการ

เช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีสรางความพึงพอใจใหแกผูเรียนซ่ึงไดมาจากแรงเสริม 

เชน การท่ีผูเรียนตอบคําถามไดถูกตองจะทําใหมีความรูสึกภูมิใจกระตือรือรนท่ีจะศึกษาเน้ือหาสาระ

อืน่ๆตอไปหรือการไดรบัรางวลัจากการทํา กิจกรรมการเรียนรูก็เปนแรงเสริมท่ีสําคัญใหผูเรียนเกิด

การใฝรูใฝเรียน 

   2. ทฤษฎีของสกนิเนอร  (B.F. Skinner) สกนิเนอรแหงมหาวทิยาลยัฮาวารด

สนใจศึกษาเร่ืองราวพฤติกรรมของมนุษยโดยอาศัยพื้นฐานทางธรรมชาติและลักษณะของมนุษย

เสริมตอจากทฤษฎี  S – R ของธอรนไดคไว  3 เร่ืองดวยกันไดแกเงื่อนไขของการตอบสนอง  

(Operant Conditioning) การเสริมแรง  (Reinforcement) และความแตกตางระหวางบุคคล  

(Individual Differences) 
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   จุดเดนทฤษฎีของสกินเนอรท่ีนํามาใชในบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสําคัญ  3 ประการ 

ไดแก 

    2.1 เงือ่นไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) ไดแกพฤตกิรรม

ของมนุษยท่ีแสดงออกจะเกิดข้ึนบอยแคไหนน้ันข้ึนอยูกับการตอบสนองอัตราการแสดงออกของ

พฤตกิรรม 

    2.2 การเสริมแรง  (Reinforcement) ไดแกสิ่งเราท่ีทําใหอัตราการ

แสดงออกของพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีตองการและตัดหรือจํากัดพฤติกรรมบางอยาง

ออกไปไดซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาเรียนรูดวยความตั้งใจ 

    2.3 ความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual Differences) เปนการเปด

โอกาสใหผูเรียนท่ีเรียนรูไดเร็วสามารถนําเวลาท่ีเหลือไปทํากิจกรรมอื่นโดยไมตองรอผูเรียนรูไดชา

ในขณะเดียวกันผูท่ีเรียนรูไดชาก็สามารถจะเรียนรูเร่ืองตางๆจากบทเรียนสําเร็จรูปไดตามศักยภาพ

ของตนเองโดยไมถูกบีบคั้นวาจะตองเรียนจบเน้ือหาสาระท่ีผูสอนกําหนด พรอมกับผูเรียนท่ีเรียนรูได

เร็วโดยท่ีตนเอง “ไมเกดิการเรียนรู ” อยางแทจริง 

  จากหลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชกับบทเรียนสําเร็จรูปท่ีกลาวมาพอสรุปไดดังตอไปน้ี 

   1. ความพรอมท่ีจะเรียนและความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน 

   2. จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 

   3. จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูและกิจกรรมท่ีปฏิบัติ

ทันทีหลังปฏิบัติสําเร็จจัดประสบการณใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ และจัด

ประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงท่ีดี 

 1.4 ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป 

  ธีระชัย ปูรณโชติ (2539: 11 - 20) ไดแบงบทเรียนสําเร็จรูปออกเปน 3 ประเภทคอื 

   1. บทเรียนสาํเร็จรูปแบบเสนตรง  (Liner Programming) เปนบทเรียนแบบ

เสนตรง ท่ีนําเสนอเน้ือหาแตละนอยบรรจุในกรอบหรือเฟรมตอเน่ืองจากลําดับจากกรอบท่ีหน่ึงไปยัง

กรอบท่ีสองจนถึงกรอบสุดทายตามลําดับโดยเรียงลําดับเน้ือหาจากงายไปยากสิ่งท่ีเรียนจากกรอบ

แรกๆจะเปนพื้นฐานสําหรับกรอบถัดไปผูเรียนจําเปนตองเรียนตามลําดับทีละกรอบตอเน่ืองกันไป

ตั้งแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทายโดยไมขามกรอบใดกรอบหน่ึงเลย 

    2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิ่งหรือสาขา  (Branching Programming) เปน

วธิกีารเขียนบทเรียนแบบลาํดบัแตกตางจากการเขียนแบบเสนตรงการเขียนโปรแกรมแบบสาขาจะมี

การเรียงลําดับขอความยอยโดยอาศัยคําตอบของผูเรียนเป นเกณฑถาผูเรียนตอบคําถามยอยได

ถูกตองผูเรียนจะไดรับคําสั่งใหเรียนหนวยตอไปหนวยยอยไดจํานวนหน่ึงแตถาตอบไมถูกจะไดรับ

คําสั่งใหยอนไปเรียนขอความยอยตางๆเพื่อเพิ่มกรอบท่ีจะกาวหนาตอไป 
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    3. บทเรียนสาํเร็จรูปแบบผสม  (Combination Programmed) เปนบทเรียนท่ีให

โอกาสตอบสนองของนักเรียนโดยมีท้ังแบบเสนตรงและแบบตอกิ่งหรือแบบสาขาในบทเรียนเดียวกัน

โดยพจิารณาในแตละแบบแตละข้ันตอนตามความเหมาะสม 

  ถวัลย  มาศจรัสและคณะ  (2546: 20-21) แบงบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียน

โปรแกรมตามรูปแบบใน 4 ประเภทคอื 

    1. บทเรียนประเภทเปนเลมมีหลายลักษณะโดยมีขอปลีกยอยแตกตางกันเพียง

เล็กนอยเชนแบบการตูนแบบบัตรตอเน่ืองแบบมีขอความอยางเดียวแบบมีขอความและมีภาพ

การตนูบทเรียนประเภทเปนเลมเหมาะสาํหรับทุกสถานท่ีและทุกโอกาสเพราะใชสะดวกประหยัดและ

ไมจําเปนตองใชประกอบกับสื่ออื่นใชศึกษาเปนรายบุคคล 

    2. บทเรียนท่ีใชกับเคร่ืองชวยสอน เคร่ืองชวยสอน  (Teaching Machine) เปน

เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนโดยตรงและมีโปรแกรมเฉพาะของเคร่ืองชวยสอนแต

ละเคร่ืองเชนเคร่ืองชวยสอนของเพรสซ่ีท่ีเรียกวา ดรัมติวเตอร (Drum Tutor) 

    3. บทเรียนสําเร็จรูปสื่อประสมประกอบดวยสื่อตั้งแตสองชนิดข้ึนไปเชน 

ขอความกับเทปเสียงขอความกับโทรทัศนการใชบทเรียนสําเร็จรูปสื่อประสมท้ังศึกษาเปนรายบุคคล

และเปนกลุมอาจจัดเปนกลุม 7 - 8 คนจนกระท่ังกลุมใหญ 30 - 40 คน 

    4. คอมพิวเตอรชวยสอนคอมพิวเตอร  (Computers) เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ี

ประกอบดวยเคร่ืองกลไกอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆจํานวนมากสามารถรับและสงผานขอมูลหรือ

โปรแกรมขาวสารในรูปแบบตางๆไดอยางกวางขวางภารกิจของคอมพิวเตอรจะข้ึนอยูกับโครงสราง

และรูปแบบของคอมพวิเตอรนัน้ๆการนําคอม พวิเตอรเขามาใชในการเรียนการสอนตองศกึษา

รูปแบบโปรแกรมของคอมพิวเตอรใหเขาใจกอนตัดสินใจได 

  ถวัลย  มาศจรัสและจิราภรณ  จงเกษกรณ  (2548: 28) ไดกลาวไววาในปจจุบัน

บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูมี 3 ชนิดไดแก 

    1. บทเรียนสาํเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear Programme) 

    2. บทเรียนสาํเร็จรูปแบบสาขา (BlanchineProgramme) 

    3. บทเรียนสําเร็จรูปแบบไมแยกกรอบ 

  วิมลรัตน สนุทรโรจน (2549: 139 – 140) ไดแบงบทเรียนสําเร็จรูปไว 3 ลักษณะ คือ 

    1. บทเรียนสาํเร็จรูปแบบเสนตรง  (Linear Programmed) เน้ือหาจะถูกจัดเรียง

เปนกรอบ (Frame) ตามลําดับจากงายไปหายากผูเรียนจะตองเร่ิมเรียนจากกรอบแรกและเรียงลําดับ

จนกระท่ังกรอบสุดทายของบทเรียนจะขามกรอบใดกรอบหน่ึงไมไดสิ่งท่ีเรียนจากกรอบแรกจะเปน

พื้นฐานของกรอบถัดๆไป 

    2. บทเรียนสาํเร็จรูป แบบแยกกิ่งหรือสาขา  (Branching Programmed)  

Norman H. Crowdow เปนผูพฒันาจาก Skinner โดยบทเรียนจะไมดําเนินการตามลําดับแตจะจัด

ใหมีการเรียงลําดับเน้ือหายอยโดยอาศัยคําตอบของผูเรียนเปนเกณฑถาผูเรียนตอบคําถามของ

ขอความยอยๆท่ีเปนหลักของบทเรียนไดถูกตองบทเรียนอาจจะมีคําแนะนําใหผูเรียนปฏิบัติตอไป
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โดยใหขามกรอบน้ีไปกรอบตอไปแตถาผูเรียนตอบ คําถามไมถูกตองก็อาจจะมีขอความยอยๆ

เพิ่มเติมใหศึกษากอนเพื่อเขาใจและกาวตอไปการเรียนจะไมดําเนินตามลําดับข้ันจากกรอบแรกไป

จนถึงกรอบสุดทายแตอาจจะยอนไปยอนมาในกรอบตางๆท้ังน้ีข้ึนอยูกับความสามารถของผูเรียน 

    3. บทเรียนผสม  (Combination Programmed) เปนบทเรียนท่ีใหโอกาสการ

ตอบสนองของผูเรียนโดยมีท้ังแบบเสนตรงและแบบแตกกิ่งในเน้ือหาเดียวกัน    

  จากชนิดของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีกลาวมาพอสรุปไดบทเรียนสําเร็จรูปจะมี  3 ชนิด

ไดแก   

    1. บทเรียนสาํเร็จรูปชนิดเสนตรง  (Linear Programmed) คือบทเรียนท่ีจัดให

ทุกคนไดอานขอความเดียวกันตามลําดับเดียวกันและตอบคําถามเหมือนกัน 

    2. บทเรียนสาํเร็จรูปชนิดสาขา  (Branching Programmed) คือนักเรียนทุกคน

ไมจําเปนตองเรียนรูในลักษณะเดียวกันหรือตามแผนเดียวกันหากแตนักเรียนมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจ

เลือกคําตอบตางๆกันจากตัวเลือกท่ีให 

    3. บทเรียนผสม (Combination Programmed)เปนบทเรียนท่ีมีท้ังแบบเสนตรง

และแบบสาขาในบทเรียนเดยีวกนั 

  สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเลือกใชบทเรียนสาํเร็จรูปชนิดเสนตรง 

 1.5 วิธดีาํเนินการสรางบทเรียนสาํเร็จรูป 

  วิเชียร ชิวพิมาย (2544: 24) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางบทเรียนสํา เร็จรูปแบบ

เสนตรงพอสรุปไดดังน้ี 

  ข้ันการเลือกเน้ือหาผูเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตองศึกษาหลักสูตรของระดับช้ันเรียนท่ี

จะนํามาเขียนบทเรียนสําเร็จรูปอยางละเอียดในข้ันเลือกเน้ือหาและศึกษาหลักสูตรของเน้ือหาวิชา

โดยละเอียดน้ันจะตองคํานึงถึงเน้ือหาท่ีจะนํามาเปนพื้นฐานใหกับผูเรียนดวยหลักเกณฑในการ

พิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีนํามาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปมีดังตอไปน้ี 

    1. ตองเปนเน้ือหาท่ีผูสรางมีความรูความสามารถในเน้ือหาวิชาน้ันๆและจะตอง

เขาใจความรูพื้นฐานและความรูอื่นๆท่ีเช่ือมโยงกับเน้ือหาวิชาท่ีจะสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปอีกดวย 

    2. ผูสราง จะตองจําลองรูปแบบการสอนไดเหมือนกบัสภาพการสอนจริงให

ออกมาเปนตวัหนังสอืบนบทเรียนสาํเร็จรูป 

    3. การสรางบทเรียนสําเร็จรูปตองยึดหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญ 

    4. เร่ืองท่ีนํามาสรางควรงาย 

    5. ความยาวของบทเรียนสําเร็จรูปตองมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค 

    6. เลือกเน้ือหาในการสอนท่ีไมสามารถสอนใหเกิดความเขาใจไดดวยวิธีธรรมดา 

    7. การสรางบทเรียนสาํเร็จรูปหากการเรียงลาํดบัเน้ือหาวชิาเปนไปตามหลกัใน

ธรรมชาติและตามหลักของเหตุผลแลวจะชวยใหการสรางบทเรียนงายข้ึน 
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  สุวิทย มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2547: 38) ไดกลาวถงึข้ันตอนการสรางและการใช

บทเรียนสําเร็จรูปแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

    1. ข้ันเตรียม 

     ผูสอนศกึษาปญหาความตองการและความสนใจของผูเรียนนํามาหา

ทางเลือกหรือสรางบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงข้ึนมาโดยควรไดรับการออกแบบจาก

ผูเช่ียวชาญกอนและตองมีการทดลองตามหลักการวิจัยโดยการหาคาความเช่ือม่ันกอนจึงจะให

ผูเรียนไดเรียนตามกจิกรรมในบทเรียนน้ันๆสวนข้ันตอนการออกแบบสามารถดาํเนินการไดดงัน้ี 

     1.1 วิเคราะหหลักสูตรเพื่อพิจารณาขอบขายของเน้ือหาระดับประเภท เวลาท่ี

ใชคูมือครูเพื่อใหเกิดแนวคิดในการผลิต 

     1.2 กําหนดเน้ือหาวิชาและระดับช้ันโดยพิจารณาเน้ือหาวิชาท่ีนํามาผลิต

เปนวชิาอะไรใชสอนระดบัใดมีสาระมากนอยเพียงใดเปลี่ยนแปลงบอยหรือไม 

     1.3 กําหนดวัตถุประสงคเปนการกําหนดใหทราบวาเม่ือเรียนจบแลวผูเรียน

จะรูอะไรมีความสามารถแคไหน 

     1.4 วางขอบเขตของงานโดยวางเคาโครงเร่ืองลําดับเร่ืองราวกอนหลัง 

     1.5 วเิคราะหเน้ือหาเปนข้ันตอนท่ีสาํคญัเพราะการนําเน้ือหามาแตกยอย

และเรียงลําดับจากงายไปหายาก 

     1.6 สรางแบบทดสอบและมีคําตอบเฉลยใหไวโดยออกแบบเน้ือหาท่ีจะใช

ทดสอบผูเรียนท้ังกอนและหลังเรียนในบทเรียนน้ันแบบทดสอบตองวัดใหครอบคลุมวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมท่ีวางไวและตองสรางข้ึนตามหลักการสรางแบบทดสอบมีการหาคาความเช่ือม่ันและการ

ทดลองใช 

     1.7 เขียนบทเรียนสําเร็จรูปผูออกแบบจะตองเขียนโดยยึดโครงสราง

ข้ันตอนการเขียนและขอบเขตของงาน 

     1.8 ทดลองใชและปรับปรุงแกไขการทดลองแตละคร้ังควรบันทึกผลการ

ทดลองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

    2. ข้ันการเรียนรู 

     2.1 ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

     2.2 ผูสอนแนะนําการใชบทเรียนใหผูเรียนเขาใจทุกข้ันตอน 

     2.3 แจกบทเรียนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองตามกิจกรรมท่ีบทเรียนกําหนด

ไวโดยผูเรียนแตละคนใชเวลามากนอยแตกตางกันไป 

    3. ข้ันสรุป 

     3.1 หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาจนจบบทเรียนแลวผูสอนจึงใหทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

     3.2 ผูสอนสรุปสาระสําคัญเพิ่มเติมสําหรับผูเรียนท่ีตองการทราบ 

     3.3 ผูสอนและผูเรียนรวมกนัตรวจสอบและประเมินผลงาน 
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  กาญจนา วฒัายุ (2548: 30) กลาววาบทเรียนสําเร็จรูปมีคุณลักษณะท่ีเปนสิ่งพิมพท่ี

จะใชเรียนรูและสามารถนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชซํ้าแลวซํ้าอีกไดโดยท่ีผลการเรียนรูท่ีไดจะยังคง

เดิมบทเรียนสําเร็จรูปอาจจะมีท้ังสื่อท่ีเปนสิ่งพิมพและสื่อท่ีไมใชสิ่งพิมพหรืออาจจะเปนสื่อท้ังสอง

ประเภทรวมกันโดยมีหลักในการสรางดังน้ี 

    1. ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองโดยไมตองอาศัยความ

ชวยเหลือจากผูสอนบอยๆเพราะในบทเรียนสําเร็จรูปผูเรียนสามารถกระทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง

ดงัน้ันผูเรียนจึงสามารถเรียนตามอตัราความสามารถของผูเรียนแตละคน 

    2. มีการตั้งคําถามหรือปญหาเฉพาะท่ีถามข้ึนในบทเรียนเพื่อใหผูเรียนตอบ

แบบเปดเผยและผูเรียนจะตองตอบสนองคาคําถามดังกลาวบอยๆในขณะท่ีกําลังศึกษาบทเรียน

สําเร็จรูปน้ันอยู 

    3. เม่ือผูเรียนตอบคําถามในบทเรียนสําเร็จรูปผูเรียนจะทราบขอมูลท่ีเปน

คาํตอบอนัจะทําใ หผูเรียนมีขอมูลอยางเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจวาสิ่งท่ีเขาตอบน้ันผิดหรือ

ถูกมากเพียงใด 

    4. มีการนําเสนอเน้ือหาท่ีเปนระดับข้ันและมีระบบมาใหเกิดหนวยการเรียนเพื่อ

ควบคมุพฤตกิรรมของผูเรียนในการตอบสนองภายในบทเรียนสาํเร็จรูป 

  ถวัลย มาศจรัสและจิราภรณ จงเกษกรณ (2548: 22) ไดกลาวไววาการสรางบทเรียน

สําเร็จรูปมีข้ันตอนหลักท่ีสําคัญใน 4 ข้ันตอนตามวงจรของกระบวนการบริการแบบ PDCA ไดแก 

    1. ข้ันวางแผน (P = Plan) เปนการวางแผนเพือ่การเขียนบทเรียนสาํเร็จรูป 

    2. ข้ันปฏิบัติ (D = Do) เปนการปฏิบัติเพื่อการเ ขียนบทเรียนสาํเร็จรูปและ

นําไปใชจัดการเรียนรู 

    3. ข้ันตรวจสอบ (C = Check) เปนการตรวจสอบและประเมินคณุภาพบทเรียน

สาํเร็จรูป 

    4. ข้ันปรับปรุงแกไข  (A = Action) เปนการปรับปรุงแกไขและพฒันาบทเรียน

สาํเร็จรูป 

  จากวธิดีาํเนินการสรางบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีกลาวมาพอสรุปได 3 ข้ันตอน คือ 

    1. ข้ันตอนการวางแผน เปนข้ันตอนท่ีสาํคญัมากเพราะวาผูสรางจะตอง

พิจารณาตัดสินใจใหดีเสียกอนวาจะเลือกเร่ืองใดวิชาใดมาสรางจึงจะเหมาะสม 

    2. ข้ันดาํเนินการ จะตองศึกษาหลักสูตรเพื่อจะไดสรางใหตรงกับเน้ือหาและ

กาํหนดจุดมุงหมายในการสราง 

    3. ข้ันนําไปใช หลังจากท่ีไดทดลองและปรับปรุงแกไขแลวก็สามารถนํา

บทเรียนน้ันไปใชกับผูเรียนได 
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 1.6 ขอดีและขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูป 

 ขอดีของบทเรียนสําเร็จรูป 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 56-57) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังน้ี 

    1. ผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองและดาํเนินไปตามความสามารถของตน

คลายกับผูเรียนไดมีโอกาสเรียนกับครูแบบตัวตอตัว 

    2. ชวยใหครูทํางานนอยลงโดยเฉพาะเกี่ยวกับการสอนขอเท็จจริงตางๆครูจะ

ไดมีเวลาในการเตรียมบทเรียนอื่นท่ียุงยากลึกซ้ึงกาวหนาไปอีก 

    3. ผูเรียนตอบผิดก็ไมมีผูเยาะเยยเพราะไมมีใครเห็นเม่ือผิดก็สามารถแกความ

เขาใจผิดของตนไดทันที 

    4. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 

    5. เปนการแกวิธีการศึกษาในปจจุบันท่ีนิยมทํางานเปนกลุมและสนใจ

เน้ือหาวชิานอยไป 

    6. แกปญหาการขาดแคลนครูเพราะครูคนเดยีวสามารถคมุนักเรียนใหเรียนจาก

บทเรียนโปรแกรมไดคราวละหลายสบิคน 

    7. สงเสริมใหผูเรียน สามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนไดดวย

ตนเอง 

    8. ผูเรียนท่ีขาดเรียนก็มีโอกาสชวยตนเองใหตามผูอื่นทันได 

    9. ครูมีโอกาสใหความสนใจดูแลผูเรียนเปนรายบุคคลไดมากข้ึน 

  ทิศนา แขมมณี  (2545: 104) ไดกลาวถึงขอดีของการสอนโดยใชบทเรียนแบบ

โปรแกรมไวดังน้ี 

    1. เปนวิธีสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง 

    2. เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถเรียนรูไดตาม

ความสามารถของตนเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

  วิมลรัตน สนุทรโรจน (2545: 115) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียนสําเร็จรูปสรุปไดดังน้ี 

    1. เด็กสามารถทํางานไดตามลําพังพนการถูกดุถูกวาจากครูไมตองฟงคํา

วิพากษวิจารณหรือเยาะเยยจากเพื่อนๆซ่ึงกอใหเกิดความสบายใจกอใหเกิดความเปนอิสระ 

    2. ทําใหเกิดการพึ่งตนเองและมีความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน 

    3. สามารถพิสูจนความไมรูของนักเรียนดวยการใหนักเรียนไดรูผลการกระทํา

หรือการตอบคาํถามของตนเอง 

    4. สามารถใชเปนองคประกอบของกจิกรรมเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดเปน

อยางดี 

    5. อาจใชเสมือนผูสอนพิเศษใหนักเรียนท่ีเรียนชาท่ีตองการความเอาใจใสเปน

พิเศษจากครูซ่ึงไมสามารถกระทําไดใชช้ันเรียนท่ัวไป 
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    6. สามารถชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความกระตือรือรนสูงใหไดรับประสบการณ

กวางขวางข้ึน 

    7. เปนการเพาะนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนไดเปนอยางดี 

    8. ลดความเบ่ือหนายใหกับผูเรียนบางคนท่ีตองการเรียนรวมกับคนอื่น 

    9. ผูเรียนสามารถเรียนในเวลาใดท่ีใดก็ไดตามความพอใจของผูเรียนซ่ึงจะชวย

ในดานการศึกษาของผูใหญเปนอยางดี 

    10. อาจชวยใหครูทาํงานในดานการสอนขอเท็จ จริงตางๆนอยลงจะไดนําเวลา

ไปเตรียมบทเรียนท่ียุงยากลึกซ้ึงกาวหนาย่ิงข้ึนไป 

    11. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลเดก็ท่ีเรียนชาจะมี

เวลาศึกษามากข้ึนเด็กท่ีเรียนเร็วก็ใชเวลาศึกษานอยมีโอกาสใชเวลาไปทํางานอยางอื่นทําใหไมตอง

รอเด็กท่ีเรียนชา 

    12. ทุนเวลาในการสอนบทเรียนหน่ึงๆเพราะผลจากการวจัิยหลายฉบับ พบวา

บทเรียนสาํเร็จรูปสามารถสอนเน้ือหาไดมากกวาวธิกีารสอนอยางอืน่โดยใชเวลาสอนนอย 

    13. ใชทบทวนครูบางคนอาจใชบทเรียนสาํเร็จรูปเพือ่ทบทวนการเรียนท่ี

นักเรียนไดเรียนมาแลวอาจเพื่อใหมีความเขาใจและเพื่อใหมีความจดจําบทเรียนไดมากข้ึนและเพื่อ

เปนการสรุปผลการสอนท่ีครูไดสอนมาดวยการสอนวิธีตางๆท่ีใชกันอยูท่ัวไป 

    14. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูเพราะผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองได

และชวยแบงเบาภาระของครูเพราะเม่ือผูเรียนไมเขาใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียนครูอาจแนะนําใหอาน

บทเรียนสําเร็จรูปท่ีมีอยูเปนการบานหรือนอกเวลาเรียนเพื่อใหเขาใจทันกับเพื่อนคนอื่นๆโดยครูไม

ตองเสียเวลามาอธบิายใหม 

    15. สามารถสงเสริมจริยธรรมใหกับนักเรียนไดแกความซ่ือสัตย ความ

ขยันหม่ันเพียรความอดทนความมีระเบียบวินัยความใฝรูใฝเรียนเปนตน 

  สุคนธ สนิธพานนท (2546: 92-93) กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน

สําเร็จรูปไวดังน้ี 

    1. ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองทบทวนความรูดวยตนเอง

สามารถประเมินความรูของตนเองวาเขาใจมากนอยเพยีงใด 

    2. เปนการเรียนรูจากเร่ืองท่ีงายไปยากตามลําดับทําใหกระตุนความสนใจให

ผูเรียนติดตามอยางตอเน่ือง 

    3. ชวยเสริมสรางกาํลงัใจในการเรียนรู เน่ืองจากผูเรียนจะคอยๆพัฒนาทีละข้ัน

จากงายไปจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค 

    4. สามารถศึกษาไดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

    5. ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของแตละคน 

    6. แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลผูท่ีเรียนไดชาจะไมถวงการเ รียนของ

ผูท่ีเรียนเร็วผูเรียนชาจะไมมีปมดอยในการเรียนและเม่ือผิดก็สามารถแกไขได 
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    7. ผูเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียนมากข้ึนเพราะทราบความกาวหนาของ

ตนอยูตลอดเวลา 

    8. ฝกนิสัยผูเรียนใหมีความซ่ือสัตยเช่ือม่ันในตนเองรับผิดชอบและควบคุมตนเอง

ได 

  พิษณุ ชินชนะ (2548: 30) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังน้ี 

    1. สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนทําใหผูเรียนไดเรียนรูตาม

เอกตัภาพของตนเชนความสนใจสตปิญญาวฒุภิาวะฯลฯ 

    2. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

    3. ผูเรียนสามารถจะศกึษาบทเรียนในเวลาใดเม่ือไรกต็ามความพอใจของ

ผูเรียนเองแมจะเปนท่ีบานของผูเรียนเอง 

    4. ผูเรียนไดเรียนรูเปนข้ันตอนทีละนอยและไดทราบผลการเรียนรูของตนเอง

ทุกข้ันตอนเกิดแรงเสริม (Reinforcement) 

    5. ทําใหเกิดการพึ่งตนเองและมีความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน 

    6. ลดความเบ่ือหนายใหกับนักเรียนบางคนท่ีตองเรียนรวมกันกับคนอื่น 

    7. เปนการฝกนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเปนอยางดี 

    8. สามารถชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความกระตือรือรนสูงใหไดรับประสบการณ

กวางขวางข้ึน 

    9. บทเรียนสําเร็จรูปอาจใชเสมือนครูสอนพิเศษกับนักเรียนท่ีเรียนชาท่ีตองการ

ความเอาใจใสเปนพิเศษจากครูซ่ึงไมสามารถกระทําไดในช้ันเรียนท่ัวไป 

    10. สามารถพสิจูนความสามารถของนักเรียนไดดวยการใหนกัเรียนไดรูผล

การกระทําหรือการตอบคาํถามของตนเอง 

    11. บทเรียนสาํเร็จรูปสามารถใชเปนองคประกอบของกจิกรรมเสริมการเรียนรู

ของนักเรียนไดเปนอยางดี 

    12. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูเพราะผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองได

และชวยแบงเบาภาระของครูเพราะเม่ือผูเรียนไมเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนครูอาจแนะนําใหอานบทเรียน

สําเร็จรูปท่ีมีอยูเปนการบานหรือนอกเวลาเรียนเพื่อความเขาใจใหทันกับเพื่อนคนอื่นๆในช้ันโดยครู

ไมตองเสียเวลามาอธิบายใหม 

    13. อาจชวยใหครูทํางานนอยลงในดานการสอนขอเท็จจริงตางๆแลวจะไดนํา

เวลาไปเตรียมบทเรียนท่ียุงยากลึกซ้ึงกาวหนาย่ิงข้ึนไป 

    14. ใชเพือ่ทบทว นครูบางคนอาจใชบทเรียนสาํเร็จรูปเพือ่ทบทวนการเรียนท่ี

นักเรียนไดเรียนมาแลวเพื่อใหมีความเขาใจและใหมีความจดจําบทเรียนไดมากข้ึนและเพื่อเปนการ

สรุปผลการสอนท่ีครูไดสอนมาดวยการสอนวิธีตางๆท่ีใชกันอยูท่ัวไป 

    15. บทเรียนสาํเร็จรูปสามารถสงเสริมจริยธรรมให กับนักเรียนไดแกความ

ซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพียรความอดทนความมีระเบียบวินัยความใฝรูเรียนเปนตน 
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  คาํรณ ลอมในเมืองและรุงฟา  ลอมในเมือง (2550: 25) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียน

สําเร็จรูปไวหลายประการแตท่ีเห็นไดชัดเจนคือ 

    1. ชวยเสริมสรางใหผูเรียนเรียนดวยตนเองตามกําลังความสามารถของตนเอง

และใชเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจเพราะบทเรียนไดเตรียมมาแลวเปนอยางดีสามารถนําไปใช

ไดไมตองมีครูคอยแนะนําตลอดเวลา 

    2. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดีผูเรียน ท่ี

เรียนรูไดเร็วก็กาวหนาไปเร็วผูเรียนท่ีเรียนชาก็จะเขาใจชาไปตามความสามารถของตนเองไม

จําเปนตองรอใหพรอมกัน 

    3. ใชเพื่อการทบทวนบทเรียนสําเร็จใชเพื่อทบทวนการเรียนท่ีนักเรียนไดเรียน

มาแลวอาจใชเพื่อใหมีความเขาใจและใหมีความจําเน้ือหาบทเรียนมากข้ึ นและเพื่อเปนการสรุปผล

การสอนท่ีครูไดสอนมาดวยวิธีการสอนตางๆท่ีใชกันอยูท่ัวไป 

    4. ใชเพื่อสอนซอมเสริมนักเรียนท่ีไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีการ

สอนท่ีครูใชกันอยูท่ัวไป 

    5. บทเรียนสาํเร็จรูปกจ็ะชวยนักเรียนเหลาน้ันไดมากเพราะบทเรียนสาํเร็ จรูป

จะทําเปนข้ันยอยๆและมีการเสริมแรงทันทีทันใดแกปญหาขาดแคลนครู (แตไมใชแทนครู) 

    6. บทเรียนสาํเร็จรูปนอกจากจะใชสอนผูทีไ่มประสบความสาํเร็จในการเรียน

ดวยวิธีการสอนแบบธรรมดาแลวยังชวยใหผูเรียนรูจักวิธีการแกปญหาและมีความคิดสรางสรรคอีก

ดวย 

 ขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูป 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 57) ไดกลาวถึงขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังน้ี 

    1. บทเรียนโปรแกรมเหมาะสาํหรับเน้ือหาท่ีเปนความจริงหรือความรูพืน้ฐาน

มากกวาเน้ือหาท่ีตองการความคิดเห็นและความคิดริเร่ิมหรือมีความลึกซ้ึงมากๆ 

    2. มีสวนทําใหผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือเพราะผูเรียนจะเขียน

เฉพาะคาํตอบเปนบางคาํเทาน้ัน 

    3. ผูเรียนขาดการสังคมติดตอซ่ึงกันและกัน 

    4. ภาษาท่ีใชอาจเปนปญหาสําหรับในบางทองถิ่น 

    5. มีสวนทําใหเด็กท่ีเรียนเกงเบ่ือหนายโดยเฉพาะบทเรียนโปรแกรม แบบเชิง

เสน 

    6. บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาเขียนใหดคีอนขางยาก 

  ทิศนา แขมมณี (2545: 104) ไดกลาวถึงขอดอยของการสอนโดยใชบทเรียนแบบ

โปรแกรมไววา 

    1. เปนวิธีสอนท่ีพึ่งบทเรียนโปรแกรมหากไมมีบทเรียนหรือบทเรียนไมมี

คุณภาพดีพอก็ยอมสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
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    2. การสรางบทเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีเปนเร่ืองท่ีตองใชเวลาและมีความยุงยาก

ในการจัดทําผูสรางจําเปนตองทําความเขาใจในการสรางบทเรียน 

    3. บทเ รียนแบบโปรแกรมท่ีดียังมีปริมาณนอยบทเรียนแบบโปรแกรมท่ีมี

คุณภาพไมดีพอจะไมนาสนใจและไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนเบ่ือหนายได 

  สุคนธ สนิธพานนท (2546: 93) กลาวถึงขอดอยของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน

สําเร็จรูปดังน้ี 

    1. ผูสอนตองระวังอยาใชบทเรียนสําเร็จรูปตลอดภาคเรียนผูเรียนจะเบ่ือหนาย 

    2. การสอนดวยการใชบทเรียนสาํเร็จรูปน้ันผูสอนจะตองออกแบบบทเรียน

สําเร็จรูปเพื่อใหผูเรียนสนใจบทเรียนและเรียนรูดวยตนเองเทาน้ันจึงควรใชสลับกับวิธีการสอนแบบ

อืน่ๆ หรือเทคนิคการสอนอื่นๆมาผสมผสานเพือ่ใหผูเรียนสนใจมากข้ึน 

    3. ผูเรียนตองมีความตั้งใจสูงและมุงม่ันท่ีจะศึกษาตามคําแนะนําในบทเรียน

สาํเร็จรูป 

    4. เน้ือหาท่ีจะใชสรางบทเรียนสําเร็จรูปตองไมเปนหัวขอใหญเกินไปดังน้ัน

ผูสอนตองเลือกเน้ือหาใหเหมาะสม 

  จากขอดีและขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีกลาวมาพอสรุปไดดังน้ี  

  ขอดีของบทเรียนสําเร็จรูป คือ 

    1. บทเรียนสาํเร็จรูปเปนสือ่การเรียนการสอนท่ีตอบสนองความสามารถและ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

    2. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถแล ะความ

สนใจ 

    3. สงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนความรูไดดวยตนเอง 

    4. ผูเรียนสามารถตรวจสอบคาํตอบของตนเองได 

  ขอดอยของบทเรียนสําเร็จรูป คือ 

    1. ผูเรียนท่ีอานหนังสือไมออกจะเปนอุปสรรคตอวิธีสอนบทเรียนแบบสําเร็จรูป 

    2. ผูสอนตองระวงัอยาใชบทเรียนสาํเร็จรูปตลอดภาคเรียนเพราะจะทําให

ผูเรียนเบ่ือหนาย 

    3. ผูสอนจะตองออกแบบบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อใหผูเรียนสนใจบทเรียนและ

เรียนรูดวยตนเองจึงควรใชสลับกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนสนใจมากข้ึน 

 1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนสาํเร็จรูป 

  1.7.1 งานวิจยัตางประเทศ 

     มิลลา (Millar. 2002: 568-A) ไดศกึษาการประเมินประสทิธภิาพของ

บทเรียนสาํเร็จรูปในวชิาการเขียน  2 บทเรียนวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาผลกระทบของบทเรียน

สําเร็จรูปท่ีมีตอการเลือกพยัญชนะตนของคําโดยเด็กท่ีดอยพัฒนาการ  3 คนซ่ึงตองใชการสื่อสาร
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แบบยํ้าๆ โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปในการสอนใหนักเรียนฝกการโตตอบกับเสียงและเลือกพยัญชนะ

ตนของคํา (เชน s, d, c, f, b) และใชวิธีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการดวยการฝกใหมีงานเขียนจริงๆ  

ซ่ึงผลปรากฏวาเด็ก  2 ใน 3 คนสามารถประสบความสาํเร็จในการเกดิทักษะตามท่ีตัง้เปาหมายไว , 

สามารถนําทักษะท่ีไดรับไปใชอยูอยางนอย  1 เดือนหลังจากน้ันและวัตถุประสงคเพื่อพิจารณา

ผลกระทบของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีมีตอการเลือกพยัญชนะทายของคํา  (เชน p, n, r,1, d) โดยเด็กท่ี

ดอยพฒันาการ  2 คน (อายุ 10 ขวบ) ซ่ึงตองใชการสื่อสารแบบยํ้าๆกับเด็กท่ีเกงในการเลือก

พยัญชนะตนของคําโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปในก ารสอนใหนกัเรียนเลอืกพยัญชนะทายของคาํ , 

ทบทวนเร่ืองการเลือกพยัญชนะตนของคําและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการดานการเขียนอีกคร้ัง ซ่ึงผล

ปรากฏวาเด็กท่ีเขารวมการวิจัยท้ังสองกลุมตางประสบความสําเร็จในการเกิดทักษะตามท่ี

ตั้งเปาหมายไวไดจริงรวมท้ังดังน้ัน , จากผลการวิ จัยซ่ึงสามารถใหขอเสนอแนะไดวาการใชบทเรียน

สําเร็จรูปซ่ึงใชวิธีการสอนโดยตรงและการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการดานการเขียน , ถึงแมวาจะถูก

นําไปใชกับเด็กท่ีดอยพัฒนาการซ่ึงตองใชการสื่อสารแบบยํ้าๆก็สามารถพัฒนาความรูและทักษะ

ดานการพูดหรือการออกเสียงไดของพวกเ ขาไดตลอดจนสามารถนําทักษะท่ีไดรับเหลาน้ันมา

ประยุกตใชสําหรับงานเขียนจริงๆไดดวยเชนกัน 

     เชอเรอร (Scherer. 2003: 114-A) ไดศึกษาการเพิ่มระดับความถูกตองของ

การตอบคาํถามในช้ันเรียนท่ีมกีารใชบทเรียนโปรแกรมคอืการใชวธิกีารลงโทษเพือ่ชวยลดอตัราการ

ตอบสนองของผูเรียนและเพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดไดแตยังไมมีการระบุไวอยางชัดเจนถึง

ผลกระทบของการใชวิธีการการใชวิธีการลงโทษสามารถชวยเพิ่มระดับความตั้งใจและลดอัตราการ

ตอบสนองของนักเรียนในระหวางท่ีเรียนรูไดแตผลกระทบอื่นๆท่ีมีตอการตอบสนองของนักเรียนเช น

พฤติกรรมหนีเรียนดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจึงไดรับการออกแบบมาอยางเปนระบบเพื่อทําการทดสอบ

ผลกระทบของการใชวธิกีารลงโทษในระหวางท่ีมกีารจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนโปรแกรม

โดยใชตารางเรียน MULT เพื่อทดสอบผลกระทบของการใชวิธีการเสริมแรง , วธิกีารยุตกิารสอนและ

วิธีการลงโทษท่ีมีตอระดับความถูกตองของการตอบคําถามของผูเรียน , การทําแผนผงัคาํตอบและ

จํานวนความถี่ของพฤติกรรมหนีเรียนในระหวางเรียน สรุปไดวากลุมตัวอยางของนักเรียนประสบ

ความลมเหลวเน่ืองจากผลกระทบในระหวางบทเรียนแตละบทท่ีแตกตางกันการลงโทษโดย

กาํหนดใหนกัเรียนต องจายเงินเม่ือมีการตอบคําถามผิดในระหวางท่ีมีการจัดการเรียนการสอนดวย

บทเรียนโปรแกรมจึงยังไมถูกตองขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคือควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ซ่ึงจะชวยใหเกิดการวิเคราะหประเด็นหัวของานวิจัยในลักษณะน้ีเพิ่มข้ึนตอไปในอนาคตเพื่อใหไดมา

ซ่ึงการสรุปผลขอมูลท่ีสามารถเช่ือถือได 

     โรเบิรต (Roberts. 2003: 400- A) ไดศึกษาผลกระทบตางๆของการจัดการ

สอนโดยใชวิธีการแบบปกติ  (TT), บทเรียนคอมฯ (PLS) และบทเรียนสาํเร็จรูป  (CAP) ท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 จํานวน 93 คนตัวแปรตามของการ

วิจัยคร้ังน้ีคือคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแบบทดสอบกอนการทดลองซ่ึงดึงออกมาจาก

แบบทดสอบหลงัการทดลองและผลคะแนนจากการประเมินผลดานทัศนคตติวัแปรอสิระคอื วธิกีารท่ี
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ใชในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 3 วิธีการจัดการสอนโดยใชวิธีการแบบปกติ  (TT), ใชบทเรียนคอม

ฯ (PLS) และบทเรียนสาํเร็จรูป  (CAP) การวจัิยใชทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนตามลกัษณะของ

การเรียนรูเพื่อทําการการสํารวจทัศนคติดานความชอบของกลุมตัวอยางโดยกําหนดใหนักเรียนใน

แตละกลุมไดรบัการจัดการเรียนการสอนเปนจํานวน  3 บทเรียนดวยวิธีการสอน  3 วิธีดังกลาวเพื่อ

สรุปผลในสวนของความแตกตางดานทัศนคตขิองพวกเขา พบวามีคานัยสาํคญัปรากฏข้ึนบนคะแนน

ผลการเรียนเชนเดียวกับท่ีปรากฏข้ึนบนทัศนคติของนักเรียนท่ีรูสึกวาชอบวิธีการสอนโดยใช

บทเรียนโปรแกรมมากกวาวธิกีารสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูปวธิกีารสอนแบบปกตแิละ จากการ

ประเมินผลโดยใชรูปแบบของเกณฑวัดคาเชิงเสนตรงแบบ  General Linear Model Repeated – 

Measures พบวามีผลกระทบในดานบวกตอผลสมัฤทธิท์างการเรียนและผลคะแนนดานทัศนคตทิี่

ระดับ p < .05 นอกจากน้ี, ยังพบวาในแตละหนวยการเรียนจากท้ัง  3 วิธีมีผลคะแนนในแบบทดสอบ

สูงข้ึนเม่ือพวกเขาใชบทเรียนสําเร็จรูป  (CAP) และวิธีการสอนแบบปกติ  (TT) และพบดวยวาเม่ือทํา

การวิเคราะหเปรียบเทียบโดยผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาวิธีการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูป  (CAP) 

ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีนักเรียนมีความรูสึกวาสนุกสนานมากท่ีสุดกับการเรียนโดยใ ชวัสดุท่ีสามารถ

สัมผัสและจับตองไดซ่ึงครูเปนผูสรางข้ึนและไดรับการสนับสนุนใหนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนวชิาวทิยาศาสตรซึง่เปนบทเรียนใหมและยากสาํหรับนักเรียน 

    ทอลลี่ (Tully. 2004: DAI-A65/06) ไดศึกษาผลการสอบท่ีมีตอโปรแกรม

สาํเร็จรูปในการเรียนรูวชิาคณติศาสตรโดยใช Mathematics  Fractions  Scores  เพื่อตรวจสอบ

รูปแบบการคิดในใจแบบมีพื้นฐาน  พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยศึกษาการ

เรียนของนักเรียนแตละคนพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู 

    บารซสั (Brazas. 2005: 1744-B) ไดศึกษาบทเรียนโปรแกรมเพื่อทําการ

ทดสอบผลของการใชบทเรียนโปรแกรมซ่ึงพฒันาข้ึนมาจากแนวคดิของ  Crowder (1961) แตไดรวม

เอาองคประกอบท่ีมพีืน้ฐานมาจากทฤษฎีดานการพฒันาสตปิญญา  (Sweller. 1988) มาใชในการ

ออกแบบดวยการวิจัยยั งมีวตัถปุระสงคสาํคญัในการทดสอบผลจากการใชบทเรียนโปรแกรมแบบ

มัลติมีเดียร (CLT – PI) ซ่ึงพฒันามาจากงานวจัิยของ Mayer (2001) ท่ีไมสนับสนุนรูปแบบการสอน

โดยใชตํารา  (TXT), ทดสอบผลจากการใชบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงซ่ึงเปนแบบเดมิตาม

แนวคิดของ Skinner (1954, 1958)(LPI) รวมท้ังยังทดสอบผลจากการใชบทเรียนโปรแกรมซ่ึง

พฒันามาจากงานของ Crowder (1960, 1961)(IPI) ดวยโดยทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  3 ขอ

ดังน้ี (1) การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมนาจะชวยใหระดบัความคงทนในการจําระยะยาวและ

ระดบัการถายโอนความรูสู งมากข้ึนกวาการสอนโดยใชตาํรา  (TXT) (2) การสอนโดยใชบทเรียน

โปรแกรมซ่ึงพฒันามาจากงานของ  Crowder (IPI) นาจะชวยใหระดบัความคงทนในการจําระยะยาว

และระดับการถายโอนความรูสูงมากข้ึนกวาการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงซ่ึงเปน

แบบเดิมตามแนวคิดของ  Skinner (LPI) และ (3) การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติมีเดีย  

(CLT – PI) นาจะชวยใหระดบัความคงทนในการจําระยะยาวและระดบัการถายโอนความรูสงูมากข้ึน

กวาการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงซ่ึงเปนแบบเดิมตามแนวคิดของ  Skinner (LPI) 
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หรือการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมซ่ึงพฒันามาจากงานของ Crowder (IPI) พบวาการสอนโดยใช

บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติมีเดีย  (CLT – PI) สามารถชวยใหระดบัความคงทนในการจําระยะยาว

สูงมากข้ึนกวาการสอนโดยใชตํารา (TXT) หรือการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงซ่ึงเปน

แบบเดิมตามแนวคิดของ  Skinner (LPI) อยางไรกต็าม, ผลคะแนนในสวนของระดบัความคงทนใน

การจําระยะยาวจากการสอนโดยใชรปูแบบการสอน  2 แบบ (การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมแบบ

มัลติมีเดีย (CLT – PI) และการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมซ่ึงพฒันามาจากงานของ  Crowder 

(IPI) มีลักษณะสมมูลกัน  (เทากัน ) และไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสํา คัญในสวนของ

ผลกระทบตอระดบัความคงทนในการจําระยะยาวดวย 

    แคนตนั (Canton. 2006: unpaged) ไดศกึษาการสอนโดยใชเทคนิคการสราง

กราฟผานทางบทเรียนออนไลนคอืวธิกีารท่ีนาํมาทดลองใชกบันักศกึษาในระดบัปริญญาตรีและ

ปริญญาโท จํานวน  144 คนโดยกําหนดใหกลุมท่ี  1 ไดรบัการสอนผานทางบทเรียนโปรแกรมเพือ่

ตอบคําถามตามลําดับในขณะท่ีกลุมท่ี 2 จะไดรับการสอนบทเรียนโดยใชสื่อวัสดุท่ีเปนหนังสือพบวา 

นักศึกษาในกลุมท่ีไดรับการสอนผานทางบทเรียนโปรแกรมสามารถแสดงผลการปฏิบัติงานดีกวา

กลุมท่ีไดรับการสอนบทเรียนโดยใชสื่อวัสดุท่ีเปนหนังสื ออยางมีนัยสําคัญเม่ือทําการประเมินทันที

ดวยแบบทดสอบหลังการทดลองผานทางคอมพิวเตอรเพื่อทดสอบความเขาใจในเน้ือหาบทเรียน

เกี่ยวกับการเขียนกราฟแตยังพบดวยวากลุมท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อวัสดุท่ีเปนหนังสือสามารถ

แสดงผลการปฏิบัติงานท่ีดีกวาในสวนของการประยุกตใ ชกราฟในการทํางานท่ีไดรบัมอบหมาย

นอกจากน้ีในการตอบแบบสอบถามหลังการเรียนยังเปดเผยขอมูลดวยวามีนักศึกษาหลายคนท่ีทํา

การคัดลอกหนาจอและจดบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอรทันทีกอนท่ีจะมีการทําแบบทดสอบหลังการ

ทดลองและนํามาประยุกตใชกบังานจนประสบความสาํเร็จไดภายใตสภาพแ วดลอมทางการเรียนท่ี

เปนหองทดลองในแบบควบคุม 

  1.7.2 งานวิจยัในประเทศ 

     ฉัตรแกว  สรอยบุดดา (2546: 48) ไดศกึษาการสรางบทเรียนสาํเร็จรูปวชิา

คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา ประสทิธภิาพของบทเรียนสาํเร็จรูปวชิา

คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 

81.00/83.06 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไว  และคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness 

Index) ของบทเรียนสาํเร็จรูปวชิาคณติศาสตร  เร่ือง เศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคาเทากับ 

0.70 หรือผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 70 

     ประภาศรี  วโิรจนกลูทอง (2546: 80) ไดศกึษาการพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป

แบบสาขา เร่ือง จํานวนเต็มลบ วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา 1) บทเรียนสาํเร็จรูป

แบบสาขา เร่ือง จํานวนเต็มลบ วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1มีประสทิธภิาพ 90.28/85.42 

ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนเร่ืองจํานวนเต็มลบ วิชา

คณิตศาสตร กลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ี
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เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนเร่ือง

จํานวนเต็มลบ วิชาคณิตศาสตร ดวยบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเปนรายขอ พบวา มีความ พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ เรียงตาม

อันดับคาเฉลี่ย ดังน้ี คําถามและเฉลยชวยทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาสาระ นักเรียนชอบเรียน

บทเรียนสําเร็จรูปวิชาน้ี และนักเรียนมีความสุขเม่ือไดเรียนบทเรียนสําเร็จรูป  นอกน้ันมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก 

     เตือนใจ  มีสุข (2549: 74-75) ไดศกึษาการพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปวชิา

คณิตศาสตร เร่ืองพาราโบลา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  พบวา บทเรียนสาํเร็จรูปวชิาคณติศาสตร 

เร่ืองพาราโบลา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80  และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร ของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาเกณฑรอยละ 65  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

     ชุลีพร พงษวิเศษ (2550: 76-78) ไดศกึษาการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการตูนกลุมสาระคณิตศาสตรเร่ืองระบบจํานวนเต็มช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 ผลการศกึษาพบวาแผนการจัดการเรียนรูมปีระสทิธภิาพเทากบั  79.23/78.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  

75/75 ท่ีตั้งไวและมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.6890 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน

คิดเปนรอยละ 68.90 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

     สุจิต ภิญโญศักดิ์  (2552: 93-94) ไดศึกษาการพฒันาการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรเร่ืองทศนิยมและเศษสวนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัด

กิจกรรมแบบกลุมรวมมือเทคนิค  STAD ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 พบวา 1) แผนการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูเร่ืองทศนิยมและเศษสวนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุม

รวมมือเทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 มีประสทิธภิาพดานกระบวนการ  (E1) และดานผลลัพธ  

(E2) มีคาเทากับ  80.00/77.682) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด วยแผนการเรียนรูกลุมสาระ

คณิตศาสตรเร่ืองทศนิยมและเศษสวนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุม

รวมมือเทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเทากับ 0.6803 หรือมีความกาวหนารอยละ 68.03  

และ  3)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 มีความพงึพอใจตอการสอนดวยแผนการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ

เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก 

     จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูปขางตนสรุปไดวาการนําบทเรียน

สาํเร็จรูปมาประยุกตใช ในการเรียนการสอนโดยใหนกัเรียนไดศกึษาดวยตนเองเปนรายบุคคลใน

จุดประสงคท่ีบกพรอง จึงเปนวิธีหน่ึงท่ีนาจะชวยใหนักเรียนสวนใหญบรรลุจุดประสงคของการเรียน

การสอนตามเกณฑท่ีกําหนดไวอันจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน อีกท้ังยังชวย

แกปญหาเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และชวยลดภาระการทํางานของครูลงได จึง

นับวาเปนวธิทีีเ่หมาะกบัสภาพปญหาและระบบการจัดการเรียนการสอนในปจจุบนั 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการตูน 

  2.1 ความหมายของการตนู 

   คนิเดอร  (Kinder. 1965: 339) ไดกลาววาการตูนหมายถึงภาพท่ีผูดูสามารถจะ

ตีความหมายไดจากสัญลักษณท่ีมีอยูและสวนใหญเปนภาพท่ีเกินจริงเพื่อสื่อความหมายหรือเสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณท่ีทันสมัยตัวบุคคลหรือสถานการณตางๆไดทันที 

   เมเยอร (Mayer. 1965: 63) ไดกลาววาการตูนหมา ยถงึภาพวาดบนกระดาษแข็งบน

กําแพงผามานกระจกสีหนาตางโบสถบนหินออนและงานศิลปะอื่นๆท่ีตองใชความประณีตและ

ความคิดสรางสรรคนอกจากน้ียังเปนภาพวาดท่ีกอใหเกิดอารมณขันหรือเสียดสีเปนภาพวาดงายๆท่ี

ใหความบันเทิงวิจารณการเมืองหรือสังคม 

   วมิลรัตน  สนุทรโรจน (2545: 134-135) ใหความหมายการตูนไวดังตอไปน้ี 

     1. เปนภาพชวนขันแท แตเพียงอยางเดียว เดิมใชเปนภาพแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเหตุการณทางการเมืองแบบเดียวกับบทนําของหนังสือพิมพ ตัวการตูนเปนบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงทางการเมือง 

     2. เปนภาพท่ีผดิจากความเปนจริง นอยกวาความเปนจริง หรือเกนิความจริง 

     3. เปนภาพท่ีมีจุดมุงหมายในการลอเลียนหรือใหเกิดอารมณขัน หรือประชด

ประชันในกรณหีน่ึง 

     4. เปนภาพท่ียึดหลักเกณฑของความจริงอยูบาง แมจะเปนหลักเกณฑท่ีอยูใน

ขอบเขตกวางกต็าม 

   จุฬาวรรณ  แสงหริญั (2547: 35) ไดกลาววา การตูนก็คือภาพวาดงาย ๆ ท่ีมีรูปราง

ลอเลียนของจริง เปนภาพท่ีเนนเร่ืองเสนและอารมณเปนสําคัญ โดยตัดรายละเอียดท่ีไมจําเปน

ออกไปมีจุดมุงหมายใหท้ังความขบขัน สนุกสนานหรือชวยใหเร่ืองน้ันมีความนาสนใจย่ิงข้ึน 

   บุษบา ชูคํา (2550: 28) ไดกลาววา การตูนหมายถึงภาพวาดท่ีเขียนข้ึนอยางงายๆ 

เพื่อแสดงเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆเพื่อใหผูดูทราบเน้ือหาดวยสนุกสนานเพลิดเพลินตลกและ

ขบขันซ่ึงชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ืองราวไดดีกวาการใชภาษาเพียงอยางเดียว 

   ธนธรณ นิยมช่ืน (2550: 24)ไดกลาววา การตูนคือภาพวาดงายๆท่ีมีรูปรางลอเลียน

ของจริงเปนภาพท่ีเนนเร่ืองเสนและอารมณเปนสําคัญโดยตัดรายละเอียดท่ีไมจําเปนออกไปมี

จุดมุงหมายใหท้ังความขบขันสนุกสนานหรือชวยใหเร่ืองน้ันมีความนาสนใจย่ิงข้ึน 

   จักรินทร สุดชนะ (2550: 17-18)ไดกลาววา การตูนหมายถึงภาพวาดท่ีเปนสัญลักษณ

แทนตัวบุคคลสัตวสิ่งของหรือเหตุการณจําลองมาจากความคิดอาจเปนภาพท่ีเกินความจริงลอเลียน

หรือขบขันเพื่อสื่อความหมายหรือเสนอความคิดเกี่ยวกับเร่ืองราวเหตุการณบุคคลโดยผูอานมี

อารมณตามภาพน้ันๆได 2 ประเภทคอื 
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     1. การตูนลอเลียนของจริงเปนการเขียนภาพใหมีลักษณะเหมือนจริงหรือ

ใกลเคียงความเปนจริงตามธรรมชาติท้ังสัดสวนรูปรางบุคลิกภาพของตัวละครซ่ึงแสดงใหความรูสึก

หรืออารมณออกมาทางสหีนาทาทาง 

     2. การตูนลอเลียนของจริงท่ีเปนภาพเขียนบิดเบือนจา กความจริงตาม

ธรรมชาติซ่ึงมักจะเนนลักษณะเฉพาะท่ีเดนๆหรือสวนสําคัญของตัวละครเพื่อการสื่อความหมาย

ลอเลียนใหผูอานเกิดอารมณขบขันตามภาพ 

   สิริพันธุ แนบสนิท (2550: 27)ไดกลาววา การตนู (Cartoon) หมายถงึภาพวาดใน

ลักษณะงายๆในลักษณะไมเหมือนภาพในความเปนจริงมีรูปลักษณะท่ีเลียนแบบธรรมชาติท่ีลดทอน

รายละเอยีดท่ี ไมจําเปนออกโดยมีจุดมุงหมายเ พื่อสื่อความหมายแทนตัวหนังสือเปนผูแสดงในการ

พูดหรือแสดงออกตางๆท้ังเปนภาพประกอบตกแตงมุงใหเกิดความสวยงามนาขันลอเลยีนเสียดสีและ

ใชเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธประกอบการเลาเร่ืองในทางบันเทิงคดีและสารคดี 

   วรรณี ปดถาวโร (2553: 44)ไดกลาววา การตนู (Cartoon) หมายถึงภาพวาดท่ีไม

เหมือนภาพจริงและเปนภาพเลยีนแบบธรรมชาตทิีม่รีายละเอยีดท่ีหยาบๆภาพวาดการตนูมี

จุดมุงหมายเพื่อสื่อความหมายใหผูอานมีอารมณคลอยตามและเกิดความสนุกสนานสอดแทรกดวย

เน้ือสาระเกี่ยวกับบันเทิงและสารคดีและยังสามารถใชเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพั นธไดดี

การตูนเปนท่ีนิยมท้ังเด็กและผูใหญ 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปความหมายของการตูนไดวาการตนูหมายถงึภาพวาดท่ี

เขียนข้ึนอยางงายๆ เพื่อแสดงเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆเพื่อใหผูดูทราบเน้ือหาสนุกสนาน

เพลิดเพลินตลกและขบขันซ่ึงชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ืองราวไดดีกวาการใชภาษาเพียงอยางเดียว

และเพิ่มทักษะการอานไปในตัวไดดวย การตูน นอกจากเปนเร่ืองราวหรือกรอบสัน้ๆในหนังสอืแลว

ปจจุบันการตูนนิยมสรางเปนภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 

  2.2 ประเภทของการตนู 

   การแบงประเภทของการตูนน้ันไดมีนักการศึกษาหลายทานแบงไวดังตอไปน้ี 

   คนิเดอร (Kinder. 1965: 152) ไดแบงประเภทของการตูนตามเน้ือหาไวดังตอไปน้ี 

     1. การตูนธรรมดาไดแกภาพวาดสัญลักษณหรือภาพลอเลียนเสียดสีบุคคล 

สถานท่ีสิ่งของหรือเร่ืองราวท่ีนาสนใจ 

     2. การตูนเร่ืองหมายถึงการตูนธรรมดาหลายๆภาพซ่ึงจัดลําดับเร่ืองราวให

สัมพันธตอเน่ืองกันไปเปนเร่ืองราวอยางสมบูรณ 

   กรรณิกา ศรีเจริญ (2525: 6) แบงประเภทของหนังสือการตูนเลมละบาทซ่ึงแบงตาม

แนวเร่ืองท่ีเขียนเปน 3 ประเภทคอื 

     1. เร่ืองผจญภัยอิงประวัติศาสตรสงคราม 

     2. เร่ืองอาชญากรรมเร่ืองผี 

     3. เร่ืองเกี่ยวกับชีวิตและความรัก 
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   วมิลรัตน  สนุทรโรจน (2545 : 139) สรุปวาการตนูสามารถแยกประเภทตาม

ลักษณะรูปแบบ และแบงตามชนิดของการแสดงออกไดดังน้ี 

   แบงตามลักษณะรูปแบบ 

     1. รูปแบบเพื่อความบันเทิงท่ัวไป เชน เร่ืองตลกขบขัน เร่ืองผจญภัย เร่ืองอิง

วทิยาศาสตร เร่ืองนักศกึษา เร่ืองภายในครอบครัว เปนตน 

     2. รูปแบบเพื่ อคุณคาทางการศึกษา เชน เร่ืองเกี่ยวกับการเมือง วรรณคดี 

ประวัติบุคคลสําคัญ วิทยาการ และอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร และศาสนา เปนตน 

   แบงตามชนิดของการแสดงออก 

     1. การตนูการเมือง (Political Cartoon, Caricature)ใชลอเลียนนักการเมือง

หรือเหตุการณของการเมือง 

     2. การตนูประกอบเร่ือง (Illustrated Cartoon)เปนการอธิบายหรือเลาเร่ืองโดย

ตวัการตนูสนทนากนั 

     3. การตนูสัน้เปนตอน ๆ (Strip)เปนการสนทนา ตอบคาํถามสัน้ ๆ 

     4. การตูนขําขันรูปเดียวจบซ่ึงจะเปนการตูนเงียบหรือมีคําพูดประกอบก็ได 

     5. การตูนขําขันหลายชองจบในหนาเดียว หมายถึง การตูนท่ีอยูในกรอบหลาย

กรอบ โดยลําดับกรองจากกรอบท่ี 1 ถึงกรอบสุดทาย อยูในหนาเดียวกัน และจบในหนาเดียวกัน 

     6. การตนูเร่ืองยาว (Comics หรือ Serial Cartoon)เปนการตูนท่ีทําเปนหนังสือ

เร่ืองยาวเปนเลม มีการดําเนินเร่ืองอยางตอเน่ืองตั้งแตตนจนจบ 

     7. การตนูโฆษณา (Commercial Cartoon)เปนการตูนท่ีใชโฆษณาสินคา หรือ

โฆษณาชวนเช่ือ เพื่อใหผูอานสนใจ 

     8. การตนูเคลือ่นไหว (Animation Cartoon)การตนูภาพยนตร 

     9. การตูนลอเลียนบุคคล (Critical Cartoon) 

     10.  การตนูประกอบการศกึษา (Visual Aid Cartoon)เปนการตูนท่ีชวยสงเสริม

ใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน โดยอาศัยการดําเนินเร่ืองหรือการอธิบายโดยบทสนทนา 

     11. การตนูโทรทัศน (Television Cartoon) 

     12. การตนูแบบ (Pattern)ใชในการเปนตนแบบเพื่อนําไปใชเปนประโยชนอื่น 

เชน ลอกใหนกัเรียนระบายส ี

   บุษบา ชูคํา (2550: 32) ไดแบงประเภทของการตูนไดดังตอไปน้ีคือ การตูนท่ีให

ความสนุกสนานลอเลยีนการตนูท่ีเขียนเพือ่ประกอบภาพการตนูภาพยนตและการตนูท่ีเขียนเปน

เร่ืองราว 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปประเภทของการตูนได 2 ประเภท คอื 

     1. การตูนท่ีมีรูปแบบ เพื่อความบันเทิงท่ัวไป เชน เร่ืองตลกขบขัน เร่ืองผจญ

ภัย เร่ืองอิงวิทยาศาสตร เร่ืองเกี่ยวกับชีวิตและความรัก เปนตน 
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     2. การตูนท่ีมีรูปแบบ เพื่อคุณคาทางการศึกษา เชน เร่ืองเกี่ยวกับการเมือง 

วรรณคดี ประวัติบุคคลสําคัญ วิทยาการ และอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร และศาสนา เปนตน 

  2.3 หลกัเกณฑการเลอืกการตนูเพือ่การเรียนการสอน 

   ยุพิน พิพิธกุลและคณะ (2531: 302 - 306) กลาวถงึการใชการตนูประกอบการสอน

คณิตศาสตรซ่ึงอาจนํามาใชไดดังน้ี 

     1. การตนูท่ีเปนภาพลายเสนครูควรจะคอยๆเขียนภาพไปขณะท่ีเขียนโจทยไม

ควรเขียนจนจบแลวจึงอธิบาย 

     2. การตนูท่ีเปนภาพสาํเร็จ (ภาพเดี่ยว) 

     3. การตูนท่ีเปนภาพสําเร็จท่ีแตงเปนเร่ืองราว 

   จึงอาจสรุปวิธีเลือกหรือเขียนการตูนเพื่อใชในการเรียนการสอนไดดังน้ี 

     1. การตูนท่ีใชควรเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของผูเรียน 

     2. เปนภาพจําลองสถานการณสื่อนําเพื่อใหคนพบความคิดรวบยอดไดชัดเจน 

     3. ควรมีสัญลักษณดึงดูดโนมนาวจิตใจใหอยากเรียนรูในกรอบตอๆไป 

     4. ภาพการตนูน้ันควรมีขนาดและภาพสสีนัท่ีเหมาะสม 

     5. ความยาวของเร่ืองไมมากเกินไปและผูกเร่ืองราวใหผูเรียนมีอารมณกับ

เน้ือหา 

     6. ไมควรมีเน้ือหาวิชาอื่นเขามาเปนจุดเดนมากกวาเน้ือหาท่ีตองการใหนักเรียน

ไดรู 

   วิมลรัตน  สนุทรโรจน  (2545: 123) ไดอธบิายหลกัการเลอืกการตนูในการนําไป

ประกอบการสอนดงัน้ี 

     1. เลือกการตูนท่ีเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน  (Appropriatcness to 

Experience Level) การตนูท่ีใชประกอบการสอนจะตองเปนการตนูท่ีนกัเรียนเขาใจความหมายได 

ซ่ึงตองอยูกับประสบการณเดิมการตูนท่ีเขาใจยากใชกับเด็กเล็กไมคอยไดผลเพราะเด็กเล็กมี

ประสบการณนอยดูไมรูเร่ืองจากการคนควาของ  Schafer พบวาเด็กโดยเฉลี่ยสามารถแปล

ความหมายของภาพลอสังคมและการเมืองไดเม่ืออายุ 13 ป 

     2. เลือกการตูนท่ีออกแบบงายๆ  (Simplicity) การตูนคือภาพท่ีสมมติข้ึนควร

เปนภาพท่ีทําใหเขาใจงายเขียนใหมีลักษณะเฉพาะของตนหรือวัตถุน้ันจะทําใหจําไดงาย สามารถดู

ออกวาเปนอะ ไรเชนภาพวาด  Uncle Sam ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือเปนคนแกสวมหมวกทรงสูง

กางเกงมีรอยปะดแูลวแปลความหมายไดทนัทีเลยวาเปนใครการเขียนการตนูอาจจะเขียนเฉพาะเคา

หนาหรือลักษณะรูปรางใชเสนเพียงไมกี่เสนสวนประกอบอื่นก็มีบางไมมากนักแตหลักสําคัญคือตอง

ใหมีลักษณะเฉพาะเม่ือเห็นแลวรูไดทันทีวาเปนใครอีกอยางหน่ึงท่ีควรมีคือคําอธิบายประกอบภาพ

น้ันอยางสั้นๆแตการตูนบางภาพไมจําเปนตองมีคําอธิบายถาภาพน้ันเปนสื่อความคิดใหแกผูดูอยู

แลว 
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     3. การตูนท่ีมีสัญลักษณใหความหมายชัดเจน  (Clear Symbols) คนท่ีอาน

หนังสือพิ มพเสมอๆยอมจะคุนเคยกับสัญลักษณการตูนมาตรฐานของประเทศหรือของพรรค

การเมืองตางๆดีเชนการตูนท่ีเขียนรูปลุงแซมยอมหมายถึงประเทศอเมริการูปสุนัขบลูดอกคลุมดวย

ธงชาติอังกฤษหมายถึงประเทศอังกฤษรูปชางหมายถึงพรรครีพับรีกันรูปปลา หมายถึงพรรคดีโม

แครตเปนตน 

   บุษบา ชูคํา (2550: 34) ไดกลาวถงึหลกัการเลอืกการตนูประกอบการสอนวาการเขียน

การตูนประกอบการสอนตองดูลักษณะของภาพการตูนตองมีขนาดท่ีเหมาะสมมีความชัดเจนควร

เปนภาพสีเพื่อทําใหเกิดความสนใจในการเรียนและอาจจะผูกเร่ืองใหตลกขบขันและใหเหมาะกับวัย

ของผูเรียน 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปหลกัเกณฑการเลอืกการตนูมาใชประกอบการสอนได 4 

ประการ คอื 

     1. เลือกการตูนใหเหมาะสมกับวัย และธรรมชาติของผูเรียน 

     2. เลือกการตูนท่ีมีสัญลักษณใหความหมายชัดเจน 

     3. เลือกการตูนท่ีออกแบบงาย ๆ เขาใจงาย สามารถดอูอกวาเปนอะไร มีขนาด

และภาพสสีนัท่ีเหมาะสม 

     4. พิจารณาเลือกการตูนจากคุณลักษณะประโยชนและขอจํากัดใหสอดคลอง

กบัการเรียนการสอนและผูเรียนอยางเหมาะสม 

  2.4 ประโยชนของการตนูตอการเรียนการสอน 

   วิมลรัตน สนุทรโรจน (2545: 124)  กลาวถงึประโยชนของการตนูตอการเรียนการสอน

ดังน้ี 

     1. กระตุนหรือเราใจใหอยากเรียนและเปนการสรางบรรยากาศในการเรียน 

     2. ใชสาํหรับอธบิายใหเกดิความเขาใจเชนในวชิาพลศกึษาเราอาจเขียนการตนู 

เพื่อชวยอธิบายความหมายของคําหรือประโยคตางๆได 

     3. ใชเปนกิจกรรมของนักเรียนเชนอาจใหเด็กวาดการตูนเพื่อแสดงความเขาใจ

ของเด็กเพื่อครูจะไดดูวานักเรียนเขาใจเร่ืองท่ีสอนไปมากนอยแคไหนและเพื่อเปนการสงเสริม

ความคดิสรางสรรคเรา อาจใหเด็กเขียนการตูนประกอบการโฆษณาหรือแสดงความคิดเห็นอยางใด

อยางหน่ึงก็ไดครู จะเขียนการตนูประกอบการสอนไดโดยไมยากนักเพราะการตนูไมตองการความ

สมบูรณแบบตองการแตลักษณะหยาบๆท่ีดูใหออกวาเปนรูปอะไรเทาน้ันและในการเขียนการตูนน้ัน

ครูควรคํานึงถึงลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กดวย 

   บุษบา ชูคํา (2550: 34) กลาววา ประโยชนของการตูนคือทําใหนักเรียนเกิดความ

สนใจกระตอืรือรนในการเรียนผอนคลายความเครียดทําใหเกดิความสนุกสนานในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนยังทําใหนักเรียนอานไดงายข้ึนซ่ึงจะสามารถสงผลใหผลการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 
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   ปยธิดา สังฆะโณ (2550: 32) กลาววา การตนูสามารถนํามาใชประโยชนในการเรียน

การสอนเปนอยางมากโดยเฉพาะการตนูสามารถทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็วย่ิงข้ึนเพราะ

การตูนชวยสื่อความหมายใหเกิดความเขาใจไดอยางรวดเร็วชวยทําใหบทเรียนนาสนใจและผูเรียน

เรียนโดยไมเบ่ือหนายเกิดความรูสึกสนุกสนานมี ชีวิตชีวาซ่ึงใชไดกับการเรียนการสอนทุกกลุมวิชา

ทุกกลุมประสบการณ 

   เจริญสุข คงชาติ (2552: 20) กลาวถงึประโยชนของการตนูในการเรียนการสอน

คณิตศาสตรดังน้ี 

     1. สรางบทเรียนใหมคีวามสนใจมากข้ึน 

     2. นําเสนอและการตนูช้ีนาํใหเขาใจบทเรียนมากข้ึน 

     3. ทําใหบทเรียนสนุกสนานและนาตดิตาม 

     4. สรางภาพจําลองและมีการสือ่ความหมายแปลกใหม 

     5. ชวยพฒันาดานการอานเปนข้ันเปนตอนโยงกรอบความรูไดด ี

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปประโยชนของการตนูประกอบการเรียนการสอนได 5 

ประการ คอื 

     1. กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากข้ึนและทําใหผูเรียนไมเบ่ือ

หนาย 

     2. การตูนช้ีนําใหเขาใจบทเรียนมากข้ึนสื่อความหมายใหเขาใจไดเร็ว  

     3. ทําใหบทเรียนสนุกสนานและชวยใหผอนคลายความเครียด 

     4. สรางภาพจําลองและมีการสือ่ความหมายแปลกใหม 

     5. ฝกการอานไดดี ทําใหผูเรียนสนใจการอานมากข้ึน 

  2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการตูน 

   มีนกัวจัิยหลายทานไดนาํการตนูมาเปนสือ่ในการเรียนการสอนและปรากฏผลในการ

วิจัยดังตอไปน้ี 

   2.5.1 งานวิจยัตางประเทศ 

      โรบิสสัน (Robertson. 2002: 1329) ไดศึกษาวิจัยเพื่อใหเขาใจการสราง

การตนูเดีย่วขนาดใหญโครงการน้ีศกึษาการตนูตลกในหนังสอืพมิพและบทบาทของการตนูในฐานะ

ท่ีเปนเสียงของมนุษยธรรมท่ีมีพลังและเปนเอกภาพปรากฏวาการตูนเหลาน้ีเปนฉากท่ีมีชีวิตเกี่ยวกับ

ประสบการณของคนอเมริกันซ่ึงเติบโตข้ึนและเปลี่ยนไปเหมือนชีวิตตนเองเปนการเลาเร่ืองดวยภาพ

เกี่ยวกับชีวิตและยุคสมัยของคนเราความตองการจะตองแสดงออกมาใหเห็นสําหรับนักเขียนการตูน

หญิงท้ังหลายในดานน้ีท่ีถูกเพศชายครอบงําแบบดั้งเดิมโครงการน้ีจะสิ้นสุดดวยการสรางชุดการตูน

เดี่ยวขนาดใหญอันเปนตนฉบับเดิม จริงๆซ่ึงเตรียมไวลงพิมพในสไตลหนังสือพิมพช้ันคลาสสิก

การตนูจํานวน 112 น้ิวมีการตูน 2 ตัวปรากฏเคียงคูกันในแตละหนาเพียงดานเดียว จํานวน  56 หนา

ในบทไหวครูการตูนประจําวันอาทิตยการตูนทุกตัวท่ี 7 และตัวที ่8 ปรากฏเปนภาพส ี
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     คาราบาโล (Caraballo. 2004: 393) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการใชหนังสือ

การตนูเปนสือ่การจัดกจิกรรมการเรียนรู .ปญหาดานการขาดแคลนวสัดฝุกทักษะการอานอยาง

เพียงพอสําหรับนักเรียนท่ีมีการพัฒนาทักษะดานการอานไดชาโดยการออกแบบใหใชวิธีการวิจัย

แบบกึ่งทดลองซ่ึงจะทําการทดสอบวิธีการจัดกิจกรร มการเรียนรูโดยใชสื่อ  2 ชนิดคือหนังสือการตูน

และเร่ืองราวจากหนังสือตําราเรียนสื่อท้ัง  2 ชนิดไดถูกนํามาใชรวมกันเพื่ อฝกทักษะดานการอาน

จากน้ันมีการทดสอบผลสมัฤทธิด์านการอาน  2 คร้ังโดยในการทดลอบผลจากการใชสื่อแตละคร้ังมา

รวบรวมขอมูลไปพรอมๆกันกลุมตัวอย างสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีคือนักเรียนเกรด  5 ของโรงเรียน

รัฐบาลแหงหน่ึงจํานวนนักเรียน  27 คนโดยแยกนักเรียนออกเปนกลุมโดยท่ีนักเรียน  2 กลุมน้ีจะมี

ความคลายคลงึกนัท่ีมกีารพฒันาทักษะดานการอาน 2 คร้ังในชวงระยะเวลาท่ีแตกตางกัน  1 สัปดาห

และกําหนดใหกลุมตัวอยางท้ัง  2 กลุมไดรับการทดสอบดวยการอานสื่อท้ัง  2 ชนิด ในวันเดียวกัน

ดวยผลการวิจัยพบวาในการทดลองใชหนังสือการตูนเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหกลุม

ตัวอยางท้ัง  2 กลุมมีผลคะแนนท่ีเพิ่มสูงข้ึนน้ันหมายความวาหนังสือการ ตนูเปนสือ่ในการเรียนรู

ทักษะดานการอานในระดับพื้นฐานไดดีท่ีสุดและจากการวิเคราะหคาสถิติโดยใชคา  t พบวามีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางประสิทธิภาพของการใชสื่อท้ัง 2 ชนิด 

     ลิม (Lim . 2004: 3997‐A) ไดทําการศึกษาของชาวคริสตเตียนท่ีการใช

ประโยชนจากการตูนและภาพเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบภูมิหลังทางคัมภีรใบเบ้ิลทางศาสนวิทยาและ

ทางประวัติเกี่ยวกับคริสตเตียนศึกษาแลวการศึกษาระบุองคประกอบท่ีแสดงออกในคัมภีรใบเบ้ิล

เหมือนในการตนูและภาพเคลือ่นไหวโครงการน้ีสาํรวจสนุทรียศาสตรทางศาสนวทิยาเกีย่วกบั

การตนูและ ภาพเคลือ่นไหวดวยในดานศาสนวทิยาเชิงวฒันธรรมศาสนวทิยาทางศลิปะและศาสน

วทิยาทางความแปลกใหมทนัสมัยเหมือนจากอนาคตนอกจากน้ีไดพฒันาความเขาใจในเชิงลกึ

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการตูนและภาพเคลื่อนไหวกับคริสตเตียนศึกษาดวยการพิจารณาใน

พิสัยกวางของประวัติศิลปะ ของคริสตเตยีนศลิปะการตนูภาพเคลือ่นไหวและภาพยนตรดานพืน้ฐาน

ทางทฤษฎีไดตรวจสอบทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาของคริสตเตียนท่ีสัมพันธกับการตูน

และภาพเคลื่อนไหวโสตทัศนศึกษาและศิลปวัฒนธรรมและไดสอบสวนสถาบันการศึกษาและองคกร

คริสตเตียนหลายแหงท่ีกําลังใช ประโยชนในทางปฏิบัติจากการตูนและภาพเคลื่อนไหวเพื่อวัสถุ

ประสงคของคริสเตียนศึกษาโดยใชการตูนและภาพเคลื่อนไหวน้ันไดนําไปใชท่ีโบสถซานซังจากการ

วิเคราะหและประเมินผลโดยใชแบบสอบถามแบบทดสอบการสัมภาษณและการอภิปรายเพื่อใหได

ขอมูลปฐมภูมิท่ีมีคุณคาผลการศึกษา ปรากฏชัดวาคริสตเตียนศึกษาท่ีใชการตูนและภาพเคลื่อนไหว

จะมีบทบาทสาํคญัในฝายวฒันธรรมและพนัธกจิทางศลิปะ 

     โซวาค (Sovak. 2006: 42) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการแยกสวนประกอบ

ของรูปภาพสาํหรับภาพสซีึง่เปนการแยกสวนประกอบของรูปภาพออกเปนสวนๆ  เพื่อทดสอบ

เทคนิคการใหสีท่ีมีผลตอโครงสรางของรูปการตูนซ่ึงผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมในการแยก
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สวนประกอบสวนตางๆของรูปภาพจะสงผลตอเทคนิคในการใหสีแตกตางกัน  3 รูปแบบคอื RGB, 

HIS และ CB 

   2.5.2 งานวิจยัในประเทศ 

      จุฬาวรรณ แสงหิรัญ (2547: 86-87) ไดศกึษาการพฒันาแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนเร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ผลการศึกษา

พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนเร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  1 มีประสิทธิภาพเทากับ  77.44/75.24 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  75/75 และมีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.68 นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณติศาสตรเพิม่ข้ึนคดิเปนรอยละ  

68.00 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

      อรอุมา ไชยโยธา (2547: 51 - 52) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรดวย

ตนเองแบบสืบสวนสอบสวนท่ีใชการตูนประกอบเร่ืองระบบจํานวนเต็มโดยทดลองกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  2 โรงเรียนบานบางกะปกรุงเทพมหานครจํานวน  40 คนผลการทดลองปรากฏวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับกา รสอนโดยชุดการเรียน

คณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนท่ีใชการตูนประกอบสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

      คมสันติ์ โฉมยงค (2552: 151) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนการคิดอยางมีเหตุผลและความม่ันใจในตนเองของนักเรี ยนช้ันประถมศึกษาปท่ี  2 เร่ืองชุมชน

ของเราระหวางการใชบทเรียนการตนูประกอบการจัดกจิกรรมแบบ  4 MAT การจัดกิจกรรมกลุม

รวมมือแบบ  STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติ พบวา 1) แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดย

บทเรียนการตนูประกอบการจัดกจิกรรมแบบ  4 MAT การจัดกิจกรรมกลุมรวมมือแบบ  STAD และ

การจัดกิจกรรมแบบปกติเร่ืองชุมชนของเราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  2 มีประสทิธภิาพ

เทากับ 81.73/81.48 82.99/83.65 และ 81.53/80.25 ตามลําดับซ่ึงเปนไปตามเกณฑ  80/80 ท่ีตั้งไว  

2) แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยบทเรียนกา รตนูประกอบการจัดกจิกรรมแบบ  4 MATการจัด

กจิกรรมกลุมรวมมือแบบ  STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติเร่ืองชุมชนของเราของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที่  2 ท่ีมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.6017 0.6472 และ 0.5729 คิดเปนรอยละ 60.17 

64.72 และ 57.29 ตามลาํดบัหมายความวานักเรียน มีความกาวหนาทางการเรียน   3) นักเรียนท่ี

เรียนดวยดวยบทเรียนการตูนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางกันมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความม่ันใจในตนเองไมแตกตางกันแตมีการคิดอยางมีเหตุผลแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 นักเรียนท่ีเรียนดว ยบทเรียนการตนูประกอบการจัดกจิกรรมกลุมรวมมือ

แบบ STAD มีคะแนนเฉลีย่มากกวานักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนการตนูประกอบการจัดกจิกรรม

แบบ 4 MAT 

      จากเอกสารงานวิจัยดังกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการตูนสามารถใชเปนสื่อ

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดเป นอยางดีสามารถเรียนรูจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมใน
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ลักษณะของรูปภาพไดดีกวาสิ่งท่ีเปนนามธรรมการตูนยังทําใหการเรียนสนุกสนาน นาติดตามและ

ชวยผอนคลายความเครียด ทําใหนักเรียนสนใจอานหนังสือมากข้ึน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบร วมมือ

เทคนิค  STAD 

  3.1 ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ 

   นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการเรียนแบบรวมมือซ่ึงไดใหความหมายตางๆกัน

ดังน้ี 

   เคสสเลอร (Kessler. 1992: 8) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนแบบรวมมือวา เปน

การจัดกจิกรรมการเรียนแบบกลุม ซ่ึงวิธีการเรียนน้ันข้ึนอยูกับผูเรียนในกลุมตองมีสัมพันธภาพทาง

สังคมดวยกัน แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน เปนกําลังใจคอยใหการกระตุนและชวยเหลือผูเรียนท่ี

อยูในกลุมเดียวกันใหเกิดการเรียนรูจนประสบความสําเร็จหรือบรรลุจุดมุงหมายดวยกัน 

   จอหนสนั และจอหนสนั (Johnson; & Johnson. 1994: 5) กลาววา การสอนโดย

วิธีการเรียนแบบรวมมือ เปนการสอนท่ีจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละ

ประมาณ 3 – 5 คน โดยท่ีสมาชิกในกลุมมีความแตกตางกันทางดานเพศ เช้ือชาติ ความสามารถ

ทางการเรียน ฯลฯ ผูเรียนแล กเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รับผิดชอบการ

ทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกัน 

   สลาวนิ (Slavin. 1995: 2 - 7) ไดใหความหมายวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีท่ี

นําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชา และหลายระดับช้ัน โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยท่ั วไป 

สมาชิก 4 คน ท่ีมคีวามสามารถแตกตางกนัเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน 

นักเรียนในกลุมตองเรียนและรับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน นักเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือ

เพื่อนสมาชิกในกลุมประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเห ลือพึ่งพากัน 

และสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลรวมกัน เม่ือกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑท่ีกําหนด 

   วิลเลี่ยม (Williams. 2000: 168) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนท่ีมี

การแบ งกลุมเล็ก ๆ ท่ีมีเปาหมายรวมกันโดยมีสวนประกอบ 5 สวน คือ มีเปาหมายรวมกัน มี

ปฏิสัมพันธทางบวกสงเสริมความสัมพันธระหวางกลุม ความรับผิดชอบรายบุคคล และทักษะทาง

สังคม 

   ทิศนา แขมมณี (2547: 98 – 106) ไดใหความหมายการเรียนรูแบบรวมมือคอื การ

เรียนรูเปนกลุมยอยโดยสมาชิกกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกันประมาณ  3 - 6 คนชวยกนัเรียนรู

เพื่อไปสูเปาหมายของกลุม 

   ประภัสสร  หวังดี (2548: 23) กลาววา  การเรียนแบบรวมมือหมายถงึ การท่ีครูจัด

กลุมการเรียนในหองเรียนใหเปนกลุมเล็กๆ  ประมาณ 4 คน ท่ีมีความแตกตางกันในดานความสามารถ 

แลวกาํหนดกระบวนการเรียนการสอนท่ีใหนกัเรียนชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั มีการรับผดิชอบรวมกนั 
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อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิซ่ึงกนัและกนัภายในกลุม มีการตรวจสอบผลงาน มีการทดสอบหา

คะแนนเฉลี่ยรายกลุม เพื่อแขงขันกันระหวางกลุม นักเรียนกลุมใดไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัล 

   นิคล  ไชยชวย (2549: 19-20) กลาววา  การสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู กค็อื การ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดผูเรียนเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน โดยท่ี

สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกนั มาทํางานรวมกนั มีการชวยเหลอืซ่ึงกนัแล ะกนัในการ

ทํางาน มีความรับผิดชอบรวมกันและถือวาความสําเร็จของแตละบุคคล คือความสําเร็จของกลุม 

   ธรีวรรณ  โคษา (2550: 14) กลาววา  การเรียนแบบรวมมือหมายถงึ การทํางาน

รวมกันของนักเรียนท่ีอาศัยขอตกลงหรือเงื่อนไขตางๆท่ีครูกําหนดใหแลวลงมือปฏิบัติกิจกรรม

รวมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยเหลือสนับสนุนกันมีความรับผิดชอบรวมกันในการ

ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

   อาภรณ ใจเท่ียง  (2550: 121) ไดกลาววาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบมี

สวนรวมหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความรูความสามารถตางกันไดรวมมือกัน

ทํางานกลุมดวยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีในกลุมของตนทําใหงานของกลุม

ดําเนินไปสูเปาหมายของงานได 

   อุไรรัตน  ธุระสุข (2550: 23) กลาววา  การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู  และแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ 

ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน  ทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายของกลุม  สมาชิกใน

กลุมจะมีปฏิสัมพันธสงเสริมซ่ึงกันและกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันท้ังตนเองและสวนรวม  มีการ

ฝกฝนและใชทักษะการทํางานกลุมรวมกัน  ผลงานกลุมข้ึนอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคน 

   ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 92) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ คอืกระบวนการ

เรียนรูท่ียึดหลักใหผูเรียนชวยกันเรียนรู โดยพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ใชทักษะทาง

สงัคมในการทํางานรวมกนั มีการวเิคราะหการทํางานกลุมและมีการตรวจสอบผลการเรียนรูเปน

รายบุคคล 

   จิรากร  สาํเร็จ (2551: 27) ไดกลาววา การเรียนแบบรว มมือคือวิธีสอนแบบหน่ึงโดย

ใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แบบคละความสามารถ โดยสมาชิกในกลุมใหกําลังใจและ

ชวยเหลือกันในการทํางาน มีความรับผิดชอบรวมกัน ทําใหทุกคนในกลุมไดบรรลุตามจุดประสงคใน

การเรียนรูซ่ึงเปนการแขงขันกับตนเองและกลุมอื่นอยางสรางสรรค 

   ทัศนีย  บุตรอุดม (2552: 13) กลาววา  การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนมี

สวนรวมในการเรียนรู มีการแลกเปลีย่นความรู ชวยเหลอื และรับผดิชอบการเรียนรูขอ งตนเองและ

สมาชิกในกลุม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 

   เจริญขวญั  นําพา (2554: 43) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถงึ การจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ คละความสามารถ 



40 
 

เกง ปานกลาง และออน สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม เกิดการ

เรียนรูท้ังดานความรูและดานจิตใจ 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือไดวาการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือหมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหนกัเรียนไดเรียนรูและทํากจิกรรมรวมกนั

เปนกลุมโดยในแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน สมาชิกในกลุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชวยเหลือกันในการทํางาน เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม

ประสบความสาํเร็จตามเปาหมายท่ีกาํหนด 

  3.2 เทคนิควิธกีารเรียนรูแบบรวมมือ 

   ไดมนีกัการศกึษาพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไวหลากหลาย ในท่ีนี้

จะขอเสนอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดังกลาว ดังน้ี 

   คาแกน(Kagan. 1994:12-15) ไดเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนเพือ่ใหนกัเรียน

ไดเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมมีเทคนิคดังตอไปน้ี 

     1. กิจกรรมโตะกลม(Roundtable)  เปนวิธีการท่ีครูใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส

เสนออะไรบางอยางในช้ันเรียนทีละคนจนครบทุกคนเชนแสดงความคดิเหน็เลานิทานแนะนําตนเอง

และอื่นๆวิธีน้ีมีประโยชนในการสรางความเปนกันเองความรักหมูคณะและสรางทีมงาน

(Teambuilding) 

     2. มุมสนทนา (Comers)นักเรียนกลุมหน่ึง หรือหลายกลุมก็ไดถอยเขาไปอยูใน

มุมหองฟงและบันทึกการอภิปรายของนักเรียนท่ีอยูกลางหองแลวรายงานผลตอช้ันเรียนวิธีน้ีมี

ประโยชนในการใหนักเรียนไดฟงแนวคิดของผูอื่นท่ีตางไปจากตนกับการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ

แกปญหาความคิดเกี่ยวกับคานิยมการตั้งสมมติฐาน และการสรุปความซ่ึงจะเปนผลทําใหนกัเรียน

ทราบและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและรูจักเพื่อนรวมช้ันดีข้ึน(Class  Building) 

     3. การเลนเลยีนแบบ  (Math  Mine)  ใหนักเรียนกลุมหน่ึงเรียงวัตถุเชน เรียก

วัตถุบนกระดานหมากรุกหรือแผนตารางท่ีคลายๆกันแลวบอกใหเพื่ อนเรียงใหเหมือนกันโดยไมใหดู

โดยใหทําตามคําบอกเทาน้ันวิธีน้ีใชประโยชนในการสรางทักษะการสื่อการ  (communication  

Building )  ฝกทักษะการใชคําพูดและการเลนบทเน่ืองจากนักเรียนตองเปลี่ยนกันเปนผูบอก 

     4. รวมกันคิด  (Numbered  Heads  Together)  ครูใหหมายเลขกับนัก เรียน

ทุกกลุมเชน1,2,3  และ4 เปนตนครูถามคาํถามใหนกัเรียนในกลุมปรึกษากนัแลวเรียกใหนกัเรียนคน

ใดคนหน่ึงในแตละกลุมตอบวิธีน้ีใชในการทบทวนความรูความเขาใจในบทเรียนและทบทวนกอน

สอบทําใหนักเรียนจดจําไดแมนยํามากย่ิงข้ึน 

     5. บัตรคําชวยจํา(Color-code  Co-op  Cards)  เปนวิธีการท่ีฝกใหนักเรียน

จดจําขอมูลเชนวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรโดยใหนักเรียนเลนเกมโดยใชบัตรคําถามบัตร

คําตอบท่ีแตละกลุมไปเตรียมมากอนครูอาจจะเปนผูถามเองหรือใหกลุมท่ีเตรียมมาเปนผูถามและมี

การใหคะแนนกลุมท่ีตอบถูกตองตามเฉลยแตตองใหโอกาสกลุมปรึกษาและชวยเหลือกันในการตอบ
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เม่ือตอบถูกจะมีการปรบมือชมเชยประโยชนท่ีไดคือจดจําไดมากเกิดกําลังใจและสงเสริมการ

ชวยเหลือกัน 

     6. คูตรวจ(Pairs  Check)  นักเรียนกลุมละ4 คนจับคูกันภายในกลุมเปนสองคูแต

ละคูใหคนหน่ึงทําแบบฝกหัดอีกคนคอยชวยเม่ือทําได 2  ขอแลวเปรียบเทียบคําตอบกับอีกคูหน่ึงใน

กลุมเดียวกันแลวเปลี่ยนคนทําตอไปใหมจนจบแบบฝกทักษะ การชวยเหลอืกนัการตรวจงานกนัเอง

จะเปนการสรางเสริมกาํลงัใจในการทํางาน 

     7. การสมัภาษณ3  ช้ัน  (Three  Step  Interview)  นักเรียนในกลุมจับคูกัน 2  

คูแตละคนถามเพื่อนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกําลังเรียนเชนความคิดเกี่ยวกับบทกลอนเร่ืองท่ีอานหรือการสรุป

บทความเปนข้ันท่ี1แลวเปลีย่นคนตอบมาเปนคนถามเปนข้ันท่ี 2 หลังจากน้ันผลัดกันเลา ใหกลุมฟง

วาเพื่อนพูดอะไรบางเปนข้ันท่ี3 วิธีน้ีสงเสริมการมีสวนรวมการฟงการแสดงความคิดเห็นตลอดท้ังการ

พัฒนาความคิดรวบยอดดวย 

     8. คิดอภิปรายคู (Think-Pair-share)ใหนักเรียนจับคูกันภายในกลุมตางคนตาง

คิดเกี่ยวกับหัวขอหรือคําถามของครูอภิปรายกันเปนคู ของตนแลวรายงานตอช้ันเรียนวิธีน้ีใชกับ

บทเรียนท่ีตองการสรุปความตั้งสมมติฐานอนุมานและการประยุกตซ่ึงจะสงผลตอการมีสวนรวมและ

การพฒันาความคดิ 

     9. เครือขายความคดิ (Team Word-webbing)นักเรียนแตละกลุมเขียน

แนวความคิดหลักและองคประกอบยอยของความคิดหลักพรอมกับแสดงความสัมพันธระหวาง

ความคิดหลักกับองคประกอบตางๆหรือระหวางผลกับเหตุผลหลายประการแลวเสนอตอช้ันเรียน

แลวสงครูในทางสังคมแลวทําใหนักเรียนรูจักบทบาทหนาท่ีของตนมากข้ึนวิธีน้ีชวยพัฒนาความคิด

เชนเดียวกับวิธีท่ี 7-8 

     10. การเลาเร่ืองรอบวง  (Round  Robin)  ครูถามคาํถามแลวใหนกัเรียนคนท่ี

1 ตอบขอท่ี1  คนท่ี2 ตอบขอท่ี2  คนท่ี3 ตอบขอท่ี3  คนท่ี4 ตอบขอท่ี4  ลงบนกระดาษและใหมีการ

ปรึกษาและใหมีการปรึกษากันไดหลังจากน้ันจึงมีการตรวจจากการเฉลยของครูวิธีน้ีเหมาะท่ีจะใชกับ

การประเมินความรูเกาทบทวนความจําถาเปนช้ินงานควรใหนกัเรียนทํากนัคนละสวนประโยชนทาง

สังคมคือทุกคนมีโอกาสทําและเปนการสรางทีมงาน 

     11. วงกลมซอน  (Inside-outside  Circle)ใหนักเรียนน่ังหรือยืนเปนรูป วงกลม

2 วงจํานวนเทากนัวงในหนัหนาออกวงนอกหนัหนาเขาคนอยูตรงกนัจับคูกันเม่ือครูถามคําถามท้ังสอง

คนปรึกษากันแลวตอบคําถามคําถามตอไปครูใหนักเรียนขยับเปลี่ยนท่ีกันทําอยางน้ีตอไปวิธีน้ีใหกับ

บทเรียนท่ีตองการตรวจส อบความเขาใจทบทวนความรูเกาทําใหนกัเรียนมีโอกาสพบและปรึกษา

เพื่อนแทบทุกคน 

     12. เพื่อนรวมงาน   (Partners)  นักเรียนในกลุมจับคูกันไปปรึกษากับอีกคูใน

กลุมอื่นแลวนําความรูท่ีไดมาปรึกษากับอีกคูในกลุมเดิมของตนวิธีน้ีเหมาะกับการสอนบทเรียนใหม

การพฒันาแนวความคดิและเพิม่ความจําและนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะการสือ่สารและการนําเสนอ

ขอมูลดวย 
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     13. สะสมความรู (Jigsaw)  นักเรียนในกลุมไปทํางานในปญหาใดปญหาหน่ึง

กับกลุมอื่นๆไมซํ้ากันเม่ืองานเสร็จกลับมาเขากลุมเดิมแลวสอนเพื่อนในสิ่งท่ีตนไดรูมาทําใหท้ังกลุม

ไดรับความรูเพิ่มเติมโดยเทาเทียมกันวิธีน้ีใชกับการเรียนรูใหมและการทบทวนความรูเกาเปนวิธีการ

ท่ีสงเสริมใหนักเรียนพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยางเทาเทียมกัน 

   ทิศนา แขมมณี (2545: 202 - 206) กลาววารูปแบบการจัดกจิกรรมการการสอนท่ี

สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบซ่ึงแตละรูปแบบจะมีวิธีการดําเนินหลักๆซ่ึงไดแกการ

จัดกลุมการศกึษาเน้ือหาสาระการทดสอบการคดิค ะแนนและระบบการใหรางวลัแตกตางกนัออกไป

เพื่อสนองวัตถุประสงคเฉพาะแตไมวาจะเปนรูปแบบใดตางก็ใชหลักการเดียวกันคือหลักการเรียนรู

แบบรวมมือ 5 ประการและมีวัตถุประสงคมุงตรงไปในทิศทางเดียวกัน คือเพื่อชวยผูเรียนเกิดการ

เรียนรูในเร่ืองท่ีศึกษาอยางมากท่ีสุด โดยอาศัยการรวมมือกันชวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางกลุมผูเรียนดวยกันความแตกตางของรูปแบบแตละรูปแบบจะอยูท่ีเทคนิคในการศึกษา

เน้ือหาสาระวธิกีารเสริมแรงและการใหรางวลัเปนสาํคญัไดสรุปกระบวนการเรียนการสอนของ

รูปแบบ 8 รูปแบบซ่ึงไดรับความนิยมมากดังน้ี 

     1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอว (Jigsaw) 

      1.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ  (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

และเรียกกลุมน้ีวากลุมบานของเรา (Home Group) 

      1.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรบัมอบหมายใหศกึษาเน้ือหาสาระคนละ  

1 สวน(เปรียบเสมือนไดช้ินสวนของการตัดตอคนละ 1 ช้ิน) และหาคําตอบในประเด็นปญหาท่ีผูสอน

มอบหมายให 

      1.3 สมาชิกในกลุมบานของเราแยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่นซ่ึงไดรับ

เน้ือหาเดียวกันตั้งเปนกลุมผูเช่ียวชาญ  (Expert Group) ข้ึนมาแยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่ นซ่ึง

ไดรับเน้ือหาเดียวกันและรวมกันอภิปรายหาคําตอบและประเด็นปญหาท่ีผูสอนมอบหมายให 

      1.4 สมาชิกกลุมเช่ียวชาญกลับสูบานของเราแตละคนชวยสอนเพื่อนในกลุม

ใหเขาใจในสาระท่ีตนไดศึกษากับกลุมผูเช่ียวชาญเชนน้ีสมาชิกทุกคนก็จะไดเรียนรูภาพรวมของ

สาระท้ังหมด 

      1.5 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบแตละคนจะไดรับคะแนนเปนรายบุคคล

และนําคะแนนของทุกคนในกลุมบานของเรามารวมกนั  (หรือหาคาเฉลี่ย ) เปนคะแนนกลุมกลุมท่ี

ไดรับคะแนนสูงสุดไดรับรางวัล 

     2. กระบวนการเรียนการสอนของแบบเอส.ที.เอ.ดี (STAD) 

      คําวา “STAD” เปนตัวยอของ “ Student Teams-Achievement Divison” 

กระบวนการดาํเนินการดงัน้ี 

      2.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ  (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

และเรียกกลุมน้ีวากลุมบานของเรา (Home Group) 
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      2.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรบัเน้ือหาสาระ และศกึษาเน้ือหาสาระน้ัน

รวมกันเน้ือหาสาระอาจจะมีหลายตอนซ่ึงผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บ

คะแนนของตนไว 

      2.3 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบคร้ังสุดทายซ่ึงเปนการทดสอบรอบยอด 

และนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพฒันาการ (Improvervement Score) ซ่ึงหาไดดังน้ี 

        คะแนนพืน้ฐาน : ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบยอยหลายๆคร้ังท่ี

ผูเรียนแตละคนทําได 

        คะแนนพืน้ฐาน : ไดจากคะแนนการสอบคร้ังสดุทายลบคะแนนพืน้ฐาน 

        คะแนนพฒันาการ : ถาคะแนนท่ีไดคือ 

         - 11 ข้ึนไปคะแนนพฒันาการ = 0 

         - 1 ถึง 10 คะแนนพฒันาการ = 10 

         + 1 ถึง 10 คะแนนพฒันาการ = 20 

         + 11 ข้ึนไปคะแนนพฒันาการ = 30 

      2.4 สมาชิกในกลุมบานของเรานําคะแนนพฒันาการของแตละคนในกลุมมา

รวมกันเปนคะแนนของกลุมกลุมใดไดคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุดกลุมน้ันไดรางวัล 

     3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที.เอ.ไอ (T.A.I) 

      คําวา “T.A.I” มาจาก “Team- Assisted Individualization” ซ่ึงมีกระบวนการ 

ดังน้ี 

      3.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน

และเรียกกลุมน้ีวากลุมบานของเรา (Home Group) 

      3.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรบัเน้ือหาสาระและศกึษาสาระน้ันรวมกนั 

      3.3 สมาชิกในกลุมบานของเราจับคูทําแบบฝกหัด 

        3.3.1 ถาใครทําแบบฝกหัดไดรอยละ  75 ข้ึนไปใหไปรับการทดสอบ

รวบยอดคร้ังสุดทายได 

        3.3.2 ถายังทําแบบฝกหัดไดไมถึงรอยละ  75 ใหทําแบบฝกหัดซอม

จนกระท่ังทําไดแลวจึงไปรับการทดสอบคร้ังสุดทาย 

      3.4 สมาชิกกลุมบานของเราแตละคนนําคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกนั

เปนคะแนนกลุมกลุมใดไดกลุมสูงสุดกลุมน้ันไดรับรางวัล 

     4. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที.จี.ที (T.G.T) 

      ตัวยอ “T.G.T”มาจาก “Team Gams Toumament” ซ่ึงมีกระบวนการดังน้ี 

      4.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ  (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

และเรียกกลุมน้ีวากลุมบานของเรา (Home Group) 

      4.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรบัเน้ือหาสาระและศกึษาเน้ือหาสาระน้ัน

รวมกนั 
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      4.3 สมาชิกในกลุมบานของเราแยกยายกันเปนตัวแทนกลุมไปแขงขันกับ

กลุมอื่นโดยจัดกลุมแขงขันตามความสามารถคือคนเกงในกลุมบานของเราแตละกลุมไปรวมกัน คน

ออนก็ไปรวมกับคนออนของกลุมอื่นกลุมใหมท่ีรวมกันน้ีเรียกวากลุมแขงขันกําหนดใหมีสมาชิกกลุม

ละ 4 คน 

      4.4 สมาชิกกลุมแขงขันเร่ิมการแขงขันกันดังน้ี 

        4.4.1 แขงขันตอบคําถาม 5 - 10 คาํถาม 

        4.4.2 สมาชิกคนแรกจับคาํถามข้ึนมา  1 คาํถามและอานคาํถามให

กลุมฟง 

        4.4.3 ใหสมาชิกท่ีอยูซายมือของผูอานคําถามคนแรกตอบคําถามกอน

ตอไปน้ีจึงใหคนถัดไปตอบจนครบ 

        4.4.4 ผูอานคําถามเปดคําถามแลวอานเฉลยคําตอบท่ีถูกใหกลุมฟง 

        4.4.5 ใหคะแนนคําตอบดังน้ี 

          1) ผูตอบถูกเปนคนแรกได 2 คะแนน 

          2) ผูตอบถูกเปนคนตอไปได 1 คะแนนผูตอบผิดได 0 คะแนน 

        4.4.6 ตอไปสมาชิกกลุมท่ี  2 จับคําถามท่ี  2 และเร่ิมเลนตาม

ข้ันตอนข–คไปเร่ือยๆจนกระท่ังคําถามหมด 

        4.4.7 ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 

          ผูไดคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ไดคะแนนโบนัส 10 คะแนน 

          ผูไดคะแนนสูงสุดอันดับ 2 ไดคะแนนโบนัส 8 คะแนน 

          ผูไดคะแนนสูงสุดอันดับ 3 ไดคะแนนโบนัส 5 คะแนน 

          ผูไดคะแนนสูงสุดอันดับ 4 ไดคะแนนโบนัส 4 คะแนน 

      4.5 เม่ือแขงขันเสร็จแลวสมาชิกกลุมกลับไปกลุมบานของเราแลวนําคะแนน

ของแตละคนไปรวมเปนคะแนนของกลุม 

     5. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบแอล.ที (L.T) 

      “L.T” มาจากคาํวา “Learning Togeher” ซ่ึงมีกระบวนการท่ีงายไมซับซอน

ดังน้ี 

      5.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

      5.2 กลุมยอยกลุมละ  4 คนศึกษาเน้ือหารวมกันโดยกําหนดใหแตละคนมี

บทบาทหนาท่ีชวยกลุมในการเรียนรูตัวอยางเชน 

        สมาชิกคนท่ี 1 : อานคําสั่ง 

        สมาชิกคนท่ี 2 : หาคาํตอบ 

        สมาชิกคนท่ี 3 : หาคาํตอบ 

        สมาชิกคนท่ี 4 : ตรวจคําตอบ 

      5.3 กลุมสรุปคําตอบรวมกันและสงคําตอบน้ันเปนผลงานกลุม 
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      5.4 ผลงานกลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนในกลุมน้ันจะไดคะแนนน้ัน

เทากันทุกคน 

     6. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจี.ไอ. (G.I) 

      “G.I” คือ Group Investigation รูปแบบน้ีเปนรูปแบบท่ีสงเสริมใหผูเรียน

ชวยกันไปสืบขอมูลมาใชในการเรียนรูรวมกันโดยดําเนินการเปนข้ันตอนดังน้ี 

      6.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

      6.2 กลุมยอยศึกษาเน้ือหาสาระรวมกันโดย 

        6.2.1 แบงเน้ือหาออกเปนหัวขอยอยๆแลวแบงกันไปศึกษาหาขอมูล

หรือคาํตอบ 

        6.2.2 ในการเลือกเน้ือหาควรใหผูเรียนออนเปนผูเลือกกอน 

      6.3 สมาชิกแตละคนไปศึกษาหาขอมูล  / คําตอบมาใหกลุมกลุมอภิปราย

รวมกนัและสรุปผลการศกึษา 

      6.4 กลุมเสนอผลงานของกลุมตอช้ันเรียน 

     7. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซี.ไอ.อาร.ซี (CIRC) 

      รูปแบบ “CIRC” หรือ “Cooperrative Integrated Reading And 

Composition” เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือท่ีใชในการสอนอานและเขียนโดยเฉพาะ

รูปแบบน้ีประกอบดวยกิจกรรมหลัก  3 กจิกรรมคอืกจิกรรมการอานแบบเรียนการสอนการอานเพือ่

ความเขาใจและการบูรณาการภาษากบัการเรียนโดยมีขัน้ตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

      7.1 ครูแบงกลุมนักเรียนตามระดบัความสามารถในการอานนักเรียนในแตละ

กลุมจับคู 2 คนหรือ 3 คนทํากจิกรรมการอานแบบเรียนรวมกนั 

      7.2 ครูจัดทีมใหมโดยใหแตละทีมมีนักเรียนตางระดับความสามารถอยาง

นอย 2 ระดับแตละทีมทํากิจกรรมรวมกันเชนเขียนรายงานแตงความทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

ตางๆและมีการใหคะแนนผลงานของแตละทีมทีมใดไดคะแนนรอยละ  90 ข้ึนไปจะไดรับ

ประกาศนียบัตรเปน  “ซุปเปอรทีม ” หากไดรับคะแนนตั้งแตรอยละ  80 - 89 ก็จะไดรับรางวัล

รองลงมา 

      7.3 ครูพบกลุมการอานประมาณวนัละ 20 นาทีแจงวัตถุประสงคในการอาน

แนะนําคําศัพทใหมๆทบทวนศัพทเกาตอจากน้ันครูจะกําหนดและแนะนําเร่ืองท่ีอานแลวใหผูเรียนทํา

กิจกรรมตางๆตามท่ีครูจัดเตรียมไวใหเชนอานเร่ืองในใจแลวจับคูออกเสียงใหเพื่อนฟงและชวยกัน

แกจุดบกพรองหรือครูอาจจะใหนักเรียนชวยกันต อบคาํถามวเิคราะหตวัละครวเิคราะหปญหาหรือ

ทํานายวาเร่ืองจะเปนอยางไรตอไปเปนตน 

      7.4 หลงัจากกจิกรรมการอานครูนาํการอภิปรายเร่ืองท่ีอานโดยครูจะเนน

การฝกทักษะตางๆในการอานเชนการจับประเดน็ปญหาการทายเปนตน 

      7.5 นักเรียนรับการทดสอบการอานเพือ่คว ามเขาใจนักเรียนจะไดรบั

คะแนนเปนท้ังรายบุคคลและทีม 
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      7.6 นักเรียนไดรบัการสอนและฝกทักษะการอานสปัดาหละ  1 วนัเชน 

ทักษะการจับใจความสําคัญทักษะการอางอิงทักษะการใชเหตุผลเปนตน 

      7.7 นักเรียนไดรบัชุดการเรียนการสอนเขียนซ่ึงผูเรียนสามารถเลอืกหวัข อ

การเขียนไดตามความสนใจนักเรียนชวยกนัวางแผนเขียนเร่ืองชวยกนัตรวจสอบความถกูตองและใน

ท่ีสุดตีพิมพผลงานออกมา 

      7.8 นักเรียนไดรบัการบานใหเลอืกอานหนังสอืท่ีสนใจและเขียนรายงาน

เร่ืองท่ีอานเปนรายบุคคลโดยใหผูปกครองชวยตรวจสอบพฤติกรรมการอานของนักเรียนท่ีบานโดยมี

แบบฟอรมการตรวจสอบให 

     8. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบคอมเพลก็ซ (Complex Instruction) 

      รูปแบบน้ีพัฒนาข้ึนโดยเอลิซาเบธโคเฮนและคณะ  (Elizabeth Cohen and 

Others) เปนรูปแบบท่ีคลายคลึงกับรูปแบบจี .ไอ. เพยีงแตจะเนนการสบืเสาะหาความรูเป นกลุม

มากกวาการทํารายบุคคลนอกจากน้ันงานท่ีใหยงัมีลกัษณะของการประสานสมัพนัธระหวางความรู 

และทักษะหลายประเภทและเนนการใหความสาํคญัแกผูเรียนเปนรายบุคคลโดยการจัดงานให

เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคนดังน้ันครูจึงจําเปนตองคนหา

ความสามารถเฉพาะทางของผูเรียนท่ีออนโคเฮนเช่ือวาหากผูเรียนไดรับรูวาตัวเองถนัดในดานใดจะ

ชวยใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในดานอื่นๆดวยรูปแบบน้ีไมมีการใชกลไกของการให

รางวัลเน่ืองจากเปนรูปแบบท่ีไดออกแบบใหงานท่ีแตละบุคคลทําความสามารถสนองตอความสนใจ

ผูเรียนและสามารถจูงใจผูเรียนแตละคนอยูแลว 

      วฒันาพร ระงบัทุกข (2545: 176-193) เสนอเทคนิควธิกีารเรียนแบบรวมมือ

ดังน้ี 

        1. ปริศนาความคดิ (Jigsaw) เปนเทคนิคท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อสงเสริมความ

รวมมือและการถายทอดความรูระหวางเพื่อนในกลุม 

        2. ปริศนาความคดิ 2 (Jigsaw II) เปนเทคนิคท่ีพฒันาข้ึนจากเทคนิคเดิม

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนชวยเหลือกันและพึ่งพาอาศัยกันในกลุมมากข้ึน 

        3. กลุมรวมมือแขงขัน  (Teams – Games - Tournaments) TGT เปน

กิจกรรมท่ีเหมาะกับการเรียนการสอนในจุดประสงคท่ีตองการใหกลุมผูเรียนไดศึกษาประเด็นหรือ

ปญหาท่ีมคีาํตอบท่ีถกูตองเชนการคาํนวณทางคณติศาสตรการใชภาษาภูมิศาสตรและทักษะการใช

แผนท่ีและความคดิรวบยอดทางวทิยาศาสตร 

        4. กลุมคละผลสัมฤทธิ ์ (Student Teams and Achievement Divisions) 

STAD เทคนิคน้ีพัฒนาเพิ่มเติมจากเทคนิค TGT แตจะใชการทดสอบรายบุคคลแทนการแขงขัน 

        5. กลุมรวมมือชวยเหลือ  (Team Assisted Individualization) TAI 

กจิกรรมน้ีเนนการเรียนรูของผูเรียนแตละบุคคลมากกวาการเรียนรูในลกัษณะกลุ มเหมาะสาํหรับการ

สอนคณิตศาสตรการจัดกลุมผูเรียนจะคลายกับเทคนิค STAD และ TGT แตในเทคนิคน้ีผูเรียนแตละ
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คนจะเรียนรูและทํางานตามระดบัความสามารถของตนเม่ือทํางานในสวนของตนเสร็จแลวจึงไปจับคู

หรือเขากลุมทํางาน 

        6. กลุมสืบคน (Group Investigation) GI เปนเทคนิคการเรียนแบบ

รวมมือท่ีสําคัญอีกรูปแบบหน่ึงเปนการจัดกลุมผูเรียนเพื่อเตรียมการทําโครงงานกลุมหรือทํางานท่ี

ครูมอบหมายกอนใชเทคนิคน้ีครูควรฝกทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมใหแกผูเรียนกอน

เทคนิคน้ีเหมาะสําหรับการสืบคนความรูหรือแกปญหาเพื่อหาคําตอบในประเด็นหรือหัวขอท่ีสนใจ 

        7. กลุมเรียนรูรวมกัน  (Learning Together) LT วิธีน้ีเปนวิธีท่ี

เหมาะสมกบัการสอนวชิาท่ีมโีจทยการคาํนวณหรือการฝกปฏิบตักิาร 

        8. กลุมรวมกันคิด (Numbered Heads Together) NHT เปนกจิกรรม

ท่ีเหมาะสาํหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความเขาใจ 

        9. กลุมรวมมือ (Co-op Co-op) เปนเทคนิคท่ีเนนการรวมกนัทํางาน

โดยสมาชิกในกลุมท่ีมีความสามารถและความถนัดตางกันไดแสดงบทบาทหนาท่ีท่ีตนถนัดไดเต็มท่ี

ผูเรียนเกงไดชวยเหลือเพื่อนท่ีเรียนออนเป นกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูงท้ังการวิเคราะหและ

สังเคราะห และเปนวิธีการท่ีสามารถนําไปใชสอนในวิชาใดก็ได 

      สุคนธ  สินธพานนท และคณะ (2545: 33-46) กลาววาเทคนิคการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือมีหลายเทคนิค แตจะนําเสนอเพียง 13 เทคนิค ดังน้ี 

        1. เทคนิคการตอเร่ืองราว (Jigsaw) เปนเทคนิคท่ีใชในการจัดกิจกรรม

ท่ีสงเสริมใหมีการรวมมือระหวางสมาชิกในกลุม และมีการถายทอดความรูกันระหวางกลุม  

        2. เทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT : Team Games Tournament) 

เหมาะสาํหรับการเรียนการสอนท่ีตองการใหกลุมผู เรียนไดศึกษาประเด็น หรือปญหาท่ีมีคําตอบท่ี

ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ซ่ึงเปนคําตอบท่ีชัดเจน เชน คณิตศาสตร การใชภาษา ภูมิศาสตร แผนท่ี 

ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร ผูเรียนมีโอกาสไดชวยกันศึกษาหาคําตอบ เปนการแบงปนความรู

รวมกัน 

        3. เทคนิคแบงปนความสาํเร็จ (STAD : Student Teams Achievement 

Division) เทคนิคน้ีมกีารพฒันามาจากเทคนิคการจัดการแขงขัน (TGT) แตจะเปนการรวมมือกัน

ระหวางสมาชิกในกลุม โดยทุกคนจะตองพัฒนาความรูของตนเองในเร่ืองท่ีผูสอนกําหนด ซ่ึงจะมีการ

ชวยเหลือติวความรูใหแกกัน มีการทดสอบความรูเปนรายบุคคลแทนการแขงขัน และรวมคะแนน

เปนกลุมท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดจะเปนฝายชนะ  

        4. เทคนิคกลุมสืบคน (GI : Group Investigation) เปนเทคนิคการ

เรียนรูแบบรวมมือท่ีจัดผูเรียนออกเปนกลุม เพื่อเตรียมทํางานหรือทําโครงงานท่ีผูสอนมอบหมาย 

เทคนิคน้ีเหมาะสําหรับการฝกผูเรียนใหรูจักสืบคนความรูหรือการวางแผนสืบสวนเพื่อแกปญหา หรือ

การหาคาํตอบในประเดน็ท่ีสนใจ กอนการดาํเนินกจิกรรมผูสอนควรฝกทักษะ การสือ่สาร ทักษะการ

คิดตลอดจนทักษะทางสังคมใหแกผูเรียน  
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        5. เทคนิคคูคิด (Think-Pair-Share) เปนเทคนิคท่ีผูสอนนิยมใชคูกับวิธี

สอนแบบอื่น เรียกกันวา เทคนิคคูคิด เปนเทคนิคท่ีผูสอนตั้งคําถามหรือกําหนดป ญหาใหแกผูเรียน 

ซ่ึงอาจจะเปนใบงานหรือแบบฝกหัดก็ได และใหผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบของตนกอน แลวจับคู

กับเพื่อนอภิปรายหาคําตอบ เม่ือม่ันใจวาคําตอบของตนถูกตองแลวจึงนําคําตอบไปอธิบายใหเพื่อน

ท้ังช้ันฟง 

        6. เทคนิคคูคิดสี่สหาย (Think-Pair-Square) เปนเทคนิคท่ีผูสอนตั้ง

คําถามหรือกําหนดปญหาใหแกผูเรียน ซ่ึงผูสอนอาจจะทําเปนใบงานหรือแบบฝกหัดก็ได ใหผูเรียน

แตละคนตอบคําถามหรือตอบปญหาดวยตนเองกอน แลวจับคูกับเพื่อนนําคําตอบไปผลัดกัน

อภิปรายกับเพื่อน ตอจากน้ันไปจับคูกัน 2 คู รวมเปน 4 คน ผูเรียนท้ั ง 4 คน ผลดักนัอภิปราย

คําตอบดวยความม่ันใจ โดยผูสอนแบงผูเรียนลวงหนาออกเปนกลุมละ 4 คน ซ่ึงมีความสามารถคละกนั 

ประกอบดวย เกง ปานกลาง ออน  

        7. เทคนิคคูตรวจสอบ (Pairs Check) เปนเทคนิคท่ีผูสอนตั้งคําถาม

หรือกาํหนดปญหา (โจทย) ใหกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนอาจจัดทําเปนใบงาน หรือแบบฝกหัดท่ีมีคําถาม

หรือโจทยหลายขอ จํานวนขอจะเปนเลขคู ผูเรียนจะจับคูกันเม่ือไดรับโจทยหรือปญหาจากผูสอน 

คนหน่ึงจะทําหนาท่ีตอบคําถามหรือแกปญหาโจทย อี กคนหน่ึงจะทําหนาท่ีสังเกตและตรวจสอบ 

และในคําถามขอตอไปก็จะสลับหนาท่ีกัน เม่ือตอบคําถามหรือแกปญหาโจทยครบ 2 ขอ แลว ให

สมาชิกท้ังสองคู (ซ่ึงจัดอยูในกลุมเดียวกัน) เปรียบเทียบคําตอบซ่ึงกันและกัน โดยผูสอนแบงผูเรียน

ลวงหนาออกเปนกลุมละ 4 คน ซ่ึงมีความสามารถคละกัน ประกอบดวย เกง ปานกลาง ออน แลวให

ผูเรียนแตละกลุมจับคูกันเปน 2 คู เทคนิคคูตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับใบงาน หรือแบบฝกหัดท่ีไมยาก

และไมซับซอน 

        8. เทคนิคการสมัภาษณ 3 ข้ันตอน (Three-Step Interview) เปน

เทคนิคท่ีฝกใหผูเรียนแตละคนไ ดมีประสบการณในการสมัภาษณบคุคลและเกบ็ใจความสาํคญั หรือ

อาจจะเปนการสรุปความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียน โดยผูสอนแบงผูเรียนลวงหนาออกเปนกลุมละ 4 

คน ใหมีความสามารถคละกนั ประกอบดวย เกง ปานกลาง ออน ใหสมาชิกในกลุมมีหมายเลข

ประจําตัวก็ได  

        9. เทคนิครวมกันคิด (Numbered Heads Together) เปนเทคนิคท่ี

เหมาะสมกบัการทบทวนความรู หรือตรวจสอบความรูความเขาใจ ผูสอนใชคาํถามถามผูเรียน และ

ใหผูเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ และผูสอนสุมเรียกสมาชิกคนหน่ึงของกลุมใดกลุมหน่ึง

ออกมาตอบคาํถาม 

        10. เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง (Round robin) เปนเทคนิคท่ีสมาชิกทุกคน

ในกลุมไดผลัดกันเลาประสบการณ ความรูท่ีตนเองไดศึกษามาตลอดจนสิ่งท่ีตนประทับใจใหแก

เพื่อน ๆ ในกลุมฟงทีละคน หรืออาจจะเปนเร่ืองท่ีสมาชิกในกลุมตองการจะเสนอแนะแสดงความ

คิดเห็น แนะนําตนเอง พูดถึง สวนดีของเพื่อน หรืออาจจะดัดแปลงเปนการผลัดกันมาเปนการเลา
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เร่ืองหนาช้ันเรียนก็ได โดยสมาชิกทุกคนใชเวลาในการเลาเทา ๆ กัน หรือใกลเคียงกัน ซ่ึงจะเปน

การฝกใหผูเรียนเปนคนมีความรูและเทคนิคการเลาเร่ืองเปนอยางดี  

        11. เทคนิคโตะกลม (Roundtable) เปนเทคนิคท่ีฝกใหผูเรียนได รวมมือ

กันตอบคําถามหรือตอบปญหา โดยใชวิธีเขียนตอบรวมกันโดยเร่ิมจากสมาชิกคนหน่ึงเปนผูเร่ิม

เขียนตอบกอนแลวสงตอไปยังสมาชิกคนอื่น แลวสมาชิกคนตอไปจะอานคําตอบของเพื่อนแลวเขียน

เพิ่มเติมและสงตอไปยังสมาชิกคนตอไป ซ่ึงจะอา นคําตอบของเพื่อน ๆ ท่ีตอบมาแลวจึงจะเขียน

เพิ่มเติมทําเชนน้ีไปเร่ือย ๆ จนหมดสมาชิกในกลุม โดยผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน 

ซ่ึงมีความสามารถคละกนั 

        12. เทคนิคการเรียนรวมกนั (Learning Together) เปนเทคนิคท่ีผูเรียน

ชวยกันทํางานโดยมีการแบงหนาท่ีกัน ผูสอนแบงผูเรียนไวลวงหนากลุมละ 4 คน คละความสามารถ

ประกอบดวยความสามารถเกง ปานกลาง และออน 

        13. เทคนิคชวยกันคิดชวยกันเรียน (TAI : Team Assisted 

Individualization) เปนเทคนิคท่ีใชกับการทบทวนบทเรียนหรืออธิบายบทเรียนเม่ือผูสอนและผูเรียน

ไดอภิปรายความรูในบทเรียนหรือทบทวนบทเรียนจนเขาใจดีแลว ผูสอนแบงผูเรียนกลุมละ 4 คน ท่ี

มีความสามารถคละกัน คือ เกง ปานกลางและออน แลวใหจับคูกันเปน 2 คู ในแตละกลุม 

      จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปเทคนิควิธีการเรียนรูแบบรวมมือท่ีนิยมใชมากได 

5เทคนิค ดังน้ี 

        1. การเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student Teams 

Achievement Devisionหรือ STAD) เปนการจัดสมาชิกกลุมละ  4-5 คนแบบคละความสามารถดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศโดยครูจะทําการเสนอบทเรียนใหนักเรียนท้ังช้ันกอนแลวใหแตละ

กลุมทํางานตามท่ีกําหนดไวในแผนการสอนเม่ือสมาชิกในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดและทบทวน

บทเรียนจบแลวครูจะใหนกัเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ  15-20 นาทีคะแนนท่ี ไดจากการ

ทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม 

        2. การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมการแขงขัน  (Teams- Games 

Tournament หรือ TGT) เปนการเรียนท่ีแบงนักเรียนเปนกลุมละ  4-5 คนแบบคละความสามารถ

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศภาระงานของกลุมคือหลังจากท่ีครูนําเส นอบทเรียนท้ังช้ันแลว

ใหนักเรียนแตละกลุมทํางานตามท่ีครูกําหนดและแตละกลุมเตรียมสมาชิกแตละคนใหพรอมสําหรับ

การแขงขันตอบคําถามโดยปกติจะมีการแขงขันสัปดาหละ  1-2 คร้ังประกอบดวยคําถามสั้นๆ

เกี่ยวกับเน้ือหาท่ีครูแจกใหการตอบคําถามใชเวลาประมาณ  15-20 นาทีในการแข งขันครูจะจัดให

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับเดียวกันแขงขันกันคะแนนท่ีสมาชิกตอบคําถามไดจะนํามารวมกัน

เปนคะแนนของกลุมเม่ือจบการแขงขันในแตละคร้ังครูจะประกาศคะแนนผูไดคะแนนสูงสุดและกลุมท่ี

ทําคะแนนไดสูงสุด 

        3. การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล  (Team Assisted 

Individualizationหรือ TAI) เปนการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหวางการจัดการเรียนแบบรวมมือ
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และการเรียนการสอนรายบุคคลเขาดวยกนัในการจัดกจิกรรมการเรียนท่ีมกีารแบงกลุมนักเรียนเปน

กลุมละ 4-5 คนโดยมีการคละความสามารถดานผลสมัฤทธิท์างการเรียนและเพศเนนการตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลโดยใหนักเรียนเรียนดวยตนเองตา มความสามารถจากแบบฝกทักษะ

และสงเสริมความรวมมือภายในกลุมมีการแลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรูตลอดจนการมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมโดยการกําหนดใ หนักเรียนท่ีมี ความสามารถแตกตางกนัทํางานรวมกนัมีการ

ทดสอบกอนเรียนในเวลาเรียนตองรวมมือกนัการทดสอบนักเรียนตางคนตางทําแตคะแนนทดสอบ

ของนักเรียนจะนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุมผูเรียนทุกคนจะไดรับการสอนจากครูรวมท้ังช้ันเม่ือครู

สอนบทเรียนจบนักเรียนเขากลุมและทําแ บบฝกทักษะของตนเองนักเรียนจับคูชวยเหลือกันในการ

ทําแบบฝกหัดและตรวจสอบผลงานผูเรียนท่ีเรียนไดเร็วจะชวยเหลือผูเรียนท่ีเรียนออนกวาเม่ือจบ

การเรียนของแตละหนวยยอยแลวครูจะทําการทดสอบผูเรียนโดยใชแบบทดสอบยอยจํานวน  2 ฉบับ 

(แบบทดสอบคูขนาน ) และมีการทดสอบรวมประจําหนวยอีกคร้ังหลังจากจบบทเรียนในหนวยใหญ

ครูทําการประเมินผลระดับกลุมและใหรางวัลโดยจัดระดับการผานเกณฑและทําการสรุปบทเรียนเดิม

ใหกับนักเรียนพรอมกันท้ังช้ันเรียน 

        4. การเรียนแบบรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน (Cooperative 

Reading and Composition หรือ CIRC) ครูผูสอนแบงนักเรียนเปนกลุมโดยคละความสามารถดาน

ผลสัมฤทธิ์และเพศสมาชิกในกลุมประมาณ  4 -5 คนสมาชิกในกลุมจะจับคูกนัทํากจิกรรมการเรียน

ตามลาํดบัคอืการอานกบัเพือ่นการเขียนโครงรางของเน้ือหาเร่ืองการอานออกเสยีงการให

ความหมายของคาํการเลาเร่ืองให มและการสะกดคาํในกจิกรรมการเรียนประกอบดวยการเรียนท้ัง

ช้ันและการฝกกบัคูของตนในการเรียนรวมในช้ันเรียนครูจะแจงจุดประสงคในการเรียนใหนกัเรียน

ทราบและทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไปแลวอธบิายและนําเสนอเน้ือหาใหมและนักเรียนจะเรียนเปนกลุม

ยอยแบบจับคูเพื่อฝกทักษะการ ฟงการพดูการอานและการเขียนหลงัจากการเรียนนักเรียนจะไดรบั

การทดสอบคะแนนท่ีไดจากการทดสอบของนักเรียนทุกคนจะนํามารวมเปนคะแนนของกลุมและ

ประกาศคะแนนกลุมท่ีทําคะแนนไดสูงสุดใหนักเรียนทราบทุกคน 

        5. การเรียนแบบรวมมือกนัแบบจิกซอว  (Jigsaw) นักเรียนจะถกู

แบงเปนกลุมยอยประมาณ  4-5 คนโดยคละความสามารถนักเรียนทุกคนจะไดรบัมอบหมายใหทาํ

กิจกรรมเดียวกันครูจะแบงเน้ือหาออกเปนหัวขอยอยๆเทากับจํานวนสมาชิกของแตละกลุมและแบง

เน้ือหาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาคนควาสมาชิกแตละกลุมท่ีไดรับมอบหมายให ศกึษาคนควาใน

หัวขอเดียวกันจะม ารวมกันและศึกษาหัวขอรวมกันจากน้ันก็กลับเขากลุมของตนเพื่ออธิบายหัวขอ

ของตนใหสมาชิกในกลุมฟงสมาชิกทุกคนจะรับรูเน้ือหาทุกหัวขอแล วครูทําการทดสอบเพื่อวัดความ

เขาใจตอมาไดพฒันาการเรียนแบบรวมมือกนัโดยการศกึษาท้ังบทเรียนเรี ยกวา Jigsaw II โดยให

นักเรียนคนควาท้ังบทเรียนและทําความเขาใจในหัวขอตางๆและสมาชิกตางกลุมท่ีไดรับมอบหมาย

ใหทําความเขาใจเปนพิเศษกับบทเรียนในหัวขอเดียวกันจะศึกษาหัวข อรวมกันหลังจากน้ันก็กลับไป

อธิบายใหสมาชิกในกลุมฟงเม่ือเขาใจกันทุกคนแลวทุกคนจะทําแบบทดสอบและคะแนนท่ีไดจะแปลง

เปนคะแนนกลุม 
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  3.3 ประโยชนของการจัดการเรียนแบบรวมมือ 

   เดวิดสัน (Davidson. 1990: 4 - 5) ผูอาํนวยการโครงการโรงเรียนประถมศกึษาท่ี

ตั้งอยูศูนยวิจัยโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยจอหนฮอปกินสไดกลาวถึงความ

เหมาะสมของการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือไว ดังน้ีฃ 

     1. การเรียนรูทางคณิตศาสตรจะตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซักถาม

ปญหากันอยางอิสระ อธิบายใหสมาชิกในกลุมไดเขาใจถึงแนวความคิด และมโนมติของตนเองให

กระจางชัดข้ึน ตลอดจนไดสรางความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนรูของเขา 

     2. การเรียนเปนกลุมยอยเปดโอกาสใหนกัเรียนทุกคนประสบความสาํเร็จใน

การเรียนคณติศาสตรนกัเรียนภายในกลุมไมมกีารแขงขันกนัในการแกปญหา การปฏิสมัพนัธในกลุม

น้ันชวยใหนักเรียนทุกคนเรียนรูมโนมติและยุทธวิธีในการแกปญหาได 

     3. คณิตศาสตรแตกตางไปจากวิชาอื่น ในแงทีค่รูสามารถประมาณเวลาไดวาใน

การแกปญหาแตละขอควรใชเวลานานประมาณเทาใด และเหมาะสมอยางย่ิงในการอภิปรายกลุม 

เพื่อหาคําตอบท่ีพิสูจนไดจริง โดยท่ีนักเรียนสามารถโนมนาวเพื่อนใหยอมรับไดโดยใชเหตุผล

ประกอบ 

     4. ปญหาคณิตศาสตรหลายปญหามีทางแกไดห ลายวธิ ีและนักเรียนสามารถ

อภิปรายถึงขอดีและขอเสียของการหาคําตอบน้ันได 

     5. นักเรียนสามารถชวยเหลือสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับความจริงท่ีเปนพื้นฐาน

คณิตศาสตร (Basic Fact) และกระบวนการคิดคํานวณท่ีจําเปน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีสามารถนําไปใชในแงท่ี

ตืน่เตน และทาทายทางคณติศาสตรได เชน เกม ปริศนา หรือการอภิปรายปญหา 

     6. ในขอบเขตของวิชาคณิตศาสตรเต็มไปดวยความคิดท่ีทาทายและตื่นเตน ซ่ึง

ทําใหมีการอภิปรายถึงขอดีขอเสียผูท่ีเรียนโดยการพูดคุยการฟง การอธิบายและการคิดรวมกับผูอื่น

ก็สามารถเรียนรูไดดีเชนเดียวกับการเรียนรูดวยตนเอง 

     7. คณติศาสตรเปนศาสตรทีเ่ปดโอกาสอยางมากในการสรางการคนควาใน

สถานการณตาง ๆ มีการคาดคะเนและการตรวจสอบดวยขอมูล การตั้งปญหาเพื่อกระตุนใหเกิด

ความสนใจอยากรูอยากเห็น และมีการแกปญหาที่แปลกใหมซ่ึงไมเคยพบเห็นมากอน ความพยายาม

ของนักเรียนแตละคนในการหาคําตอบจากปญหาเดียวกันจะทําใหเกิดความกาวหนาเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

และเปนประสบการณท่ีมีคุณคา 

   จอหนสัน จอหนสัน และ โฮลูเบค (ทิศนา แขมมณี . 2548: 101 – 102; อางอิงจาก 

Johnson; & Johnson; &Holubec. 1994: 1.3 – 1.4) ไดกลาวถึงผลดีขอ งการเรียนแบบรวมมือวา 

การเรียนแบบรวมมือสงผลดีตอผูเรียนตรงกันในดานตาง ๆ ดังน้ี 

     1. มีความพยายามท่ีจะบรรลเุปาหมายมากข้ึน (Greater Efforts to Achieve) 

การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนพยายามท่ีจะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสงูข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรูมคีวามคงทนมากข้ึน (Long – term Retention) 
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มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีข้ึน และคิด

อยางมีวิจารณญาณมากข้ึน 

     2. มีความสัมพันธระหวางผูเรียนดีข้ึน (More Positive Relationships among 

Students) การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีนํ้าใจนักกีฬามากข้ึน ใสใจในผูอื่นมากข้ึน เห็น

คณุคาของความแตกตางความหลากหลาย การประสานสมัพนัธและการรวมกลุม 

     3. มีสุขภาพจิตดีข้ึน (Greater Psychological Health) การเรียนรูแบบรวมมือ

ชวยใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดีข้ึน มีความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน 

นอกจากน้ันยังชวยพฒันาทักษะทางสงัคมและความสามารถในการเผชิญกบัความเครียดและความ

ผนัแปรตาง ๆ 

   บุญเมฆ  ภมรสิงห (2545: 10) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนแบบรวมมือ

ดังน้ี 

     1. บรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกนัเองมากข้ึน นักเรียนจะรูสกึ

ปลอดภัย 

     2. สรางความเช่ือม่ันใหกับนักเรียนเพราะสมาชิกทุกคนภายในกลุมรูสึกวา

ตนเองมีความสําคัญตอกลุมเทาน้ัน ความเช่ือม่ันในตนเองก็จะถูกกระตุนใหมีมากข้ึน  และชวยกันแก

นิสัยข้ีอายใหกับนักเรียนบางคน 

     3. ฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง วินัยกับกระบวนกลุมหองเรียน และวินัยใน

โรงเรียน 

   สุคนธ  สินธพานนท และคณะ (2545: 46) กลาวถงึประโยชนของการเรียนแบบ

รวมมือวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนการสรางความสัมพันธ และความสามัคคีระหวางผูเรียน

ในกลุม ซ่ึงสมาชิกในกลุมไมใหญเกินไปนัก และทําใหผูท่ีเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือผูท่ีเรียนออน จึง

เปนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมดานความมีนํ้าใจ และเอื้อเฟอเผื่อแผแกกัน รับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่นตลอดจนมีความรับผิด ชอบในงานท่ีไดรบั มีความรวมมือกนัในการทํางานเพราะ

ความสําเร็จของกลุมถือเปนเปาหมายสําคัญ นอกจากน้ันยังเปนการฝกทักษะทางสังคม ความเปน

ประชาธิปไตยใหแกผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม 

   สุวิทย  มูลคํา ; และอรทัย  มูลคํา (2545: 161) กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบ

รวมมือดังน้ี 

     1. ชวยพัฒนาความคิด ความเช่ือม่ันของผูเรียน 

     2. ชวยสงเสริมทักษะการทํางานรวมกันและทักษะทางดานสังคม 

     3. ทําใหผูเรียนมีวิสัยทัศนหรือมุมมองกวางขวาง 

     4. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา คนพบความรูดวยตนเอง 

     5. ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

     6. มีกจิกรรมหลากหลายสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล  
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   เจริญขวญั  นําพา (2554: 70) กลาวถงึประโยชนของการเรียนแบบรวมมือวา การ

เรียนแบบรวมมือสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เกิด

ความเช่ือม่ันและความภาคภูมใิจในตนเอง เปนการฝกความสามัคค ีระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ

ในการทํางาน มีจริยธรรมคุณธรรมดานความมีนํ้าใจ กอใหเกิดสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในกลุม ซ่ึง

สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีนักเรียนจะนําไปใชในการดําเนินชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

   จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปประโยชนของการจัดการเรียนแบบรวมมือได 5ประการ คอื  

     1. สงเสริมการทํางานเปนกลุม นักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

     2. ฝกความสามัคคีและความรับผิดชอบ 

     3. ชวยพัฒนาความคิดและความเช่ือม่ันของผูเรียน 

     4. ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

     5. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมดานความมีนํ้าใจ และเอื้อเฟอเผื่อแผแกกันรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น  

  3.4 ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  STAD 

   การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค  STAD  เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกันซ่ึง  Robert Slavin และคณะไดพัฒนาข้ึนเ ปนรูปแบบท่ีงายท่ีสุดและใชกันแพรหลายท่ีสุด

เหมาะสําหรับครูผูสอนท่ีเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูซ่ึงกิจกรรมการเรียน

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีลําดับข้ันตอนดังน้ี (Slavin. 1990: 54 – 62) 

     1. ข้ันนําเสนอบทเรียน  (Class Presentations) ครูเปนผูสอนความรู ใหกับ

นักเรียนท้ังช้ันกอนโดยใชสื่อวัสดุอุปกรณตางๆประกอบในการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสนใจและ

ตั้งใจเรียน 

     2. ข้ันทํางานรวมกนัเ ปนกลุม  (Teams) แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก

ประมาณ  5 คนมีระดบัความสามารถสงูปานกลา งและต่ําคละกันหนาท่ีสําคัญของกลุมคือการ

ปรึกษาหารืออภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัชวยกนัศกึษาหาความรูแกปญหารวมกนันับเ ปน

หัวใจของการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค  STAD เนนใหสมาชิกรับผิดชอบการเรียนของตนใหดี

ท่ีสุดเพื่อความสําเร็จของกลุมนอกจากน้ีการทํางานเ ปนกลุมทําใหนักเรียนมีความผูกพันซ่ึงกันและ

กันมีการยกยองใหความเคารพและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกันตลอดจนกอใหเกิด

ความสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนๆทีมอื่น 

     3. ข้ันการทดสอบยอย  (Quizzes) เม่ือจบบทเรียนแตละบทครูใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบสั้นๆโดยใหนักเรียนทําเ ปนรายบุคคลการทดสอบยอยน้ีชวยในการพจิารณาวานักเรียน

มีการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนกวาท่ีผานมาหรือไม 

     4. ข้ันปรับปรุงคะแนน  (Improvement Scores) ครูตรวจผลการสอบของ

นักเรียนพจิารณาผลเ ปนคะแนนรายบุคคลและคะแนนเฉลี่ยของกลุมข้ันน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อให
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นักเรียนแตละคนประสบผลสําเร็จโดยการปรับปรุงการเรียนของตนใหดีข้ึนท้ังน้ีเพื่อทําใหคะแนนใน

กลุมของตนเองสูงข้ึนดวย 

     5. ข้ันสรางความประทับใจ  (Team Recognition) ครูใหรางวัลโดยการกลาวคํา

ชมเชยหรือใหคะแนนพิเศษหรือมอบใบประกาศนียบัตรยกยองชมเชยสําหรับทีมท่ีทําคะแนนเ ฉลี่ย

ไดสูงข้ึนกวาคร้ังกอนวิธีน้ีเปนการเสริมแรงใหนักเรียน 

   การเสริมแรงเปนสิง่สาํคญัในการกระตุนใหนกัเรียนเกดิความประทับใจและสนใจ

เรียนย่ิงข้ึน การเสริมแรงตามหลกัการของสกนิเนอร  (Skinner) มีท้ังการเสริมแรงทางบวก  (Positive 

Reinforcement) และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) การเสริมแรงทางบวกเชน 

การใหรางวลัการกลาวคาํชมเชยหรือการใหคะแนนพเิศษเ ปนตนสวนการเสริมแรงทางลบเชน การ

ลงโทษการตดัคะแนนการกลาวคาํตาํหนิ  (อารีพนัธมณี. 2534: 114 – 115) ในการเรียนการสอนครู

ใชการเสริมแรงท้ังสองทางโดยพิจารณาใหเ หมาะสมกบัสถานการณทัง้น้ีจากการทดสอบของเฮอร

ลอค (กมลรัตนหลาสุวงษ . 2528: 230 ;อางอิงจาก Hurlock. 1966) พบวาเดก็โตชอบการชมเชย

มากกวาการตําหนิสวนเด็กท่ีเรียนเกงเม่ือไดรับคําตําหนิจะพยายามกระทําสิ่งตางๆใหดีข้ึนกวาการ

ไดรับคําชม 

   ชาตรี เกดิธรรม (2545: 15-18) กลาววาการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ  STAD มี

ข้ันตอนดังน้ี 

     1. ครูนําเสนอเน้ือหาครูจะสอนเน้ือหาแกนักเรียนท้ังช้ันโดยรวมกอนอาจใช

อปุกรณการสอนตางๆมาชวยใหการสอนเน้ือหาท่ีสอนจะเปนหนวยการเรียนท่ีจะใหนกัเรียนศกึษา 

     2. จัดกลุมควรประกอบดวย 4-5 คน แบงกลุมตามความสามารถท่ีแตกตางกัน

หนาท่ีของกลุมคือ เตรียมสมาชิกเขาทําการทดสอบแขงขันสมาชิกในกลุมจะอภิปราย ทํา แบบฝกหัด

ถกเถียงปญหากันและทําความเขาใจกับบทเรียน 

     3. ศึกษาความรูสมาชิกในกลุมชวยกันศึกษา ทบทวนเน้ือหาหรือหัวขอท่ี

ครูผูสอนกําหนดใหโดยชวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมด 

     4. ทดสอบ 

      4.1 ครูทําการทดสอบโดยแจกแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดใหนักเรียนทํา

พรอมอธิบายข้ันตอนการทําในลักษณะกลุมรวมมือโดย 

        สมาชิกคนท่ี 1 อานคําถามหรือโจทยท่ีกําหนดใหแกสมาชิกในกลุมฟง 

        สมาชิกคนท่ี 2 วิเคราะหหาคําตอบท่ีถูกตองเหมาะสม 

        สมาชิกคนท่ี 3 เขียนคาํตอบ 

        สมาชิกคนท่ี 4 ตรวจคําตอบ 

      4.2 ใหสมาชิกในกลุมหมุนเวียนกันทําหนาท่ีตางๆในแตละขอจนกวาจะ

ครบขอคําถามท่ีกําหนดไวพรอมท้ังชวยกันสรุปอีกคร้ังเพื่อทําความเขาใจรวมกันในกลุม 

      4.3 ผูเรียนท่ีอยูกลุมเดียวกันทุกกลุมแยกทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อ

ทดสอบความเขาใจในเน้ือหาบทเรียน 
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     5. ประเมินผลโดยตรวจสอบความถูกตองของแบบทดสอบ พรอมท้ังนําคะแนน

ของแตละคนมารวมกนัเปนคะแนนของกลุมแยกทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล 

     6. ใหรางวัลกลุมท่ีไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาเกณฑท่ีวางไวจะไดรับคําชมเชย

กลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัล 

   สคุนธ  สนิธพานนท และคณะ (2545: 36) ไดเสนอ ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค STAD มีข้ันตอนดังน้ี 

     1. ข้ันเสนอประเดน็ความรูใหมหรือเน้ือหาใหม ดวยการใชสือ่การสอนประเภท

ตาง ๆ หรืออาจจะใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาแลวผูสอนตั้งประเด็นคําถามใหผูเรียนอภิปราย 

     2. จัดผูเรียนออกเปนกลุม จํานวนสมาชิก 4-5 คน คละความสามารถ เกง ปาน

กลาง และออน มีท้ังเพศหญิง -ชาย คละกันไป จากน้ันสมาชิกในกลุมรวมกันศึกษาเน้ือหาท่ีผูสอน

นําเสนอจนมีความเขาใจ ผูสอนจะตองช้ีแจงใหผูเรียนทราบวาความสําเร็จของกลุมน้ันจะตองอาศัย

ผลจากการรวมมื อกัน ชวยเหลือกัน ผูท่ีเกงกวาจะตองชวยแนะนําผูท่ีออนกวาหรือเรียนไดชากวา 

ซ่ึงในช้ันน้ีผูสอนควรมีใบความรูท่ีผูเรียนสามารถศึกษาแลวเขาใจงายตลอดจนมีใบงานหรือ

แบบฝกหัดท่ีมีคําถามซ่ึงสามารถสรางความกระจางชัดใหผูเรียนมากข้ึน 

     3. ใหผูเรียนทุกคนในแตละกลุมทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล 

     4. ตรวจคาํตอบจากแบบทดสอบ นําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมา

รวมกนัเปนคะแนนกลุม 

     5. ประกาศชมเชยกลุมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาเรียงตามลําดับ ซ่ึง

อาจจะติดประกาศคะแนนไวท่ีปายนิเทศของหองเรียน (อาจจะมีการสมัภา ษณการทํากจิกรรม

รวมกันของกลุมประสบความสําเร็จ เพื่อเปนตัวอยางการทํางาน) 

   วิมลรัตน สนุทรโรจน (2549: 51-67) กลาวถงึบทบาทของครูในการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD ไวดังน้ี 

     1. กําหนดขนาดของกลุม  (โดยปกตปิระมาณ 2 – 6 คนตอกลุม) และลักษณะ

ของกลุมควรเปนกลุมท่ีคละความสามารถ (มีท้ังผูท่ีเรียนเกงเรียนปานกลางและเรียนออน) 

     2. ดูแลการจัดลักษณะการน่ังของสมาชิกกลุมใหทํางานรวมกันไดสะดวกและ

งายตอการสังเกตและติดตามความกาวหนาของกลุม 

     3. ช้ีแจงกรอบกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนเขาใจวิธีการและกฎเกณฑการทํางาน 

     4. สรางบรรยากาศท่ีเสริมสรางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และกาํหนดหนาท่ี

รับผิดชอบของสมาชิกกลุม 

     5. เปนท่ีปรึกษาของทุกกลุมและคอยติดตามความกาวหนาในการเรียนรูของ

กลุมและสมาชิก 

     6. ยกยองเม่ือนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมใหรางวัลคําชมเชยในลักษณะกลุม 

     7. กาํหนดวาผูเรียนควรทํางานรวมกนัแบบกลุมนานเพยีงใด 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปข้ันตอนการจัดการสอนแบบรวมมือได 5 ข้ันตอน คือ 
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     1. ข้ันการเตรียม ครูแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกัน แบงกลุมยอย แจงเร่ือง

กตกิาของกจิกรรมกลุม บทบาทของสมาชิก 

     2. ข้ันการจัดการเรียนรู การนําเขาสูบทเรียนการแนะนําเน้ือหาสาระการเรียนรู 

และแหลงขอมูลการเรียนรูการอธบิายหรือสาธติข้ันตอนในการทํางาน 

     3. ข้ันกิจกรรมกลุม นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันในกลุม ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     4. ข้ันตรวจสอบ เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนและ

สมบูรณเพยีงใดเนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล 

     5. ข้ันสรุปผลและประเมินผล ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปผล และประเมินผล

ของกลุมพรอมท้ังหาขอปรับปรุงแกไข เปนการใหเวลาสําหรับผูเรียนซักถามปญหาถามีสิ่งท่ีผูเรียน

ยังไมเขาใจผูสอนจะเปนผูอธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจย่ิงข้ึน 

  3.5 งานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  STAD 

   3.5.1 งานวิจยัตางประเทศ 

      วอหน (Vaughan. 2002: 835-A) ไดศกึษาผลการเรียนในวชิาคณติศาสตร

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรกับนักเรียนเกรด  5 ท่ีจัดการเรียน

แบบรวมมือเทคนิค  STAD ซ่ึงมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมและสีผิวท่ีเกาะเบอรมิวดาของ

อเมริกาผลการศกึษาพบวานักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนและทัศนคตติอวชิาคณติศาสตรสงู กวา

กอนเรียน 

      อารมสตรอง (Amstrong. 2003: 884 – B) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการ

เรียนรูแบบรวมมือในการจัดกลุมนักเรียนโดยยึดเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนทีม  (STAD) ได

ทําการศกึษาคนควากบันักเรียนจํานวน  47 คนท่ีเรียนอยูในเกรด  12 ท่ีไดรับการสอบแบบดั้งเดิม

โดยใชตาํราเรียนการอธบิายการบรรยายเอกสารประกอบการเรียนกบัการสอบแบบกลุมรวมมือจัด

กลุมโดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอน  2 วิธีดังกลาว มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและสะดวกตอการเรียนรูสังคมศึกษาไมแตกตางกันและตามขอมูลเชิง

คณุภาพจากการสอบถามของครูและนักเรียนพบวาการเรียนแบบรวมมือชวยใหนกัเรียนเรียนรูทาํให

นักเรียนมีความสนุกสนานกบัการเรียนมากจึงควรนําไปใชในการสอนใหเหมาะสมในการจัดตาราง

เรียนแบบล็อกเวลา 

      ทาริมและอัคเดนิซ (Tarim; &Akdeniz.  2008: 77) ไดทําการวิจัย

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในวิชาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค TAI เทคนิค STAD และการสอนปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4 

จํานวน 7 หองเรียน ท่ีไดมาจากการสุม โดยเทคนิค TAI และเทคนิค STAD ใชนักเรียนทดลอง

เทคนิคละ 2 หองเรียน ท่ีเหลือ 3 หองเปนกลุมควบคุม วิเคราะหขอมูลโดยใชความแปรปรวนรวม

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนท้ัง 3 วิธี ผลการวิจัยพบวาหลังการสอนโดยใช

เทคนิค TAI และเทคนิค STAD ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเพิ่มข้ึน โดยเทคนิค TAI 
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มีคาเพิ่มข้ึน 1.003 และเทคนิค STAD มีคาเพิ่มข้ึน 0.40 ซ่ึงเม่ือจับคูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรท้ัง 3 รูปแบบพบวา เทคนิค TAI มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

คณิตศาสตรสูงกวา เทคนิค STAD และ STAD สูงกวากลุมควบคุม คะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร

ของวิธีการสอนท้ัง 3 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   3.5.2 งานวิจยัในประเทศ 

      พรชัย จันทไทย  (2545: 99-103) ไดศกึษาการเปรียบเทียบการสอน

คณิตศาสตร เร่ืองการแยกตัวประกอบของพหุนามสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ท่ีเรียนโดย

การแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAD) และกิจกรรมตามคูมือครูของสสวท . ซ่ึงเปน

การวิจัยเชิงทดลองกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2544 

โรงเรียนบานโจดนาตาล อาํเภอคาํมวง จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวม

ขอมูลคือแผนการสอนคณิตศาสตรแบบทดสอบยอยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยการแบงกลุมตาม

สังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAD) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ี

เรียนโดยใชกิจกรรมตามคูมือครูของสสวท . อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 นักเรียนท่ีเรียน

โดยการแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  (STAD) มีคะแนนความคงทนในการเรี ยนรูจาก

การสอบหลงัการทดลอง  14 วนัไมแตกตางจากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัการทดลอง

นักเรียนท่ีเรียนโดยการแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  (STAD) มีความคงทนในการ

เรียนรูสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมตามคูมือครูของสสวท . อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 นักเรียนท่ีเรียนโดยการแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  (STAD) มีเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมตามคูมือครูของสสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

       ชานนท  ศรีผองงาม  (2549: 77)ไดศกึษาการพฒันาชุดการเรียนแบบ

แบงกลุมผลสัมฤทธิ(์Student Teams Achievement Division : STAD) เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสาร

ทางคณติศาสตรเร่ืองจํานวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการศกึษา พบวา 1) ชุดการเรียน

แบบแบงกลุมสัมฤทธิ์เร่ืองจํานวนจริงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4มีประสทิธภิาพตามเกณฑ

80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 86.04/82.162) นักเรียนท่ีไดรับการเรียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุม

สัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และ 3) ความกาวหนา

ของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์

เฉลี่ยสูงกวาเกณฑรอยละ70 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ81.02 

       อนันต บุตรศรีเมือง (2550: 87) ไดศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรียนรู

แบบกลุมรวมมือเทคนิค  STAD กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรชัน้ประถมศกึษาปที่  6 เร่ืองตัว

ประกอบของจํานวนนับผลการวจัิยพบวาแผนการจัดการเรียนรูมปีระสทิธภิาพดานกระบวนการ (E1) 

สูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และดานผลลัพธ  (E2) สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการเรียนรูแบบกลุม

รวมมือเทคนิค STAD มีคาเทากับ 0.6733 หรือคิดเปนรอยละ  67.33 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และมีความพงึพอใจตอกจิกรรมการเรียนรูแบบ

กลุมรวมมือเทคนิค STAD  เฉลี่ยเทากับ 4.52 ซ่ึงแสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

       จิรากร  สาํเร็จ  (2551: 72)ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชา คณิตศาสตร

แบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเนนเทคนิค KWDL  ท่ีมตีอความสามารถในการสือ่สารทาง

คณิตศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมรีะดบัความสามารถทางการเรียนแตกตางกนั  

ผลการศกึษา  พบวา  ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ  18.02 และ 15.68 ตามลาํดบัและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถ

ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเทากับ  3.95 และ 4.43 

ตามลาํดบั  และความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดการเรียนรู

แบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD) โดยใชเทคนิค KWDL สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุม

ผลสัมฤทธิ์ (STAD) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 สวนคะแนนความสามารถในการสือ่สาร

ทางคณติศาสตรของนักเรียนท่ีมรีะดบัความสามารถทางการเรียนคณติศาสตรสงูปานกลางและต่าํ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

       ณัฏฐนันทน  สีหะวงษ (2551: 66) ไดศกึษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู

เร่ืองรูปเรขาคณิตและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6  ระหวางการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กบัการสอนปกต ิพบวา นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนเร่ืองรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลการเรียนรูสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  และการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.17  และการสอนปกติ

มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.87 

       จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค  STAD ขางตนสรุปไดวาเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหนกัเรียนไดเรียนรูและทํากจิกรรม

รวมกันเปนกลุมแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามา รถแตกตางกัน  เวลาเรียนนักเรียน

รวมมือกันศึกษาหาความรู สวนเวลาทดสอบนักเรียนจะตางคนตางทํา ชวยเหลือกันไมได ผลการ

ทดสอบจะพจิารณาเปน 2 ระดับ คือ คะแนนรายบุคคล และเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม นักเรียนท่ี

เรียนเกงพยายามชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนออนเพื่อใหคะแนนเ ฉลี่ยของกลุมดีข้ึน จึงทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนดวย 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

  4.1 ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร 

   มีนักการศึกษาไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังน้ี 
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   วิลสัน (Wilson. 1971: 643 - 685) ไดจําแนกพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสติปญญา  

(Cognitive Domain) ในระดับมัธยมศึกษาออกเปน 4 ระดับดังน้ี 

     1. ความจําดานการคดิคาํนวณ  (Computation) พฤติกรรมในระดับน้ีถือวาเปน

พฤติกรรมท่ีอยูในระดับต่ําสุดแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

      1.1 ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts)  

เปนความสามารถท่ีจะระลกึถงึขอเท็จจริงตางๆท่ีนกัเรียนเคยไดรบัจากการเรียนการสอนมาแลว 

คําถามท่ีวัดความสามารถในระดับน้ีจะเกี่ยวกับขอเท็จจริงตลอดจนความรูพื้นฐานซ่ึงนักเรียนไ ดสั่ง

สมมาเปนระยะเวลานาแลวดวย 

      1.2 ความรูเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology)  

เปนความสามารถในการระลกึหรือจําศพัทและนิยามตางๆไดคาํถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดยออมก็

ไดแตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 

      1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคดิคาํ นวณ (Ability to Carry Out 

Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการท่ีไดเรียนมาแลวมา

คิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนท่ีเคยเรียนรูมาแลวขอสอบท่ีวัดความสามารถดานน้ีตองเปนโจทย

งายๆคลายคลึงกับตัวอยางนักเรียนตองไมพบกับความยุงยากในการตดัสนิใจเลอืกใชกระบวนการ 

     2. ความเขาใจ  (Comprehension) เปนพฤติกรรมท่ีใกลเคียงกับพฤติกรรม

ระดับความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณแตซับซอนกวาแบงออกเปน 6 ข้ันตอนดังน้ี 

      2.1 ความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เปนความสามารถ

ท่ีซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริงเพราะมโนมติเปนนามธรรมซ่ึงประมวลจาก

ขอเท็จจริงตางๆตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนมติน้ัน โดยใชคําพูด

ของตนหรือเลือกความหมายท่ีกําหนดใหซ่ึงเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมท่ีแตกตา งไปจากท่ี

เคยเรียนในช้ันเรียนมิฉะน้ันจะเปนการวดัความจํา 

      2.2 ความเขาใจเกีย่วกบัหลกัการกฎทางคณติศาสตรและการสรุปอางองิ

เปนกรณีท่ัวไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เปนความสามารถในการนําเอา

หลักการกฎและความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติไปสัมพั นธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการ

แกปญหาถาคําถามน้ันเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเปนคร้ังแรกอาจ

จัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได 

      2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณติศาสตร (Knowledge of Mathematical 

Structure) คําถามท่ีวัดพฤติกรรมระดับน้ีเปนคําถามท่ีวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจํานวนและ

โครงสรางทางพีชคณิต 

      2.4 ความสามารถในการเปลีย่นรูปแบบปญหาจากแบบหน่ึงไปเปนอกี แบบ

หน่ึง (Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เปนความสามารถ

ในการแปลขอความท่ีกําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหมเชนแปลจากภาษาพูดใหเปนสมการซ่ึง
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มีความหมายเดิมโดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา  (Algorithms) หลังจากแปลแลวอาจกลาวได

วาเปนพฤติกรรมท่ีงายท่ีสุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 

      2.5 ความสามารถในการคดิตามแนวของเหตผุล  (Ability to Follow A line 

of Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณติศาสตรซึง่แตกตางไปจาก

ความสามารถในการอานท่ัวๆไป 

      2.6 ความสามารถในการอานและตคีวามโจทยปญหาทางคณติศาสตร  

(Ability to Read and Interpret a Problems) ขอความท่ีวัดความสามารถในข้ันน้ีอาจดดัแปลงมา

จากขอสอบท่ีวัดความสามารถในข้ันอื่นๆโดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหาซ่ึงอาจจะอยูใน

รูปของขอความตัวเลขขอมูลทางดานสถิติหรือกราฟ 

     3. การนําไปใช  (Application) เปนความสามารถในการตดัสนิใจแกปญหาท่ี

นักเรียนคุนเคยเพราะคลายกับปญหาท่ีนักเรียนประสบอยูในระหวางเรียนหรือแบบฝกหัดท่ีนักเรียน

ตองเลือกกระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยากพฤติกรรมในระดับน้ีแบง

ออกเปน 4 ข้ันตอนดังน้ี 

      3.1 ความสามารถในการแกปญหาท่ีคลายกบัปญหาท่ีประสบอยูในระหวาง

เรียน (Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศยัความสามารถในระดบัความเขาใจ

และเลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

      3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons)เปน

ความสามารถในการคนหาความสมัพนัธระหวางขอมูล 2 ชุดเพื่อสรุปการตัดสินใจซ่ึงในการแกปญหา

ข้ันน้ีอาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูท่ีเกี่ยวของรวมท้ังความสามารถในการ

คิดอยางมีเหตุผล 

      3.3 ความสามารถในการวเิคราะหขอมูล  (Ability to Analyze Data) เปน

ความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเน่ืองในการหาคําตอบจากขอมูลท่ีกําหนดใหซ่ึงอาจตองอาศัย

การแยกขอมูลท่ีเกี่ยวของออกจากขอมูลท่ีไมเกี่ยวของพิจารณาวาอะไรคือขอมูลท่ีตองการเพิ่มเติมมี

ปญหาอื่นใดบางท่ีอาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาท่ีกําลังประสบอยู หรือตองการแยก

โจทยปญหาออกพิจารราเปนสวนๆมีการตัดสินใจหลายคร้ังอยางตอเน่ืองตั้งแตตนจนไดคําตอบหรือ

ผลลัพธท่ีตองการ 

      3.4 ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรางท่ีเหมือนกนัและ

การสมมาตร (Ability to Recognize Pattern Isomorphic and Symmetries) เปนความสามารถท่ี

ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเน่ืองตั้งแตการระลึกถึงขอมูลท่ีกําหนดใหการเปลี่ยนรูปปญหาการจัด

กระทํากับขอมูลและการระลึกถึงความสัมพันธนักเรียนตองสํารวจหาสิ่งท่ีคุนเคยกันจากขอมูลหรือสิ่ง

ท่ีกําหนดจากโจทยปญหาท่ีพบ 

     4. การวเิคราะห  (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาท่ีนกัเรียนไม

เคยเห็นหรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอนซ่ึงสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลงแตก็อยูในขอบเขตของ

เน้ือหาวิชาท่ีเรียนการแกโจทยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูท่ีไดเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรค
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ผสมผสานกันเพื่อแกปญหาพฤติกรรมในระดับน้ีถือวาเปนพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอน

คณิตศาสตรซ่ึงตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูงแบงออกเปน 5 ข้ันตอนดังน้ี 

      4.1 ความสามารถในการแกโจทยปญหาท่ีไมเคยประสบมากอน  (Ability to 

Solve Nonroutine Problems) คําถามในข้ันน้ีเปนคําถามท่ีซับซอนไมมีใน แบบฝกหัดหรือตัวอยาง

นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจมโนมตินิยามตลอดจนทฤษฎีตางๆท่ี

เรียนมาแลวเปนอยางดี 

      4.2 ความสามารถในการคนหาความสมัพนัธ (Ability to Discover 

Relationships) เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆท่ีโจทยกําหนดใหใหมแลวสรางความสัมพันธข้ึน

ใหมเพื่อใชในการแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมท่ีเคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลใหมเทาน้ัน 

      4.3 ความสามารถในการสรางขอพสิจูน  (Ability to Construct Proofs) เปน

ความสามารถในการ สรางภาษาเพื่อยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผลโดยอาศัย

นิยามสัจพจนและทฤษฎีตางๆท่ีเรียนมาแลวพิสูจนโจทยปญหาท่ีไมเคยพบมากอน 

      4.4 ความสามารถในการวพิากษวจิารณขอพสิจูน  (Ability to Criticize 

Proofs) เปนความสามารถท่ีควบคูกบัความสามารถในการสรางขอพสิจูนอาจเปนพฤตกิรรมท่ีมี

ความซับซอนนอยกวาพฤตกิรรมในการสรางขอพสิจูนพฤตกิรรมในข้ันน้ีตองการใหนกัเรียนสามารถ

ตรวจสอบขอพิสูจนวาถูกตองหรือไมมีตอนใดผิดบาง 

      4.5 ความสามารถในการสรางสตูรและทดสอบค วามถูกตอง  (Ability to 

Formulate and Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรข้ึนมาใหมโดยใหสัมพันธ

กับเร่ืองเดิมและตองสมเหตุสมผลดวยคือการจะถามใหหาและพิสูจนประโยคทางคณิตศาสตรหรือ

อาจถามใหนกัเรียนสรางกระบวนการคดิคาํนวณใหมพรอมท้ังแสดงการใชกระบวนการน้ัน 

   กูด (Good.1973: 6 – 7) กลาววาผลสมัฤทธิท์างการเรียนหมายถงึการเขาถงึความรู  

(Knowledge attained) หรือการพฒันาทักษะทางการเรียนโดยปกตพิจิารณาจากคะแนนสอบท่ี

กําหนดคะแนนท่ีไดจากงานท่ีครูมอบหมายใหหรือท้ังสองอยาง 

   กระทรวงศกึษาธกิาร  (2545: 11)กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความสาํเร็จ

หรือความสามารถในการกระทําใด ๆ ท่ีจะตองอาศัยทักษะหรือมิฉะน้ันก็ตองอาศัยความรอบรูในวิชา

ใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 

   อญัชนา โพธิพลากร (2545: 93) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

หมายถงึความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนวชิาคณติศาสตรซึง่ประเมินไดจากการ

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรซ่ึงแบบทดสอบน้ันสอดคลองกับ

พฤตกิรรมดานความรูความคดิ(Cognitive Domain) 

   เจษฎสุดา หนูทอง (2546: 24) กลาววา ผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถงึความรู

หรือทักษะท่ีไดรับจากการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับข้ันในวิชาตางๆ ท่ีเรียนมาแลว 

   นัยนาบุญสมร (2550: 26) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความรูหรือ

ทักษะท่ีพฒันามาจากการเรียนสามารถวดัไดโดยใชทดสอบหรือคะแนนท่ีครูให 
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   เรณวุฒัน  พงษอุทธา  (2550: 36)กลาววา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหมายถงึ

ความสาํเร็จในดานความรูทกัษะและสมรรถภาพดานตางๆของสมองหรือประสบการณทีไ่ดจากการ

เรียนรูอนัเปนผลมาจากการเรียนการสอนการฝกฝนหรือประสบการณตางๆของแตละบุคคลสามารถ

วัดไดดวยการทดสอบดวยวิธีตางๆ 

   มณีรัตน  สิงหเดช  (2550: 49)กลาววา  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหมายถงึ  

ความสามารถในการเขาถงึความรู (Knowledge Attained) การพฒันาทักษะในการเรียนโดยอาศยั

ความพยายามจํานวนหน่ึง และแสดงออกในรูปความสาํเร็จ ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดโดยอาศัย

เคร่ืองมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป 

   อารี แสงขํา (2550: 22) กลาววา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตรหมายถงึ

ระดบัความสามารถหรือความสาํเร็จในดานตางๆเชนความรูทกัษะในการแกปญหาความสามารถใน

การนําไปใชและการวเิคราะหเปนตนรวมถงึประสทิธภิาพท่ีไดจากการเรียนการสอนการฝกฝนหรือ

ประสบการณตางๆ ซ่ึงสามารถวดัไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   นันทวนั คําสียา (2551: 46) กลาววา ผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถงึความสาํเร็จ

ของผูเรียนในดานความรูทกัษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆของผูเรียนตอการเรียนรู 

   นิตยา ฉิมวงศ (2551: 33) กลาววาผลสมัฤทธิท์างการเรียนหมายถงึความสามารถใน

การเรียนรูของบุคคลอนัเปนผลเน่ืองมาจากการฝกฝนและการไดรบัการพฒันาทักษะทางการเรียนรู 

   จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง 

ความสามารถของผูเรียน ท้ังความรูและทักษะ ตลอดจนความสามารถในการเรียนรูวชิาคณติศาสตร

ท่ีไดรับหลงัจากการเรียน ซ่ึงประเมินผลความรูความสามารถตลอดจนทักษะดานตาง ๆ ไดจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสรางข้ึนตามแนวคิดของ วิลสัน (Wilson. 1971: 643 - 

685) ซ่ึงมี 4 ระดับ ดังน้ี 

     1. ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ (Computation) เปนการวัดเกี่ ยวกบั

ขอเท็จจริงความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม ความรูความจําเกี่ยวกับการใชกระบวนการคิด

คาํนวณ 

     2. ความเขาใจ (Comprehension) เกี่ยวกับมโนมติ หลักการ กฎ การสรุป

อางอิงเกี่ยวกับหลักการท่ัวไป โครงสรางทางคณิตศาสตร ความสามารถในการแปลงรูปของปญหา

จากแบบหน่ึงไปอกีแบบหน่ึง ความสามารถในการดาํเนินการตามแนวของเหตผุล และความสามารถ

ในการอาน และตคีวามโจทยปญหาทางคณติศาสตร 

     3. การนําไปใช (Application) ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาท่ี

คุนเคย ความสามารถในการเปรียบเทียบ ความสามารถในการวเิคราะหขอมูล ความสามารถในการ

มองเห็นแบบลักษณะโครงสรางท่ีเหมือนกัน และการสมมาตร 

     4. การวเิคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาท่ีไมเคยประสบ

มากอน ความสามารถในการคนพบความสมัพนัธ ความสามารถในการสรางขอพสิจูน ความสามารถ
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ในการวิพากษวิจารณขอพิสูจน ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของขอสรุป

อางอิงท่ัวไป 

  4.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

   การท่ีผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดีหรือไมน้ันข้ึนอยูกับ

องคประกอบหลายประการดังท่ีมีนักการศึกษากลาวไวดังน้ี 

   เพรสสคอตต (Presscott.1961: 14-16) ไดใชความรูทางชีววิทยาสังคมวิทยาและ

การแพทยศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนและสรุปผลการศึ กษาวาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังในและนอกหองประกอบดวยลักษณะดังน้ี 

     1. องคประกอบทางดานรางกายไดแกอัตราการเจริญเติบโตของรางกาย

สขุภาพทางกายขอบกพรองทางกายและบุคลกิภาพทาทาง 

     2. องคประกอบทางความรักไดแกความสัมพันธของบิดามารดา ความสมัพนัธ

ของบิดามารดากับลูกความสัมพันธระหวางลูกๆดวยกันและความสัมพันธระหวางสมาชิกท้ังหมดใน

ครอบครัว 

     3. องคประกอบทางวฒันธรรมและสงัคมไดแกขนบธรรมเนียมประเพณคีวาม

เปนอยูในครอบครัวสภาพแวดลอมทางบานการอบรมทางบานและฐานะทางบาน 

     4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกันไดแกความสัมพันธของ

นักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน 

     5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตนไดแกสติปญญาความสนใจเจตคติของ

นักเรียนตอนักเรียน 

     6. องคประกอบทางดานการปรับตนไดแกปญหาการปรับตวัการแสดงออกทาง

อารมณ 

   แครรอล (Carrol.1963: 723-733) ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบตางท่ีมี

อิทธิพลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยครูนักเรียนและหลักสูตรมาเปนองคประกอบ

ท่ีสําคัญโดยเช่ือวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีผลโดยตรงตอปริมาณความรูท่ีนักเรียนไดรับ 

   บลมู (Bloom.1976: 139) กลาวถึงสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวามีอยู  

3 ตัวแปรคือ 

     1. พฤตกิรรมดานปญญา  (Cognitive Entry Behavior) เปนพฤตกิรรมดาน

ความรู ความคิดความเขาใจหมายถึงการเรียนรูท่ีจําเปนตองการเรียนเร่ืองน้ันและมีมากอนเรียน

ไดแก ความถนัดและพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนซ่ึงเหมาะสมกับการเรียนรูใหม 

     2. ลกัษณะทางอารมณ  (Affective Entry Characteristic) เปนตัวกําหนดดาน

อารมณหมายถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ความกระตือรือรนท่ีมีตอเน้ือหาท่ีเรียนรวมท้ังทัศนคติของผูเรียน

ท่ีมีตอเน้ือหาวิชาตอโรงเรียนและระบบการเรียนและมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง 
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     3. คณุภาพของการสอน  (Quality of Instruction) เปนตวักาํหนดประสทิธภิาพ

ในการเรียนของผูเรียนซ่ึงประกอบดวยการช้ีแนะหมายถงึการบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอน

และงานท่ีจะตองทําใหผูเรียนทราบอยางชัดเจนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนการให

การเสริมแรงของครูการใชขอมูลยอนกลับหรือการใหผูเรียนรูผลวาตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม

และการแกไขขอบกพรอง 

   อญัชนา โพธิพลากร   (2545 : 95)  กลาววามีองคประกอบหลายประการท่ีทาํให

เกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือดานตัวนักเรียนเชนสติปญญาอารมณความสนใจเจตคติ

ตอการเรียนดานตวัครูเชนคณุภาพของครูการจัดระบบการบริหารของผูบริหารดาน สงัคมเชนสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนักเรียนเปนตนแตปจจัยท่ีมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนกค็อืการสอนของครูนัน่เอง 

   ปริยทิพย  บุญคง (2546: 10) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไวดังน้ี 

     1. ดานคุณลักษณะการจัดระบบในโรงเรียนตวัแปรดานน้ีจะประกอบดวยขนาด

ของโรงเรียนอัตราสวนนักเรียนตอครูอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียนซ่ึงตัวแปรเหลาน้ีมีความสัมพันธ

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     2. ดานคุณลักษณะของครูตัวแปรทางดานคุณลักษณะของครูประกอบดวย

ประสบการณอายุวฒุภิา วะของครูการฝกอบรมของครูจํานวนวนัลาของครูจํานวนคาบท่ีสอนในหน่ึง

สัปดาหความเอาใจใสในหนาท่ีทัศนคติเกี่ยวกับนักเรียนซ่ึงตัวแปรเหลาน้ีมีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     3. ดานคุณลักษณะของนักเรียนประกอบดวยตัวแปรท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนเชน 

เพศอายุสติ ปญญาการเรียนพเิศษการไดรบัความชวยเหลอืเกีย่วกบัการเรียนสมาชิกในครอบครัว

ระดบัการศกึษาของบิดามารดาอาชีพของผูปกครองความพรอมในเร่ืองอปุกรณการเรียนระยะทางไป

เรียนการมีอาหารกลางวนัรับประทานความเอาใจใสตอการเรียนทัศนคตติอการเรียนการสอนฐานะ

ทางครอบครัวการขาดเรียนการเขารวมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนตัวแปรเหลาน้ีก็มีความสัมพันธ

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     4. ดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของนักเรียนการศึกษา

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสภาพเศรษฐกิจสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญเปน

การศกึษาในตางประเทศซ่ึงประกอบดวยตัวแปรเชนขนาดครอบครัวภาษาท่ีพูดในบานถิ่นฐานท่ีตั้ง

ของบาน 

   อารี แสงขํา (2550: 24) กลาววา องคประกอบท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์มีผลท้ังทางตรง

และทางออมตอนักเรียนเชน ความสนใจสติปญญาเจตคติตอการเรียนตัวครูสังคมสิ่งแวดลอม และ

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์โดยตรงก็คือกิจกรรมในการเรียนการสอนของครู 

   สมฤดี  ดุกหลิ่ม (2552: 74)ไดสรุปผลองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนวามีหลายประการท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ
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องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับตัวนักเรียน คือ ความพรอมทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ ความ

สนใจ เจตคติตอการเรียน รวมถึงองคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคมของนักเรียน แตสิ่งท่ีมี

อิทธิพลและทําใหเกิดผลโดยตรงคือการสอนของครูน่ันเอง  

   เจริญขวญั  นําพา (2554: 140) กลาววา องคประกอบท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร ประกอบดวย องคประกอบดานรางกายและสติปญญาของผูเรียน องคประกอบ

ดานสิง่แวดลอม เชน การจัดการเรียนการสอน อปุกรณสือ่การเรียนการสอนตาง ๆ ความพรอมของ

ครอบครัว ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีครูผูสอน จะตองจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูท่ีดี ซ่ึงจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึน 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได  

3  ประการ คอื 

     1. ดานตวันักเรียนเชน เพศ อายุ สติปญญา อารมณ ความสนใจ เจตคติตอการ

เรียนวชิาน้ัน ๆ พืน้ฐานความรูเดมิการเรียนพเิศษ ความพรอมของอปุกรณการเรียน  ความเอาใจใส

ตอการเรียน  

     2. ดานตวัครูเชน คณุภาพของครู ประสบการณ อายุ วฒุภิาวะของครู ความ

เอาใจใสในหนาท่ี ทัศนคติเกี่ยวกับนักเรียน การจัดระบบการเรียนการสอน การบริหารของผูบริหาร 

     3. ดานสังคม  เชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนักเรียน อยูใน

ชุมชนแออดั มลพษิทางเสยีงทําใหขาดสมาธใินการเรียน ระยะทางไปเรียน อตัราสวนนักเรียนตอครู 

อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน 

  4.3 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

   สาเหตุท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําน้ันอาจเกิดจากสาเหตุ

หลายประการดังท่ีนักการศึกษากลาวไววาดังน้ี 

   สมควร  ปานโม  (2545 : 37 ) กลาววาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการเรียนวิชา

คณติศาสตรและมีผลตอการเรียนของนักเรียนนักศกึษาคอืการจัดการเรียนการสอนเจตคตติอ วชิา

คณิตศาสตรสภาพแวดลอมทางครอบครัวและวุฒิภาวะจากสาเหตุดังกลาวจึงตองเปนหนาท่ีของครูท่ี

จะตองจัดหากลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 

   อญัชนา  โพธิพลากร  (2545: 96) สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอการเรียนวิชา

คณติศาสตร และมีผลตอการเรียนของนักเรียนกค็อืการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการสราง

เจตคติความรูสึกตอการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูซ่ึงเปนหนาท่ีของ

ครูโดยตรงท่ีจะจัดหาวธิกีารสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีย่ิงข้ึน 

   ศิรินทิพย  คําพุทธ (2548: 73) กลาววาสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดปญหาตอการเรียน

การสอนคณติศาสตรและสงผลตอการเรียนของนักเรียนคอื กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ

สรางเจตคติความรูสึกตอการมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ี
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จะจัดหากลวธิทีีเ่หมาะสมนํามาใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบันักเรียนของตนเพือ่ใหเกดิ

ผลสาํเร็จในดานการเรียนการสอนคณติศาสตร 

   ดรุณี  เตชะวงศประเสริฐ (2549: 105) กลาววา สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอการ

เรียนคณติศาสตรและผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน คอื การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

และการสรางใหเกดิเจตคตติอการเรียนวชิาคณติศาสตร ตลอดจนการมีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ 

ของผูเรียนยอมเปนสาเหตุท่ีสําคัญ ซ่ึงครูผูสอนจะตองหาวิธีการแกไขใหผูเรียนเกิดความสนใจศึกษา

เลาเรียนและพฒันาความสามารถในดานตาง ๆ ตามแตลกัษณะของปญหา ดงัน้ันหนาท่ีของ

ครูผูสอนโดยตรงก็คือ การจัดหาเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ทําใหนกัเรี ยนมีทักษะในการคิดคํานวณ และเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอตนเองและผูอื่นได ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงมากข้ึนกวาเดิม 

   สบุนิ  ยมบานกวย (2550: 78) กลาวถึง สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสั มฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรน้ันมีดวยกันมากมายหลายประการซ่ึงตางก็เปนปญหาท่ีตองรวมกันแกไข 

แตถาเราจะพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาหลัก  ๆ คือ ตัวผูเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและ

สภาพแวดลอม ดังน้ันสาเหตุปญหาท้ังหมดดังกลาว จึงตองรวมมือขจัดสาเหตุของปญหาอ อกไป

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใหดีข้ึนในสวนท่ีเกี่ยวของ 

   อารี แสงขํา (2550: 26) กลาววาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้ึนอยูกับตัวผูเรียน สภาพแวดลอมทางสังคมครอบครัวเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีสรางความรูสึกท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

   นันทพร ระภักดี (2551: 55) กลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอการเรียน

คณติศาสตรและมีผลตอผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน คอื การจัดการเรียนการสอน การสราง

เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร การมีสวนรวมของนักเรียน สภาพแวดลอมทางครอบครัว

และวฒุภิาวะ ซ่ึงจากสาเหตดุงักลาวครูจึงจําเปนตองจัดหากจิกรรมการเรียนการสอนและเทคนิคการ

สอนท่ีเหมาะสมเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 

   สมฤดี  ดุกหลิ่ม (2552: 75) ไดกลาววา สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร ไดแก การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เจตคตติอวชิาคณติศาสตร 

การสรางแรงจูงใจ ความสนใจ และความรูสึกรับผิดชอบในการเรียนรูตาง ๆ ซ่ึงเปนหนาท่ีขอ งผูสอน

ท่ีจะหาวิธีสอนท่ีเหมาะสมเพื่อใหการเรียนรูในแตละคร้ังของผูเรียนสัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 

   ดรณ  สุขอนันตกุล (2554: 48) กลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรมีดังน้ี 

     1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     2. การสรางเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร 

     3. การมีสวนรวมของนักเรียนในการเรียน 

     4. ผูปกครองและสภาพแวดลอม 
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     5. ความบกพรองท่ีมีอยูในตัวของนักเรียนเอง 

     6. ความรูพืน้ฐานทางคณติศาสตรไมเพยีงพอตอการเรียน ท่ีจะนํามาใชในการ

เรียนรูเน้ือหาใหม 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 

4 ประการ คอื 

     1. ข้ึนอยูกับตัวผูเรียน 

     2. สภาพแวดลอมทางสังคมครอบครัว 

     3. เจตคตติอการเรียนวชิาคณติศาสตร 

     4. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครู 

  4.4 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ดี 

   สมนึก  ภัททิยธนี (2546: 67-71) ไดเสนอรายละเอียดดังตอไปน้ี 

     1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง ลักษณะของแบบท ดสอบท้ังฉบับท่ี

สามารถวัดไดตรงจุดมุงหมายท่ีตองการ หรือวัดสิ่งท่ีตองการวัดไดอยางถูกตองแมนยํา ความเท่ียงตรง

จึงเปรียบเสมือนหัวใจของการทดสอบ 

     2. ความเช่ือม่ัน (Reliability)หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบท้ังฉบับท่ี

สามารถวัดไดคงท่ีคงวาไมเปลี่ยนแปลง ไมวาจะทําการสอบใหมกี่คร้ังก็ตาม 

     3. ความยุตธิรรม (Fair)หมายถึงลักษณะของแบบทดสอบท่ีไมเปดโอกาสใหมี

การไดเปรียบเสียเปรียบในกลุมผูเขาสอบดวยกัน และไมเปดโอกาสใหทําขอสอบไดโดยการเดา 

     4. ความลกึของคาํถาม (Searching)หมายถึงขอสอบแตละขอน้ันจะตองไมถาม

ผวิเผนิ หรือถามประเภทความรูความจํา แตตองใหนกัเรียนนําควา มรูความเขาใจไปคิดดัดแปลง

แกปญหาแลวจึงตอบได 

     5. ความย่ัวยุ (Exemplary)หมายถึงแบบทดสอบท่ีนักเรียนทําดวยความสนุก

เพลิดเพลินไมเบ่ือหนาย 

     6. ความจําเฉพาะเจาะจง (Definiton)หมายถึงขอสอบท่ีมีแนวทางหรือทิศ

ทางการถามตอบชัดเจนไมคลมุเครือ ไมแฝงกลเม็ดใหนักเรียนงง 

     7. ความเปนปรนัย (Objective)โดยมีคุณสมบัติ 3 ประการคอื 

      7.1 ตั้งคําถามใหชัดเจน ทําใหผูเขาสอบทุกคนเขาใจความหมายตรงกัน 

      7.2 ตรวจใหคะแนนไดตรงกนั แมวาจะตรวจหลายคร้ังหรือตรวจหลายคน 

      7.3 แปลความหมายของคะแนนใหเหมือนกัน 

     8. ประสทิธภิาพ (Efficiency)หมายถึงแบบทดสอบท่ีมีจํานวนขอมาก

พอประมาณ ใชเวลาสอบพอเหมาะ ประหยัดคาใชจาย จัดทําแบบทดสอบดวยความประณีต ตรวจ

ใหคะแนนไดรวดเร็ว รวมถึงสิ่งแวดลอมในการสอบท่ีดี 
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     9. อาํนาจจําแนก (Discrimination)หมายถงึความสามารถในกา รจําแนกผูเขา

สอบแบบทดสอบท่ีดีจะตองมีอํานาจจําแนกสูง 

     10. ความยาก (Difficulty) ข้ึนอยูกับทฤษฎีท่ีเปนหลักยึด เชน ตามทฤษฎีการวัด

ผลแบบอิงกลุม ขอสอบท่ีดี คือ ขอสอบท่ีไมยากหรืองายเกินไป หรือมีความยากงายพอเหมาะ สวน

ทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑน้ันความยากง ายไมใชสิ่งสําคัญ สิ่งสําคัญอยูท่ีขอสอบน้ันไดวัดใน

จุดประสงคท่ีตองการวัดไดจริงหรือไม ถาวัดไดจริงก็นับวาเปนขอสอบท่ีดีได แมวาจะเปนขอสอบท่ี

งายก็ตาม 

   เยาวดี  วิบูลยศรี  (2548: 225-227) กลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบหลาย

ตัวเลือกท่ีดีไวดังน้ี 

     1. ขอคําถามท่ีเปนสวนนําน้ันควรใชภาษากะทัดรัดชัดเจนไดใจความและเร่ือง

ท่ีถามควรเปนเร่ืองท่ีสําคัญเพียงเร่ืองเดียวในแตละขอ 

     2. ขอคําถามควรใชขอความในเชิงบวกหลีกเลี่ยงการใชขอความในเชิงปฏิเสธ 

แตถาจําเปนตองใชควรขีดเสนใตหรือเขียนเปนตัวเนนคําท่ีเปนปฏิเสธเพื่อใหเห็นไดชัดเจน 

     3. ขอกระทงแตละขอควรเปนอิสระหรือแยกขาดจากกันไมข้ึนกับขออื่นๆ ใน

แบบทดสอบน้ันๆ 

     4. ถาขอคําถามขอดีท่ีตองอาศัยกราฟตารางและอื่นๆตัวคําถามและตัวเลือก

จะตองหาจากขอมูลหรือมีความเกี่ยวเน่ืองกับขอมูลท่ีมาจากราฟหรือตาราง 

     5. ตัวเลือกท่ีถูกควรเปนคําตอบท่ีสมบูรณท่ีสุดและจะตองระวังวามีตัวเลือกท่ี

เปนคําตอบเพียงตัวเดียวเทาน้ัน 

     6. คําท่ีจะใหความหมายควรใหอยูในตัวคําถามสวนคํากําจัดความใหอยูใน

ตัวเลือก 

     7. ควรหลีกเลี่ยงการใชตัวเลือกประเภทถูกทุกขอหรือถูกทุก ขอท่ีกลาวมาหรือ

คําตอบถูกไมไดใหไว 

     8. การเขียนคาํถามตองระวังไมใหคําตอบของขอหน่ึงมาจากคําถามอีกขอหน่ึง 

     9. ลักษณะของขอคําถามจะตองไมกอใหเกิดการช้ีแนะคําตอบ 

     10. การจัดเรียงตําแหนงตัวเลือกท่ีถูกของขอตางๆควรจะอยูในลักษณะสุม 

     11. ตัวเลือกท่ีถูกควรจะกระจายไปยังลําดับท่ีกขคงหรือจในสัดสวนท่ีไมตางกัน

มากนัก 

     12. การจัดเรียงขอกระทงและการดําเนินการจัดพิมพควรอยูในรูปแบบเดียวกัน 

     13. ขอคําถามขอหน่ึงควรจะสิ้นสุดลงในหนาเดียวกันไมควรท่ีจะมีคําถามและ

ตัวเลือกขอเดียวกันไปอยูแยกไปคนละหนาเพราะจะทําใหผูตอบสบัสน 

   อารี แสงขํา (2550: 28)กลาววาลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

วิชาคณิตศาสตรท่ีดีคือ ครูจะตองทราบลักษณะของขอสอบท่ีดีตองมีความเท่ียงตรง สอดคลองกับ
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เน้ือหาจุดประสงคมีคุณภาพดานความเช่ือม่ันความเท่ียงตรงความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและมี

อาํนาจจําแนก 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุป ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรท่ีดีได 8 ประการ คอื 

     1. ความยากงายของขอสอบ คือ ขอสอบท่ีไมยากหรืองา ยเกินไป หรือมีความ

ยากงายพอเหมาะ 

     2. ตองมีความเท่ียงตรงคือ สามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายท่ีตองการหรือวัด

ในสิ่งท่ีตองการวัดไดอยางถูกตองแมนยํา 

     3. สอดคลองกับเน้ือหาคือ ขอสอบท่ีวัดไดตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน 

     4. ความเช่ือม่ันคือ ขอสอบท่ีสามารถวัดไดคงท่ีคงวาไมเปลี่ยนแปลง ไมวาจะ

ทําการสอบใหมกี่คร้ังก็ตาม 

     5. ความยุตธิรรมคอื ขอสอบท่ีไมเปดโอกาสใหมีการไดเปรียบเสียเปรียบใน

กลุมผูเขาสอบดวยกัน และไมเปดโอกาสใหทําขอสอบไดโดยการเดา 

     6. มีประสิทธิภาพคือ จํานวนขอมากพอประ มาณ ใชเวลาสอบพอเหมาะ 

ประหยัดคาใชจาย ตรวจใหคะแนนไดรวดเร็ว 

     7. มีอาํนาจจําแนกคอื ความสามารถในการจําแนกผูเขาสอบ 

     8. ความเปนปรนัย คือ ขอสอบท่ี ตั้งคําถามไดชัดเจน ทําใหผูเขาสอบทุกคน

เขาใจความหมายตรงกนั ตรวจใหคะแนนไดตรงกันไมวาจะตรวจกี่คร้ังและ แปลความหมายของ

คะแนนใหเหมือนกัน 

  4.5 ประเภทของแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

   ชวาล  แพรัตกุล (2520: 74-75) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไว 2 

ประเภทคอื 

     1. แบบทดสอบของครู หมายถึงขอสอบ ขอปญหา และโจทยขอคําถามตาง ๆ 

ท่ีพวกเราครู ๆ สรางข้ึนกันใชกันเอง แบบทดสอบชนิดน้ีจะยังคงมีและจะตองดํารงความสําคัญ เปน

กระดูกสันหลังของการวัดผลอยูตลอดไป คุณประโยชนท่ีสําคัญย่ิงของขอสอบชนิดน้ีอยูตรงท่ีเรา

สามารถพลิกแพลงใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณไดตาง ๆ นานา ดุจดังชางตัดเสื้อท่ีสามารถ

ดัดแปลงเสื้ อผาใหมีทรวดทรงแปลก ๆ เหมาะแกฤดูกาลตาง ๆ ฉันน้ัน เราอาจจะใชขอสอบชนิดน้ี 

เปนเคร่ืองกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียน ใชเปนเคร่ืองมือวัดพื้นความรูเดิม วัดความงอกงาม

ในการเรียนการสอน วัดดูความบกพรองเพื่อจัดสอนซอมแซม วัดดูความพรอมท่ีจะข้ึนบทเรียนใหม  

และอีกสารพัดวัตถุประสงคตามแตท่ีครูปรารถนา 

     2. ขอสอบมาตรฐาน ในวงการศกึษาปจจุบนั เรามีความตองการแบบทดสอบ

ชนิดน้ีมากมายเหลือเกิน และเปนความตองการท่ีรีบดวนดวย แบบทดสอบมาตรฐานน้ีมีคุณคา

มหาศาล สามารถใชเปนหลักสําหรับวัดและเปรียบเทียบผล เพื่อประเมิน คาของการเรียนการสอน 
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ในเร่ืองใด ๆ ก็ได จะใชสําหรับวัดอัตราความงอกงามของเด็กแตละวัย ในแตละกลุมแตละภาพก็ได 

จะใชสําหรับใหครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาตาง ๆ ในเด็กแตละคนก็ได และจะใชงานสอบวัดอื่น ๆ 

อีกก็ได นานัปการ สรุปวาเปนยอดเปนมงกุฎของแบบทด สอบท้ังปวง มีคุณคาประดุจดั่งตาช่ัง

กายสิทธิ์ สําหรับช่ังสมองมนุษยก็วาได ถาปราศจากเคร่ืองมือชนิดน้ีแลว กิจกรรมแนะแนว และ

โครงการปรับปรุงอะไรตอมิอะไร ก็เห็นจะเขย้ือนไดยากเต็มที 

   สมนึก  ภัททิยธนี (2549: 63) กลาววา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์แบงออกเปน 2 ชนิด 

     1. แบบทดสอบท่ีครูสราง  (Teacher Made Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุง

วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเฉพาะกลุมท่ีครูสอน จะไมนําไปใชกับนักเรียนกลุ มอืน่เปนแบบทดสอบท่ีใช

กันท่ัวๆ ไปในโรงเรียน 

     2. แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized Test) หมายถึงแบบทดสอบท่ีมุง

วัดผลสัมฤทธิ์เชนเดียวกับแบบทดสอบท่ีครูสราง แตมีจุดมุงห มายเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพตาง ๆ 

ของนักเรียนท่ีตางกลุมกัน เชน เปรียบเทียบคุณภาพของนักเรียนในโรงเรี ยนแหงหน่ึงกับนักเรียน

กลุมอื่น ๆ ทั่วประเทศ (แบบทดสอบมาตรฐานระดั บชาติ ) หรือกับนักเรียนกลุมอื่น ๆ ท่ัว จังหวัด 

(แบบทดสอบมาตรฐานระดบัจังหวดั) เปนตน 

    ขอคาํถามของแบบทดสอบมาตรฐานจะมีลกัษณะเชนเดยีวกบัแบบทดสอบท่ีครู

สรางแตทีแ่ตกตางกนัคอืแบบทดสอบมาตรฐานตองกาํหนดมาตรฐานในการดาํเนินการสอบ และการ

ตรวจใหคะแนนเปนอยางเดียวกัน และท่ีตางกันอยางเดนชัดคือ มีเกณฑ ปกต ิ(Norms) สําหรับเปน

มาตรฐานในการเปรียบเทียบ เพือ่แปลความหมายของคะแนน 

   อารี  แสงขํา  (2550: 30)กลาววา ชนิดของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรคือชนิดของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีการแบงออกเปนประเภท  2 ประเภทคอืแบบทดสอบ

ท่ีครูสรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานซ่ึงผูสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตองเลือกชนิดของ

แบบทดสอบใหเหมาะสมกับเน้ือหาคุณลักษณะที่ตองการจะวัดนักเรียนและเวลาในการออกแบบ

ทดสอบ  

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุป ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรได  2  ประเภทคอื 

     1. แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูเปนคนสรางซ่ึง

มีขอดีคือครูสามารถพลิกแพลงใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณตาง ๆได 

     2. แบบทดสอบมาตรฐานเปนแบบทดสอบท่ีใชในวงการศกึษาปจจุบนั เพื่อ

เปรียบเทียบคุณภาพตาง ๆ ของนักเรียนท่ีตางกลุมกัน 

  4.6 ขัน้ตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร 

   บุญชม ศรีสะอาด  (2537: 59-61) กลาววาถึงการสรางแบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแบบองิเกณฑดาํเนินตามข้ันตอนตอไปน้ี 
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     1. วิเคราะหจุดประสงคเน้ือหาข้ันแรกจะตองทําวิเคราะหดูเน้ือหาท่ีตองการให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูและท่ีจะตองวัดแตละหัวขอตองใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมหรือสมรรถภาพอะไร 

กําหนดออกมาชัดเจน 

     2. กําหนดพฤติกรรมยอยท่ีออกขอสอบจะพิจารณาวาจะวัดพฤติกรรมยอย

อะไรบางอยางละกี่ขอพฤติกรรมยอยดังกลาวคือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมน่ันเองเม่ือกําหนดจํานวน

ขอท่ีตองการจริงเสร็จแลวตองพิจารณาวาจะออกขอสอบเกินเทาใดท้ังน้ีหลังจากท่ีนําไปทดลองใช

และวิเคราะหคุณภาพของขอสอบรายขอแลวจะตองตัดขอท่ีมีคุณภาพไมเขาเกณฑออกขอสอบท่ี

เหลือจะไดไมนอยกวาจํานวนตองการจริง 

     3. กําหนดรูปแบบของขอสอบและศึกษาวิธีการเขียนขอสอบข้ันตอนน้ีเหมือน

ข้ันตอนท่ี 2 ของการวางแผนสรางแบบอิงกลุมทุกประการคือตัดสินใจวาจะใชขอคําถามรูปแบบใด 

และศึกษาวิธีเขียนขอสอบเพื่อนําไปใชในการเขียนขอสอบ 

     4. เขียนขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามตารางท่ี

กําหนดจํานวนขอสอบของแตละจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและใชรูปแบบเทคนิคการเขียนตามท่ีศึกษา 

     5. ตรวจทานขอสอบนําขอสอบท่ีเขียนเสร็จแลวมาตรวจทานอีกคร้ังโดย

พิจารณาความถูกตองตามหลักวิชาภาษาท่ีใชเขียนมีความชัดเจนเขาใจงายหรือไมตัวถูกตัวลวง 

     6. ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหานําจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมและขอสอบท่ีวัดแตละจุดประสงคไปใหผูเช่ียวชาญดานการวัดผลและดานเน้ือหาจํานวน

ไมต่ํากวา 3 คนพิจารณาขอสอบวามีความตรงกับจุดประสงคหรือไมควรพจิารณาใหเหมาะสม 

     7. พิมพแบบทดสอบฉบับทดลองนําขอสอบท้ังหมดท่ีผานการพิจารณาวา

เหมาะสมเขาเกณฑในขั้นที่  6 มาพิมพเปนแบบทดสอบมีคําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบทดสอบวิธีตอบจัด

วางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

     8. ทดลองใชวิเคราะหคุณภาพและปรับปรุง 

     9. พิมพแบบทดสอบฉบับจริง 

   สิริพร  ทิพยคง (2542: 196) ไดอธิบายถึงข้ันตอนในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ดงัน้ี 

     1. ศึกษาจุดมุงหมายของวิชาคณิตศาสตรในระดับช้ันท่ีสอน 

     2. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเน้ือหาท่ีตองการออกขอสอบ เพราะ

วัตถุประสงคท่ีเขียนในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีใหนักเรียนแสดงออกน้ัน สังเกตไดและวัดไดภายหลัง

จากการเรียนการสอน 

     3. ศึกษาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรท่ีจะออกขอสอบ 

     4. พิจารณาวาจะใชขอสอบชนิดใด 

   พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2545: 97-99) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการสร างแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดดังน้ี 
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     1. วเิคราะหหลกัสตูรและสรางตารางวเิคราะหหลกัสตูร การสรางแบบทดสอบ

ควรเร่ิมตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเน้ือหาสาระและพฤติกรรมท่ีตองการจะวัด 

     2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมท่ีเปนผล

การเรียนรูท่ีผูสอนมุงหวังจะใหเกิดกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนและสรางขอสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 

     3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง โดยการศึกษาตารางวิเคราะ ห

หลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบ

ท่ีจะใชวัดวาจะใชแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูและเหมาะสมกับ

วัยของผูเรียน แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดน้ัน ใหมีความรูความเขาใจในหลัก และวิธีการเขียน

ขอสอบ 

     4. เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว

ในตารางวิเคราะห หลักสูตร และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการ

เขียนขอสอบท่ีไดศึกษามาแลวในข้ันท่ี 3 

     5. ตรวจทานขอสอบ เพื่อใหขอสอ บท่ีเขียนไวแลวในข้ันท่ี 4 มีความถูกตอง

ตามหลักวิชา มีความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผู

ออกขอสอบตองพิจารณา ทบทวนตรวจทานขอสอบอีกคร้ังกอนท่ีจะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 

     6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง เม่ือตรวจทานขอสอ บเสร็จแลวใหพิมพ

ขอสอบท้ังหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําช้ีแจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 

(direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

     7. ทดสอบและวิเคราะหขอสอบ การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบเปน

วธิกีารตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง  โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับ

กลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมท่ีตองการสอนจริง แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุง

ขอสอบใหมีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมี

การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชท ดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบ

เพื่อปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในคร้ังตอๆ ไป 

     8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบ

ขอใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีอาจจะตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน 

แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป ข้ันตอนการสราง

แบบทดสอบดังกลาว สรุปไดดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ท่ีมา: พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. (2545). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. หนา 99. 

 

   สสวท. (2546: 30) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร ดังน้ี 

     1. ศกึษาจุดมุงหมายของการวดัผลประเมินผล สาระการเรียนรู มาตรฐาน การ

เรียนรูผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และมโนทัศนของแตละเร่ือง 

     2. กาํหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูทีค่าดหวังท่ีตองการวัด 

     3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส

แสดงความรูความสามารถอยางเตม็ศกัยภาพ 

     4. กาํหนดจํานวนขอสอบ การกระจายของเน้ือหาสาระท่ีตองการทดสอบและ

เวลาท่ีใชสอบ 

วิเคราะหหลักสูตร 

และสรางตารางวเิคราะห

 

กาํหนดจุดประสงคการเรียนรู 

กําหนดชนิดของขอสอบ 

และศึกษาวิธีสราง 

จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 

จัดพมิพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

ทดลองสอนและวิเคราะหขอสอบ 

ตรวจทานขอสอบ 

เขียนขอสอบ 
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     5. สรางแบบทดสอบตามคุณลักษณะท่ีกําหนด โดยคํานึง ถึงเทคนิคของการ

สรางแบบทดสอบและความสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

     6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ สําหรับ

แบบทดสอบบางแบบอาจตองตรวจสอบความเปนปรนัยดวย 

   เยาวด ีวิบูลยศรี (2548: 178-179) ไดเสนอวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไว

วาการสรางแบบทดสอบจะตองมีวิธีการเตรียมตัวการวางแผนเพื่อใหแบบทดสอบดังกลาวมีกลุม

ตัวอยางของพฤติกรรมท่ีตองการวัดไดอยางเดนชัดซ่ึงจะตองอาศัยกลวิธีในการสรางแบบทดสอบ

สามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอนดังน้ี 

   ข้ันท่ี 1 กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไปของการสอบใหอยูในรูปของวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมโดยระบุเปนขอๆและใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเหลาน้ันสอดคลองกับเน้ือหาสาระ

ท้ังหมดท่ีจะทําการทดสอบดวย 

   ข้ันท่ี 2 กําหนดโครงเร่ืองของเน้ือหาสาระท่ีจะทําการทดสอบใหครบถวน 

   ข้ันท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผังของแบบทดสอบเพื่อแสดงถึงนํ้าหนักของ

เน้ือหาวิชาแตละสวนและพฤติกรรมตางๆท่ีตองการทดสอบใหเดนชัดสั้นกะทัดรัดและมีความชัดเจน 

   ข้ันท่ี 4 สรางขอกระทงท้ังหมดท่ีตองการจะทดสอบใหเปนไปตามสัดสวนของนํ้าหนัก

ท่ีระบุไวในตารางเฉพาะ 

   อารี  แสงขํา  (2550: 31)กลาว ไววาข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคือ วิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ในการสรางแบบทดสอบใดๆ ก็ตามจะตองแปลจุดมุงหมายท่ัวไปใหเปนจุดมุงหมายเฉพาะหรือ

จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและจะตองคํานึงถึงเน้ือหาซ่ึงจะเปนสื่อท่ีจะใหนักเรียนบรรลุตาม

จุดมุงหมายน้ันๆ ควบคูกันไปในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในคร้ังน้ี

ไดใชแบบทดสอบแบบอตันัยจึง มีการศึกษาคนควาถึงลักษณะของแบบทดสอบแบบอัตนัยหลักใน

การสรางแบบทดสอบอตันัยการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแบบอตันัยและขอดขีองแบบทดสอบ

แบบอัตนัยเพื่อใหเกิดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุดดวย 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุป ข้ันตอนก ารสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรได 5 ข้ันตอน คือ 

     1. ศกึษาจุดมุงหมายของการวดัผลประเมินผล สาระการเรียนรู มาตรฐาน การ

เรียนรูผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และมโนทัศนของแตละเร่ือง 

     2. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเน้ือหาท่ีตองการออกขอสอบ 

     3. เลือกแบบของขอสอบใหเหมาะสมและกําหนดจํานวนขอสอบ 

     4. สรางแบบทดสอบตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 

     5. การประเมินคณุภาพของแบบทดสอบ 



75 
 

  4.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

   4.7.1 งานวิจยัตางประเทศ 

      วากส (Vaughn. 2002: 176) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสัมพันธ

ของจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนกับความสําเร็จของนักเรียนใน การอานเกีย่วกบัภาษาและ

คณิตศาสตรโดยไดทําการทดลองในโรงเรียนในประเทศเม็กซิโกซ่ึงไดทดลองกับนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที่ 5 ในป 1997 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในป1978 – 

1981 รวมท้ังสิ้น 566 โรงเรียนซ่ึงจะศกึษาคะแนนจากแบบทดสอบทักษะพีน้ฐานการอานเกีย่วกบั

ภาษาและคณิตศาสตรซ่ึงผลการวิจัยพบวาขนาดของโรงเรียนไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

แตสถานะทางสังคมและชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      รีสและคณะ (Reys; et al. 2003: 74 - A) ไดศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

มาตรฐานหลักและหลักสูตรเดิมวิชาคณิตศาสตรท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม

ตวัอยางเปนนักเรียนเกรด  8 โดยแบงนักเรียนออกเปน  2 กลุมกลุมแรกใหเรียนโดยใชหลักสูตร

มาตรฐานหลกัอยางนอย  2 ปและอีกกลุมเรียนโดยใชหลั กสูตรเดิมผลจากการวิจัยพบวานักเรียนท่ี

เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรเดิมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

      ทาริมและแอ็คเดนิซ  (Tarim; &Akdeniz. 2007: 85) ไดทําการวิจัยเร่ืองผล

การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชรูปแบบ  Team Assisted Individualization (TAI ) และรูปแบบ 

Student Team  Achievement Divisions (STAD) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมท่ีไดรับการสอนดวยรูปแบบ  TAI สูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนดวย

รูปแบบ STAD อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตรของ

นักเรียนกลุมท่ีไดรับการสอนดวยรูปแบบ TAI สูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมท่ีไดรับการสอนดวย

รูปแบบ STAD สูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท้ัง 3 กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

      เทลลา (Tella. 2007: 154) ไดทําการวิจัยเร่ืองอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาใน

ประเทศไนจีเรียผลการวิจัยพบวาอิทธิพลของแรงจูงใจของนั กเรียนชายและนักเรียนหญิงสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ี

มีแรงจูงใจอยูในระดับสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีมีแรงจูงใจอยูใน

ระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      ดั๊กลาส, เบอรตัน, และรีสเดอแฮม (Douglas; Burton; & Reese-Durham. 

2008: 182) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของกลยุทธการสอนแบบพหุปญญาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 ผลการวจัิยพบวาคะแนนสอบหลงัเรียนของ

นักเรียนกลุมท่ีไดรับการสอนแบบพหุปญญาสูงข้ึนกวานักเรียนกลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      โจนส, โจนสและเวอรเมทท  (Jones; Jones; &Vermette. 2009: 4) ไดทํา

การวิจัยเร่ืองการใชการเรียนรูทางดานอารมณและการเรียนรูทางดานสังคมท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในช้ันเรียนคณติศาสตรระดบัช้ันมัธยมศกึษาผลการวจัิยพบวาการสอนทักษะทางดานอารมณ

และทักษะทางดานสังคมมีสวนชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในทางบวกของ

นักเรียนเพิ่มมากข้ึนอีกท้ังยังทําใหพฤติกรรมในช้ันเรียนของนักเรียนเปนท่ียอมรับ ทางสังคมเพิ่ม

มากข้ึนดวย 

   4.7.2 งานวิจยัในประเทศ 

      สมนึก ภัททิยธนี (2550: 48 – 49) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองบทประยุกตช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 ท่ีมีการจัดกลุม

นักเรียนและเรียงลําดับเน้ือหาสาระตางกันผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกลุมตางกันมี

ผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองบทประยุกตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เม่ือทดสอบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเ รียนท่ีไดรับการจัดเขากลุมเรียนเปน

รายคูพบวานักเรียนท่ีเขากลุมตามสมัครใจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองบทประยุกตแตกตางกับ

นักเรียนท่ีเขากลุมตามครูกําหนดและกลุมนักเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 สวน

นักเรียนเขากลุมตามท่ีครูกําหนดกับกลุมนักเรียนปกติไมแตกตางกัน 

      พรพรรณ เสนาจักร  (2553: 78) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชหนังสือ

เรียนอิเล็กทรอนิกส  เร่ืองพหุนาม  ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลการศึกษา  พบวา  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร

ของนักเรียนหลังการสอนโดยใชหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองพหุนามสูงกวาเกณฑรอยละ  60 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  และความสนใจทางการเรียนวชิาคณติศาสตรหลงัการสอน

โดยใชหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองพหุนามสูงกวากอนการสอนโดยใชหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส

เร่ืองพหุนาม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

      รัตนาภรณ  กมุผนั (2553: 84) ไดศึกษาผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดย

ใชโปแกรม  GSP ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับ ผดิชอบในการเรียนวชิาคณติศาสตร 

เร่ืองเสนขนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการศกึษา พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเสนขนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังไดรับการสอน แบบ

ปฏิบัติการโดยใชโปแกรม GSP สูงกวากอนไดรับการสอนอ ยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร เร่ืองเสนข นาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลัง

ไดรบัการสอนแบบปฏิบัติการโดยใชโปแกรม GSP สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความรับผดิชอบในการเรียนวชิาคณติศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ปท่ี 2 หลังไดรับการสอน แบบปฏิบัติการโดยใช โปแกรม GSPสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

      เสาวเพ็ญ บุญประสพ (2553: 64) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ดวยเทคนิคจ๊ิก ซอร เร่ืองการแปลงทางเรขาคณติ ท่ีมีตอผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการศึกษา พบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนในการเรียน คณิตศาสตร

เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภายหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวสูงกวากอ นไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวสูงกวาเกณฑรอยละ  60 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

      ออมฤดี แชมอบุล  (2553: 117)  ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบ

สืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ  เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ท่ีมีตอ

ผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ความสามารถในการคดิวเิคราะหและทักษะการสือ่สารทางคณติศาสตร  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลการศึกษา  พบวา  1) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร

ของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ

สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคาํถามหมวก

ความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ  70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรเฉลี่ยรอยละ  75.973) ความสามารถในการคดิวเิคราะหของนักเรียนหลงัไดรบัการ

จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอน ไดรับการ

จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4) ความสามารถในการคดิวเิคราะหของนักเรียน

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคาํถามหมวกความคดิหกใบผานเกณฑ

รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสามารถในการคดิวเิคราะหเฉลีย่รอยละ  

73.63  5) ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน

สอบสวนท่ีเนนการใชคาํถามหมว กความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และ 6) ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคาํถามหมวกความคดิหกใบผานเกณฑ รอยละ 70 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรเฉลี่ยรอยละ 73.80 

      จากท่ีกลาวมาขางตนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร จะเห็นไดวาผูสอนสามารถออกแบบ คิดหาวิธีสอนท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู เขาใจในเน้ือหาน้ัน ๆ ใหมากท่ีสุด และสิ่งหน่ึงท่ีตองจัดกระทําหลังมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนน่ันคือ การวัดและประเมินผล เพื่อเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จจากการสอน แมวาจะไมมีวิธีสอน

ใดท่ีดีสําหรับทุกเน้ือหา แตในฐานะผูสอนจึงควรเลือกวิธีสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนองตอการ

พฒันาคณุภาพการเรียนรูใหมากท่ีสุดและผูเรียนก็มีการพัฒนาอยางเต็มท่ี 
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

  5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

   ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลตอการเรียนการรับรูและความสาํเร็จ

ของการศึกษาจะบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับความหมาย

ของความพึงพอใจซ่ึงพอสรุปไดดังตอไปน้ี 

   มอรส (Morse. 1953: 27) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงสภาวะจิตท่ีปราศจาก

ความเครียดท้ังน้ีเพราะธรรมชาตขิองมนุษยมคีวามตองการถาความตองการน้ันไดรบัการตอบสนอง

ท้ังหมดหรือบางสวนความเครียดก็จะนอยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลับกันถาความ

ตองการน้ันไมไดรบัการตอบสนองความเครียดและความไมพอใจก็จะเกิดข้ึน 

   กูด (Good. 1973: 320) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงสภาพคุณภาพหรือระดับ

ความพึงพอใจซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจตางๆและทัศนคติท่ีบุคคลมีตอสิ่งท่ีทําอยู 

   วัลแมน (Wolman. 1973: 384) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกท่ีมี

ความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายความตองการหรือแรงจูงใจ 

   วอลเลอรสไตล (Wallerstein. 1995: 27) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก

ท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยาไม

สามารถมองเหน็ไดชดัเจนแตสามารถคา ดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรรมของคน

เทาน้ันการท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจมีปจจัยและองคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหงความพึงพอใจ 

   ประภาส เกตุแกว (2546: 12) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกของมนุษย

ท่ีเกี่ยวของกับอารมณจากการไดรับการตอบสนอง ความตองการซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซ่ึง

สังเกตไดจากสายตาคําพูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม 

   ประสาท อิศรปรีดา (2547: 300) กลาววาความพึงพอใจหมายถึงพลังท่ีเกิดจากพลัง

ทางจิตท่ีมีผลไปสูเปาหมายท่ีตองการของมนุษยและเปนพฤติกรรมไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว 

   ชนิตรา ศรลัมพ (2547: 26) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกของบุคคลท่ี

ไดรับการตอบสนองตรงความตองการของตนจึงทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีทําใหปฏิบัติงานหรือกระทํา

สิ่งตางๆไดบรรลุผลสําเร็จ 

   พัลลภ คงนุรตัน (2547: 34) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกความนึ กคิด

ความเช่ือท่ีมีแนวโนมท่ีแสดงออกของพฤติกรรมตอการปฏิบัติกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความเจริญงอก

งามในทุกดานของแตละบุคคลอาจเปนทางดานบวกหรือทางดานลบของพฤติกรรมน้ันๆ 

   ศรีสุดา ญาติปลื้ม (2547: 69) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพงึ

พอใจหมายถึงความรูสึกรักชอบพอใจหรือเปนเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงเกิดจาก

การไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังในทางท่ีดีท้ังดานวัตถุและดานจิตใจเปน

ความรูสึกเม่ือไดรับความสําเร็จความตองการหรือแรงจูงใจ 
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   ประภัสสร  หวงั ดี (2548: 48) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกนึกคิด

หรือเจตคติ ความชอบหรือไมชอบท่ีมีตอสิ่งเราในดานตาง ๆ ของบุคคลน้ัน ๆ ความรูสึกพึงพอใจ

เกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับสิ่งท่ีตนตองการหรือเปนไปตามเปาหมายท่ีตนตองการ 

   ธรีวรรณ โคษา (2550: 32) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกช่ืนชอบหรือ

ความเหน็ประโยชนของกจิกรรมการเรียนรูในวชิาท่ีเรียน 

   รัชนีวรรณ สุขเสนา (2550: 66) ไดสรุปความหมายความพึงพอใจไววาความพึงพอใจ

หมายถึงความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวกเชน ความรูสึกชอบรัก

พอใจเต็มใจและยินดีซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการท้ังทางดานวัตถุและดานจิตใจ

เปนความรูสึกท่ีมีความสุขเม่ือดําเนินปฏิบัติการน้ันๆจนบรรลุผลสําเร็จ 

   คุณากร จําปาหอม (2552: 48) ไดกลาววาความพึงพอใจคือความรูสึกทาทีของบุคคล

ท่ีมีตอสิ่งตางๆ ในสถานการณหน่ึงๆท่ีเอนเอียงไปในทางบวกซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา

หลังจากท่ีไดรับประสบการณในสิ่งท่ีตรงตามความตองการหรือเปนความรูสึกมีความสุขเม่ือไดรับ

ผลสําเร็จตามความมุงหมายดังน้ันความพึงพอใ จในการเรียนจึงหมายถึงความรูสึกของผูเรียนท่ีมีตอ

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

   ทัศนีย บุตรอุดม (2552: 34) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกนึกคิดหรือ

เจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวกดังน้ันความพึงพอใจในการ

เรียนรูจงึหมายถงึความรูสกึยินดชีอบใจในการรวมปฏิบตักิจิกรรมการเรียนการสอนและตองการ

ดาํเนินกจิกรรมน้ันๆจนบรรลผุลสาํเร็จ 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปความหมายของความพึงพอใจไดวาความพึงพอใจ

หมายถึง  ความชอบ ความพอใจ ความสนใจ มีความกระตอืรือรนท่ีจะประกอบกจิกรรมตาง  ๆระหวาง

เรียนดวยบทเรียน มีการรับรูการตอบสนอง การเหน็คณุคาและประโยชนของบทเรียน ซ่ึงสามารถ

วัดไดจากการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียน 

  5.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

   ความพึงพ อใจเปนความรูสึกชอบพอใจหรือประทับใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ี

ไดรับ ซ่ึงในการจัดการเรียนรูใดๆท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจการเรียนรูน้ันจะตองสนอง

ความตองการของผูเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการท่ีสงผลตอความพึงพอใจท่ีสําคัญพอสรุปได

ดังตอไปน้ี 

   ไวทเฮด (Whitehead. 1967: 1-41) กลาวถงึการสรางความพอใจและข้ันตอนของ การ

พฒันาวามี 3 ข้ันตอนคือจุดยืนจุดแยงและจุดปรับซ่ึงไวทเฮดเรียกช่ือใหมเพื่อใชในการศกึษาวาการ

สรางความพอใจการทําความกระจางและการนําไปใชในการเรียนรูใดๆควรเปนไปตาม 3 จังหวะ

ดังตอไปน้ี 

     1. การสรางความพอใจซ่ึงจะใหนักเรียนไดรับสิ่งใหมๆมีความตื่นเตนพอใจใน

การไดผลและเก็บสิ่งใหม 
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     2. การทําความกระจางเปนการจัดระบบระเบียบใหคาํจํากดัความมีการกาํหนด

ขอบเขตท่ีชดัเจน 

     3. การนําไปใชเปนการนําสิ่งใหมท่ีไดมาไปจัดสิ่งใหมท่ีไดพบตอไปเ กิดความ

ตื่นเตนท่ีจะเอาไปจัดสิ่งใหมๆท่ีเขามา 

   โรเจอส (Rogers. 1969: 485-497) เปนนักจิตวิทยามนุษยผูริเร่ิมวิธีบําบัดคนไขทาง

จิตแบบยึดคนไขเปนศนูยกลางบําบัดบนรากฐานการสรางบรรยากาศทําใหคนไขรูสกึสบายใจและ

เปนอิสระพอท่ีจะเขาใจพื้นฐานแบบแผนชีวิตของตน คนหาทางเลือกของการคิดการรูสึกและกระทํา

สิ่งท่ีเปนประโยชนหรือความสุขแกตนมากท่ีสุดกลาวถึงเสรีภาพกับการเรียนแนวปฏิบัติทางการ

ศกึษารูปแบบการศกึษาท่ีพงึปรารถนาตามทัศนะของเขาตองสามารถนํานักเรียนไปสูความเปน

บุคคลท่ีมีสัจจะการแหงตนสามารถทําใหบุคคลอยากรูอยากเ ห็นดวยจิตใจท่ีเปนอิสระไดเลือก

ทางเดนิใหมตามความสนใจของตนเองไดหลกัการสาํคญัของการเรียนรูแบบประสบการณ คอืการ

สรางบรรยากาศทางอารมณและสตปิญญาเขาไดผสมผสานแนวคดิของจิตวทิยามนุษยศาสตรกบั

แนวคิดจากแหลงอื่นๆไดเปนแนวปฏิบัติท่ีเอื้อตอการเรียนแบบประสบการณดังน้ี 

     1. ฝกการเรียนแบบสืบเสาะหรือแบบคนพบเพื่อเนนวิธีเรียนมากกวาเน้ือหา 

     2. การใชสถานการณจําลองเพื่อใหเกี่ยวของกับชีวิตจริงมากข้ึน 

     3. ใหนักเรียนมีโอกาสเลือกลักษณะการเรียนท่ีกวางขวางกวาเดิมนักเรียนควร

เลือกวาจะเรียนแบบหองเรียนอิสระหรือแบบเดิม 

     4. การจัดขนาดกลุมท่ีเหมาะสมแกการเรียนกลุมยอยมีขนาด  5-6 คนจะทําให

ทุกคนไดรวมอภิปราย 

     5. การฝกใหเปนคนมีความรูสึกไวเพื่อใหรูจักตนเองมากข้ึนในฐานะความเปน

มนุษยทัศนะของโรเจอรเกี่ยวกับการศึกษาคอนขางชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติแนวทางท่ีเขาใหไวมี

ลักษณะเปนการจัดแบบหองเรียนเปดหรือเปนการศึกษาเปนรายบุคคล  

   บลมู (Bloom. 1976: 72-74) ไดกลาววาถาสามารถจัดใหนกัเรียนไดทาํกจิกรรมตามท่ี

ตนตองการก็จะคาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกน้ัน

ดวยความกระตอืรือรนพรอมท้ังความม่ันใจเราสามารถสงัเกตเหน็ความแตกตางของความ พรอมดาน

จิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนต องานท่ีเปนวิชาบังคับกับวิชาเลือกหรือจาก สิ่งนอก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนอยากเรียนเชนเกมดนตรีบางชนิดการขับรถยนตหรืออะไรบางอยางท่ีนกัเรียน

อาสาสมัครและตดัสนิใจโดยเสรีในการเรียนมีความกระตอืรือรนมีความพงึพอใจและมีความสนใจเม่ือ

เร่ิมเรียนจะทําใหนักเรียนเรียนไดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงอยางไรก็ตามบลูมเห็นวาวิธีน้ี

คอนขางเปนอุดมคติท่ีจัดไดลําบาก 

   ประสาท อิศรปรีดา (2547: 214-219) ไดกลาวถึงหลักการเรียนรูตามทฤษฎีสัมพันธ

เช่ือมโยงของธอรนไดคมีความสําคัญวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดวยการท่ีมนุษยหรือสัตวไดเลือกเอา

ปฏิกิริยาตอบสนองเช่ือมตอ  (Connect) เขากับสิ่งเราอยางเหมาะสมหรือการเรียนรูจะเกิดข้ึนดวย

การสรางสิ่งเช่ือมโยงหรือพั นธะ (Bond) ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองน่ันเองกลาวคือเม่ือ
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สถานการณหรือสิ่งท่ีเปนปญหาเกิดข้ึนรางกายจะเกิดความพยามท่ีจะแกไขปญหาน้ันโดยแสดง

พฤติกรรมตอบสนองออกมาหลายๆ รูปแบบซ่ึงรางกายจะเลือกพฤติกรรมตอบสนองท่ีพอใจท่ีสุดไป

เช่ือมโยงสิ่งเราหรือปญหาน้ันทําใ หเกิดการเรียนรูข้ึนมาวาถามีสิ่งเราหรือปญหาเชนน้ีอีกจะแสดง

พฤติกรรมตอบสนองเชนไรสิ่งสําคัญในการเรียนรูท่ีธอรนไดคไดใหความสําคัญอยางมากไดแกการ

เสริมแรงคือความพึงพอใจท่ีรางกายไดรับเพราะจะทําใหการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนองมีความแนนแฟนมากย่ิงข้ึนธอรนไดคไดสรุปกฎการเรียนรูท่ีสําคัญ 3 กฎคอื 

     1. กฏแหงความพอใจ (Law of Effect) มีใจความวาพันธะหรือตัวเช่ือมระหวาง

สิ่งเราและการตอบสนองจะเขมแข็งหรือออนกําลังลงยอมข้ึนอยูกับผลตอเน่ืองหลังจากท่ีได

ตอบสนองไปแลวกลาวคอืถาหากการตอบสนองท่ี กระทําไปน้ันทําใหเกิดความพอใจพันธะหรือ

ตัวเช่ือมระหวางสิ่งเราและการตอบสนองก็จะแนนแฟนเขมแข็งข้ึนถาหากการตอบสนองท่ีกระทําไป

น้ันทําใหเกิดความไมพอใจความเขมแข็งของพันธะหรือตัวเช่ือมระหวางสิ่งเราและการตอบสนองก็

จะออนกําลังลงหรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาถาหากการ ตอบสนองท่ีกระทําตอสิ่งเราน้ันนําไปสูการไดรับ

รางวัลพันธะหรือตัวเช่ือมก็จะเขมแข็งหรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาการเสริมแรงหรือรางวัลหรือ

ความสําเร็จจะสงเสริมการแสดงพฤติกรรมตางๆหรือกอใหเกิดการเรียนรูข้ึน 

     2. กฎการฝกหัด (Law of Exercise) เม่ือบุคคลเกิดการเ รียนรูควรไดรบัการ

ฝกฝนหรือทําซํ้าๆอยูเสมอๆเพื่อสรางความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองใหแนน

แฟนม่ันคงย่ิงข้ึนแบงออกเปนกฎยอยๆ 2 กฎคอื 

      2.1 กฎการใช (Law of Use) มีใจความวาพันธะหรือตัวเช่ือมระหวางสิ่งเรา

และการตอบสนองจะเขมแข็งข้ึนเม่ือไดทําบอยๆ 

      2.2 กฎการไมใช  (Law of Disuse) มีใจความวาพันธะหรือตัวเช่ือมระหวาง

สิ่งเราและการตอบสนองจะออนกําลังลงเม่ือไมไดกระทําอยางตอเน่ืองมีการขาดตอนหรือไมไดทํา

บอยๆหรือกลาวสั้นๆไดวาเราจะเรียนรูหรือจําไดโดยการกระทําหรือไดใชและจะไมเกิ ดการเรียนรู

หรือจะเกิดการลืมข้ึนเม่ือไมไดกระทําหรือไดใช 

     3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) ธอรนไดคใหความสําคัญกับความ

พรอมอยางมากในการท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูเขาเห็นวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดถาบุคคล

น้ันมีความพรอมทางรางกายและจิตใจซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจท่ีจะเรียนรูในสิ่งน้ันซ่ึงแบงออกเปน  

3 กฎยอยคอื 

      3.1 เม่ือบุคคลพรอมท่ีจะทําแลวไดทํากิจกรรมหรือการเรียนรูเขายอมเกิด

ความพึงพอใจ 

      3.2 เม่ือบุคคลมีความพรอมและจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรูถาไมได

กระทําหรือเรียนรูตามความตองการของบุคคลน้ันจะเกิดความไมพอใจไมสบายและหงุดหงิด 

      3.3 เม่ือบุคคลไมพรอมท่ีจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรูถาถูกบังคับใหกระทํา

หรือเรียนรูจะทําใหเกิดความคับของใจไมสบายใจเครียดและเกิดความไมพอใจข้ึนได 
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   ประสาท  อิศรปรีดา  (2547: 310) ไดเสนอทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ  

(Hierarchy of Needs Theory) โดยอธิบายวามนุษยจะมีความตองการจากระดับพื้นฐานไปสูระดับท่ี

สูงข้ึนดังน้ี 

     1. ความตองการทางกาย  (Physiological Needs) ไดแกความตองการอาหาร 

นํ้าอากาศการพกัผอนหลบันอนเพศการหลกีเลีย่งความเจ็บฯลฯ 

     2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย  (Safety Needs) ไดแกความตองการ

ความอบอุนม่ังคงตองการการคุมครองและหนีจากอันตรายฯลฯความตองการประเภทน้ีมีมาตั้งแตยัง

เปนทารกจะสังเกตเห็นวาเด็กพยามจะหลบหลีกจากสถานการณท่ีเปนอันตรายจะหลีกหนีจาก

สถานการณแปลกใหมหรือคนแปลกหนา 

     3. ความตองการความรักและการยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของกลุม  

(Belongnessand Love Needs) ไดแกความตองการเพื่อนหรือมิตรตองการผูรวมงานตองการคูรักหรือ

ครอบครัว 

     4. ความตองการยกยองสรรเสริญ  (Esteem Needs) ไดแกความตองการให

ผูอื่นเคารพนับถือตนตองการใหผูอื่นยอมรับวาตนเองมีคาหรือไดรับการยกยองสรรเสริญตองการ

เช่ือม่ันในความสามารถของตนผูท่ีลมเหลวท่ีจะไดรับสนองตอบความตองการน้ีอาจทําใหเกิดรูสึกวา

มีปมดอยหรือขาดความรูสึกวามีผูคอยชวยเหลือค้ําจุน 

     5. ความตองการรูและเขาใจ  (Need to Know and Understand) เปนความ

ตองการจะสัมฤทธิ์ผลทางปญญา  (Intellectual Achievement) หมายถงึความปรารถนาท่ีจะรูหรือ

อยากรูและเขาใจสิ่งตางๆดวยความสนใจอยางแทจริงมาสโลวมีความเห็นวาความตองการตั้งแตข้ันน้ี

เปนตนไปจะไมเกิดข้ึนกับมนุษยทุกคน 

     6. ความตองการสนุทรียะ  (Aesthenic Needs) ไดแกความตองการความเปน

ระเบียบ (Order) สจัจะธรรม (Truth) และความงาม 

     7. ความตองการสรางความประจักษตนและการพฒันาศกัยภาพแหงตน  (Self 

Actualization Needs) เปนความตองการท่ีจะเขาใจตนเองและรูจักตนเองอยางถองแทตองการท่ีจะ

คิดหรือกระทําใหสอดคลองกับสภาพท่ีแทจริงของตนอยางสรางสรรคและตองการพัฒนาสูงสุดตาม

ศกัยภาพของตน 

   ทิศนา แขมมณี (2550: 69) ไดเสนอทฤษฎีของมาสโลววาเปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงความ

ตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยอยางเปนลําดับข้ัน กลาวคือ  “มนุษยเรามีความตองการอยู

เสมอเม่ือความตองการไดรับการตอบสนองหรือมีความพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลวความตองการ

ดานอื่นก็จะเกิดข้ึนอีกความตองการของคนเราอาจจะซํ้าซอนความตองการหน่ึงยังไมหมดอาจจะเกดิ

ความตองการหน่ึงเกิดข้ึนอีกได ” หากความตองการพืน้ฐานของมนุษยไดรบัการตอบสนองอยาง

เพียงพอก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีสําคัญตอการเกิดพฤติกรรมท่ีตองการใหสังคมยอมรับและสามารถพัฒนา

ตนไปสูข้ันสูงข้ึนไดนําแนวคิดน้ีมาจัดการเรียนในการสอนดงัน้ี 
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     1. การเขาใจถงึความตองการพืน้ฐานของมนุษยสามารถใหเขาใจพฤตกิรรม

ของบุคคลไดเน่ืองจากพฤติกรรมเปนการแสดงออกของความตองการของบุคคล 

     2. การจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีจําเปนตองตอบสนองความตองการ

พืน้ฐานท่ีเขาตองการแสดงเสียกอน 

     3. ในกระบวนการเรียนการสอนหากครูสามารถหาไดวาผูเรียนแตละคนมีความ

ตองการอยูในระดับข้ันใดครูสามารถใชความตองการพื้นฐานของผูเรียนน้ันเปนแรงจูงใจชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

     4. การชวยใหผูเรียนไดรับการตอบสนองความตอง การพืน้ฐานของตนอยาง

เพยีงพอการใหอสิรภาพและเสรีภาพแกผูเรียนในการเรียนรูการจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ตอการเรียนรูจะ

ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกดิประสบการณในการรูจกัตนเองตามสภาพความเปนจริง 

   ทิศนา แขมมณี (2550: 69) ไดเสนอทฤษฎีของธอรนไดควา มีความเช่ือวากา รเรียนรู

เกิดการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองซ่ึงมีหลายรูปแบบบุคคลจะมีการลองถูกลองผิด

พอใจมากท่ีสุดเม่ือเกิดการเรียนรูแลวบุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบ

เดียวและจะพยายามใชรูปแบบน้ันเช่ือมโยงในสิ่งเราในการเรียนรูตอไปเร่ือยๆกฎของธ อรนไดคสรุป

ไดดังน้ี 

     1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีถาผูเรียน

มีความพรอมท้ังทางรางกายและจิตใจ 

     2. กฎแหงการฝกหัด  (Law of Exercise) การฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ดวย

ความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนัน้คงทนถาวรถาไมไดกระทําซํ้าบอยๆการเรียนรูนัน้จะไมคงทนถาวร

และในท่ีสุดอาจลืมได 

     3. กฎแหงการใช  (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกดิจากการเช่ือมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการคอบสนองความม่ันคงของการเรียนจะเกิดข้ึนหากไดนํา มาใชบอยๆ หากไมได

นํามาใชอาจจะลมืได 

     4. กฎแหงผลท่ีพึงพอใจ  (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรับผลท่ีพึงพอใจยอม

อยากจะเรียนตอไปถาไดรับผลท่ีพึงพอใจจะไมอยากเรียนดังน้ันการไดรับผลท่ีพึงพอใจจึงเปนปจจัย

สาํคญัในการเรียน 

   รัชนีวรรณ สุขเสนา (2550: 64) ไดเสนอหลักการของทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซเบิรก 

ซ่ึงไดศึกษาคนควาทฤษฎีท่ีเปนมูลเหตุท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจเรียกวา  The Motivation Hygiene 

Theory ซ่ึงไดกลาวถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 2 ปจจัยคือ 

     1. ปจจัยกระตุน (Motivation Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึงมีผล

กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย 

      1.1 ความสาํเร็จในการทํางานหมายถงึบุคคลสามารถแกไขปญหาจากการ

ทํางานไดจนทํางานใหสําเร็จจึงเกิดความพึงพอใจในผลสําเร็จน้ัน 
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      1.2 การไดรบัการยอมรับนับถอืหมายถงึการไดรบัการยอมรับในความรู

ความสามารถท้ังจากผูบังคับบัญชาผูรวมงานและบุคคลอื่นในองคกร 

      1.3 ลกัษณะงานหมายถงึงานท่ีนาสนใจทาทายความสามารถใหตองลงมือ

ทําตั้งแตตนจนจบเปนงานท่ีตองการความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

      1.4 ความรับผิดชอบหมายถึงการไดรับการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ

และอํานาจตัดสินใจงานน้ันอยางเต็มท่ีโดยปราศจากการควบคุมอยางใกลชิด 

      1.5 ความกาวหนาในงานหมายถึงการไดเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน

รวมท้ังการไดรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

     2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยท่ีจํากัดความไมพึงพอใจในงาน 

และปจจัยท่ีชวยใหบุคคลยังคงปฏิบัติงานไดตลอดเวลาประกอบดวย 

      2.1 คาตอบแทนหมายถึงอัตราเงินเดือนและผลประโยชนอื่นท่ีไดรับจาก

การปฏิบัติงาน 

      2.2 โอกาสท่ีจะไดรบัความกาวหนาในอนาคต 

      2.3 สัมพันธภาพระหวางบุคคลหมายถึงการติดตอสื่อสารและ สมัพนัธภาพ

ระหวางผูบังคับบัญชากับผูรวมงานหรือระหวางเพื่อนรวมงานดวยกัน 

      2.4 ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานหมายถึงความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอ

ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 

      2.5 สภาพการทํางานหมายถงึตารางการทํางานวัสดุอุปกรณและ

สภาพแวดลอมในการปฏิบตังิาน 

      2.6 นโยบายองคกรหมายถงึนโยบายการบริหารและการปฏิบตังิานใน

องคการการปฏิบัติงาน 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจได 3 ทฤษฎี คือ  

     1. ทฤษฎีของธอรนไดค กลาววา มีความเช่ือเร่ืองการเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองซ่ึงมีหลายรูปแบบบุคคลจะมีการลองถูกลองผิดพอใจมากท่ีสุดเม่ือ

เกิดการเรียนรูแลวบุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายามใช

รูปแบบน้ันเช่ือมโยงในสิ่งเราในการเรียนรูตอไปเร่ือยๆ 

     2. ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซเบิรกซ่ึงไดศึกษาคนควาทฤษฎีท่ีเปนมูลเหตุท่ีทํา

ใหเกิดความพึงพอใจเรียกวา The Motivation Hygiene Theory ซ่ึงไดกลาวถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับ ความ

พงึพอใจในการทํางาน 2 ปจจัยคือปจจัยกระตุน เปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับการทํางานและปจจัยค้ําจุน เปน

ปจจัยท่ีชวยใหบุคคลยังคงปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 

     3. ทฤษฎีของมาสโลวกลาวถงึความตองการพืน้ฐานตามธรรมชาตขิองมนุษย

อยางเปนลําดับข้ัน กลาวคือ “มนุษยเรามีความตองการอยูเสมอเม่ือความตองการไดรับการตอบสนอง

หรือมีความพึงพอใจตอสิ่ งใดสิ่งหน่ึงแลวความตองการดานอื่นก็จะเกิดข้ึนอีกความตองการของ

คนเราอาจจะซํ้าซอนความตองการหน่ึงยังไมหมดอาจจะเกิดความตองการหน่ึงเกิดข้ึนอีกได ” หาก
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ความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีสําคัญตอการ

เกิดพฤติกรรมท่ีตองการใหสังคมยอมรับและสามารถพัฒนาตนไปสูข้ันสูงข้ึน 

  5.3 การวัดความพงึพอใจ 

   ใกลรุง นคราวนากลุ (2547: 70) ไดกลาวถึงเร่ืองเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจโดยสรุป

ไววาการวัดความพึงพอใจเปนการวัดดานทัศนคติหรือเจตคติท่ีเปนนามธรรมเปนการแสดงออกท่ี

คอนขางซับซอนยากท่ีจะวัดไดโดยตรงดังน้ันการวัดความพึงพอใจจึงใชการวัดโดยออมดวยการวัด

ความคิดเห็นของบุคคลเหลาน้ันแทนแตการวัดความพึงพอใจมีขอบเขตจํากัดคือการวัดจะเกิด ความ

คลาดเคลื่อนไดตลอดเวลาท่ีวัดถาบุคคลแสดงความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง ซ่ึง

ความคลาดเคลื่อนดังกลาวยอมเกิดข้ึนไดเปนธรรมดาของการวัดท่ัวๆไป 

   กุดั่น ชมพลมา (2548: 25) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจไววา

ความพึงพอใจสามารถท่ีจะวัดไดโดยการแสดงความคิดเห็นความรูสึกเจตคติของบุคคลท่ีมีตอตนเอง 

เพื่อนรวมงานและองคกรผานลงยังเคร่ืองมือท่ีใชวัด 

   ประจักษ โพธิ์วัด (2548: 23) ไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจเปนการแบงแบบลักษณะ

ขอความที่ถามไดแกแบบสํารวจปรนัยและแบบสํารวจเชิงพรรณาและการแบงแบบตามคุณลักษณะ

ของงานไดแกแบบวัดความพึงพอใจในงานโดยท่ัวไปและแบบวัดความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงาน 

   ชวลิต  ชูกําแพง (2550: 112-116) อธิบายถึงการวัดจิ ตพิสัยสามารถทําไดหลายวิธี 

ซ่ึงวิธีท่ีนิยมทําในปจจุบันคือ 

     1. การสังเกต (Observation) สงัเกตการณพดู การกระทํา การเขียนของ

นักเรียนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีครูตองการวัด 

     2. การสมัภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยกับนักเรียนในประเด็นท่ีครูอยากรู 

ซ่ึงอาจเปนทัศนคติของนักเรียน เพื่อนําสิ่งท่ีนักเรียนพูดออกมาแปลความหมายเกี่ยวกับลักษณะจิต

พิสัยของนักเรียน 

     3. การใชแบบวดัมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)เปนการสรางเคร่ืองมือ

ข้ึนมาเพื่อวัดทัศนคติ วัดความสนใจ วัดคุณธรรมจริยธรรม ถาเปนการวัดทัศนคติ วัดความสนใจ จะ

มีรูปแบบการวัด 3 รูปแบบ คอื แบบของลเิคริท แบบเธอรสโตน แบบของออสกดู 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปการวัดความพึงพอใจได  3 วิธี คือ 

     1. การสังเกต (Observation) สังเกตการณจากการแสดงออกของนักเรียนท่ีมี

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีครูตองการวัด 

     2. การสมัภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยกับนักเรียนในประเด็นท่ีครูอยากรู 

เพื่อนําสิ่งท่ีนักเรียนพูดออกมาแปลความหมายเกี่ยวกับลักษณะจิตพิสัยของนักเรียน 

     3. การใชแบบวดัมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)เปนการสรางเคร่ืองมือ

ข้ึนมาเพื่อวัดทัศนคติ วัดความสนใจ วัดคุณธรรมจริยธรรม 
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  5.4 องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจ 

   โรเจอส (Rogers. 1969: 105) ไดกลาวถงึรูปแบบการศกึษาท่ีสามารถนํานักเรียนไปสู

การเรียนรูแบบประสบการณซึง่โรเจอรมคีวามเช่ือพืน้ฐาน 6 ประการดังตอไปน้ี 

     1. มนุษยมศีกัยภาพตามธรรมชาตสิาํหรับการเรียนรูเวนแตวามีภาวะบางอยาง

มายับย้ังความตองการของเขา 

     2. การบีบบังคับและยัดเยียด สิ่งสารพัดใหแกเด็กในท่ีสุดเด็กแตละคนคงจะ

เหลือแตสิ่งท่ีเกี่ยวของกับตนเองเทาน้ัน 

     3. การเปลี่ยนแปลงใดๆในบุคลิกลักษณะของบุคคลจะเกิดข้ึนจากบรรยากาศท่ี

สนับสนุนทางดานอารมณมากกวาการบังคบัจากภายนอก 

     4. การเรียนรูกระบวนการของการเรียนเปนสิง่ท่ีมปี ระโยชนกวาเพราะเปนการ

เปดรับประสบการณใหมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 

     5. การเรียนรูเกิดข้ึนไดตอเม่ือผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในข้ันตอนกระบวนการ

การเรียนรูนัน้นักเรียนตองมีบทบาทสาํคญัในการรวมตดัสนิใจตลอดกระบวนการของการศกึษา 

   บลมู (Bloom. 1976: 142-149) ไดกลาววาปจจัยท่ีกอนใหเกิดการเรียนรูมีดังน้ี 

     1. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับวัตถุประกอบดวยวัสดุอุปกรณอาคารสถานท่ีเปนตน 

     2. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาสเชนโอกาสเกี่ยวกับการมีช่ือเสียงความเดนความมี

อาํนาจอทิธพิล 

     3. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพวัสดุอุปกรณควา มรวมมือการไดรบับริการซ่ึงอาจจะ

ไดโดยรูตัวหรือไมรูตัว 

     4. ความสามารถของครูผูสอนท่ีจะทําใหความพึงพอใจแกบุคคลโดยเปดโอกาส

ใหเขาแสดงอุดมคติโดยเสรีเพื่อกอใหเกิดความภาคภูมิใจในฝมือ 

     5. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานการมีสัมพันธฉันมิตรกับบุคคล ภายในหอง

ความผกูพนักบัสถาบันและการมีสวนรวมกบักจิกรรมในโรงเรียน 

   ธรรมนูญ มีเสนา (2547: 37) ไดกลาวถึงสิ่งจูงใจท่ีใชเปนเคร่ืองกระตุนเพื่อใหบุคคล

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังน้ี 

     1. สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถ ุ (Material Inducement)  ไดแกเงินทองสิ่งของหรือสภาวะ

ทางกายท่ีมีใหแกผูปฏิบัติงานและสิ่งจูงใจท่ีไมใชวัตถ ุ (Personal Nonmaterial Opportunities) ไดแก

เกียรติการใชสิทธิพิเศษมากกวาคนอื่น 

     2. สภาพทางกายท่ีพงึปรารถนา (Desirble Physical Comdition) หมายถงึการจัด

สภาพแวดลอมในการทํางานซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความสุขในการทํางานเชนสิ่งอํานวยความสะดวก

ในสํานักงานความพรอมของเคร่ืองมือ 

     3. ผลประโยชนทางอุดมคติ  (Ideal Benfactions) หมายถงึการสนองความ

ตองการในดานความภูมิใจท่ีไดแสดงฝมือการแสดงความภักดีตอองคกรของตน 



87 
 

     4. ความดึงดูดในทางสังคม (Associational Attractivess) หมายถงึการมี

ความสัมพันธของบุคคลในหนวยงานการอยูรวมกันความม่ันคงของสังคมจะเปนหลักประกันในการ

ทํางาน 

     5. การปรับทัศนคตแิละสภาพของงานใหเหมาะสม  (Opportunity of Enlarged 

Participation) คือเปดโอกาสใหบุคล ากรมีสวนรวมในการทํางานจะทําใหเขาเปนผูมคีวามสาํคญัใน

หนวยงานจะทําใหบุคคลมีกําลังใจในการทํางานมากข้ึน 

   ทองอนิทร  ภูมปิระสาท  (2547: 57) ไดกลาวถึงแนวคิดของแฮทฟลดและฮิวแมน  

(Hayfild and Human) ท่ีไดพัฒนาแนวคิดของนักวิจัยตางๆมาเปนเคร่ืองมือวัดความพึงพอใจ ในการ

ปฏิบัติงาน พบวาองคประกอบท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ

คือ 

   ตัวแปรท่ี 1 องคประกอบเกี่ยวกับงานทําในปจจุบันแบงเปน 

     1) ความตื่นเตน / นาเบ่ือ 

     2) ความสนุกสนาน / ความไมสนุกสนาน 

     3) สภาพโลง / สภาพสลวั 

     4) ความทาทาย / ไมทาทาย 

     5) ความพอใจ / ไมพอใจ 

   ตัวแปรท่ี 2 องคประกอบดานคาจางประกอบดวย 

     1) ถือเปนรางวัล / ไมเปนรางวัล 

     2) มาก / นอย 

     3) ยุตธิรรม / ไมยุติธรรม 

     4) เปนทางบวก / เปนทางลบ 

   ตัวแปรท่ี 3 องคประกอบดานการเลื่อนตําแหนงประกอบดวย 

     1) ยุตธิรรม / ไมยุติธรรม 

     2) เช่ือถือได / เช่ือถือไมได 

     3) เปนเชิงบวก / เปนเชิงลบ 

     4) เปนเหตุเปนผล / ไมเปนเหตุเปนผล 

   ตัวแปรท่ี 4 องคประกอบทางดานนิเทศ / ผูบังคับบัญชา / ประกอบดวย 

     1) อยูใกล / อยูไกล 

     2) ยุติธรรมแบบจริงใจ / ยุติธรรมแบบไมจริงใจ 

     3) เปนมิตร / คอนขางไมเปนมิตร 

     4) เหมาะสมทางคณุสมบัติ / ไมเหมาะสมทางคณุสมบัต ิ

   ตัวแปรท่ี 5 องคประกอบทางดานเพื่อนรวมงานประกอบดวย 

     1) เปนระเบียบเรียบรอย / ไมเปนระเบียบเรียบรอย 
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     2) จงรักภักดีตอสถานท่ีทํางาน  / ไมจงรักภักดีตอสถานท่ีทํางานและเพื่อน

รวมงาน 

     3) สนุกสนานราเริง / ไมสนุกสนานราเริง 

     4) ดนูาสนใจเอาจริงเอาจัง / ดูเหน่ือยหนาย 

   จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปองคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจได 3 ประการ คอื 

     1. ลักษณะสวนตัวเชนอายุเพศและการศึกษาก็มีสวนท่ีจะทําใหบุคคลพอใจ 

หรือไมพอใจในการทํางาน 

     2. ความสามารถ (Ability) ความสามารถของแตละบุคคลท่ีมีอยูถาตรงกับความ

ตองการท่ีจะใชในการทํางานแลวจะทําใหบคุคลน้ันมีความพงึพอใจในการทํางานมากกวา

ความสามารถท่ีมีอยูแตใชในการทํางานไมได 

     3. ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Characteristics) ลักษณะบุคลิกภาพของ

แตละบุคคลน้ันก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเขมแข็งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) จะมีความพงึพอใจในการทํางานมากก วาบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ

ภายนอก (Extrinsic Motivation) 

  5.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

   5.5.1 งานวิจยัตางประเทศ 

     ดอซิเออร (Dozier. 2004: 476-A) ไดศึกษาปฏิสัมพันธของกิจกรรมการเรียนรู

ระหวางกัน การสรางสรรคความรูเชิงสังคม และความพึงพอใจในการเรียนทางไกล จุดมุงหมายของ

การศกึษาน้ี เพือ่ศกึษาความสมัพนัธเกดิข้ึนระหวางกจิกรรมการเรียนรูระหวางกนั การสรางสรรค

ความรูเชิงสังคม และความพึงพอใจในการเ รียนทางไกล ประชากรในการศกึษาคอืทหารใหมของ

อเมริกา ท่ีมีการศึกษาทางไกล ระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยางในการศึกษาเลือกตามความสะดวก 

จํานวน 131 คน โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทางภูมิหลังทางสังคม ไดแก ตําแหนง ระดับการศึกษา 

สาขาการศกึษา วชิาท่ีจบหลกัสตูร ประสบการณทีม่ี มากอน ความเช่ียวชาญดานคอมพวิเตอรและ

อนิเตอรเน็ต และสือ่ท่ีใชในการมีปฏิสมัพนัธในรายวชิา จากการศกึษาพบวา กจิกรรมการเรียนรู

ระหวางกันและการสรางสรรคความรูเชิงสังคม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเรียนทางไกล 

อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติระหวาง กับ แ ละลักษณะภูมิหลังทางสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ประสบการณท่ีมีมากอน ความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต และจํานวนสื่อท่ีเคยใช

มากอน รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน มีความสัมพันธกับการเรียนรูทางไกล 

อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ การคนพบ น้ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบการสรางสรรค

ความรูเชิงสังคมท่ีมีปฏิสัมพันธตอกัน รวมท้ังการใชสื่อคอมพิวเตอร และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ในการ

ชวยสงเสริมการเรียนรู 

     เชน (Chen. 2006: 875-A) ไดศึกษาผลของการรวมมืออภิปรายกลุมเล็กท่ีมีตอ

ความเขาใจความส ามารถในการเขียนและแรงจูงใจของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศกึษาจากการ
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เรียนรูเน้ือหาทางสังคมศึกษาโดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือเพื่อศึกษาผลท่ีมีตอความเขาใจ

ความสามารถในการเขียนและแรงจูงใจหลงัจากอภิปรายกลุมเลก็แบบรวมมือเกีย่วกบัเน้ือหาทาง

สังคมศึกษาเน่ือ งจากการเรียนรูภาษาและการมีปฏิสัมพันธมีความเกี่ยวของสัมพันธกันและการ

เรียนรูภาษาและการมีปฏิสมัพนัธควรนํามาใชในการสอนนักเรียนท่ีเปนผูทีม่อีายุมากข้ึนหรือเปน

ผูใหญข้ึนการศึกษาคร้ังน้ีมุงสํารวจวาจะเกิดอะไรข้ึนถาหากเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใหผูเรียนระดั บ

มัธยมศึกษา (1) อานเน้ือหาสาระท่ีเกี่ยวกับสังคมศึกษา  (2) อภิปรายกลุมเล็กและ (3) เขียนเน้ือหาท่ี

ไดจากการอภิปรายการศกึษาคร้ังน้ีใชผูเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษจํานวน  2 หองท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับ 7 ของโรงเรียนมิดเวสเทิรนซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาแลวทําการทด สอบกอนเรียนและหลัง

เรียนผลจากการศึกษาพบวาผูเรียนท่ีมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานในกลุมขนาดเล็กมีระดับ

ความคิดและสามารถแสดงออกโดยการเขียนไดดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีสําคัญท่ีสุดคือขอ

คนพบท่ีวานักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความตองการพูดคุยกับผู เรียนกลุมอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยน

หรือปรับปรุงแนวคิดซ่ึงกันและกัน 

     สไนเดอรส (Snyders. 2006: 2870-A) ไดศกึษาผลการเรียนดวยการเรียนแบบ

มีสวนรวมท่ีมตีอแรงจูงใจการฟงการอานและความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนักเรียน

ไตหวันท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองก ารศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลจากการสอน

ดวยวธิกีารเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมตีอแรงจูงใจการฟงการอานและความสามารถในการพดู

ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชคือนักเรียนไตหวันจํานวน  100 คนจากมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีเซนเชียว  (Chen-shiou) ท่ีไดศึกษาภาษาอังกฤษมาแลวโดยเฉลี่ย  6 ปโดยแบงนักเรียน

เปน  2 กลุมคือกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองเคร่ืองมือท่ีใชคือ 

แบบสอบถามกอนเรียนและแบบทดสอบความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษ (GEPT) ดานการฟง

การอานการพดูทําการทดลองนาน  8 สัปดาหโดยสอนวิธีดั้งเดิมคือการแปลตามหลักไวยากรณแลว

ทําการทดสอบดวยแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียนแลวนําคะแนนท่ีไดจาก

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันท้ัง  2 กลุมจากการวเิคราะหคะแนนพบวา

นักเรียนท่ีมแีรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอย ยังคงไมสามารถกระตุนใหเกิดความอยากเรียน

การสอนแบบมีสวนรวมมีผลดานแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของผูเรียนท้ังสองกลุมการ

เรียนแบบมีสวนรวมมีความสมัพนัธทางบวกกบัคะแนนการฟงการอานและการพดูผลท่ีปรากฏเกดิ

จากการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนและครูคนอื่นๆท้ังในและนอกหองเรียนนักเรียนมีความตองการท่ีจะ

ทํางานรวมกบันักเรียนคนอืน่ๆมากกวาการแขงขันกนั 

     ครอททิงเกอร  (Kroettinger. 2006: 139) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางคนไขทางจิตวิทยากับความพึงพอใจในการไดรับการดูแลเอาใจใสซ่ึง

ไดทําการทดลองกับคนไขในคลินิกทางตอนเหนือของแคลิฟอรเนียจํานวน  84 คนผลการวจัิยพบวา

คนไขมีความสัมพันธระหวางอารมณกับความพึงพอใจ  8.4% และยังพบวา 12.7% ท่ีอารมณกับ

ความพึงพอใจของคนไขมีความสัมพันธกันในทางบวก 
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   5.5.2 งานวิจยัในประเทศ 

     รัชนีย ดวงประทุม (2548: 108 – 113) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู 

ความคงทนความพึงพอใจและทักษะชีวิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ืองนํ้าฟาและดวงดาวช้ัน

ประถมศกึษาปที่  5 ระหวางการเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรกบัการเรียนแบบรวมมือ (STAD) 

พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนแบบรวมมือ (STAD) มีความพงึพอใจในการเรียนรูเร่ือง

นํ้าฟาและดวงดาวโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดสวนกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรโดยรวมอยู

ในระดบัมาก 

     กิตตินันท  แวงคํา (2549: 129) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความรูสึกเชิงจํานวน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพงึพอใจตอการเรียนคณติศาสตรเร่ืองเงนิและการหารของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกพัฒนาความรูสึกเชิงจํานวน

กับแผนการจัดการเรียนรูการสอนปกต ิพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกพฒันาความรูสึก

เชิงจํานวนเร่ืองเงินและการหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีประสทิธภิาพของกระบวนการ

และประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 86.50/89.89 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  2) ดัชนีประสิทธิผล

มีคาเทากับ 0.4705 แสดงวา ภาพรวมหลงัการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกพฒันาความรูสึก

เชิงจํานวนทําใหนักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 47.05 เปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว  3) 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกพัฒนาความรูสึกเชิง

จํานวน เร่ืองเงนิและการหาร มีความรูสกึเชิงจํานวนสู งกวานักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการ

เรียนรูการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตนักเรียนท้ังสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณติศาสตรไมแตกตางกนั  และ 4) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยแผนการ

จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกพัฒนาความรูสกึเชิงจํานวนและแผนการจัดการเรียนรูการสอนปกตเิร่ือง

เงินและการหาร มีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกัน 

     พิสมัย วรียาพร (2550: 101) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความสามารถในการคดิแกปญหาและความพงึพอใจในการเรียนวชิาคณติศาสตรประยุกต  1 เร่ือง

สมการและการแปรผนัช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพปที่  1 ท่ีเรียนแบบรวมมือ  (LT) กับท่ีเรียนแบบ

ปกติพบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือ  LT มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถในการคดิแกปญหาและความพงึพอใจในการเรียนวชิาคณติศาสตรประยุกต 1 โดยรวม

เทากับ 28.51, 29.71 และ 78.06 ตามลําดับและนักเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือ  LT มีคาเฉลี่ยของ

คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนความสามารถในการคดิแกปญหาและความพงึพอใจในการเรียนวชิา

คณิตศาสตรประยุกต  1 เทากับ 24.47, 24.38 และ 69.56 ตามลําดับ  2) นักเรียนท่ีเรียนแบบ

รวมมือ (LT) มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร ความสามารถในการคดิแกปญหาและความ

พงึพอใจในการเรียนวชิาคณติศาสตรสงูกวานักเรียนท่ีเรียนแบบป กติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01  3) นักเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือ  (LT) มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ความสามารถในการคดิแกปญหาและความพงึพอใจในการเรียนวชิาคณติศาสตรประยุกต  1 สูงกวา

นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

     มัณฑนา แพทยผล (2550: 104) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนความพงึพอใจตอวธิสีอนและความคงทนในการเรียนรูคณติศาสตรเร่ืองระบบจํานวนเตม็ ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรบัการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิสิซึมกบัการสอนแบบปกต ิ

พบวา 1) ไดแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคตวิสิซึมกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 เร่ืองระบบจํานวนเตม็ จํานวน  12 แผนใชเวลาสอนท้ังหมด 23 

ช่ัวโมงท่ีมีประสิทธิภาพ 92.42 / 91.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 2) คาดัชนีประสิทธิผลของแผนและ

การจัดกจิกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคตวิสิซึมเทากบั0.8968 ซ่ึงหมายถึงวาหลังเรียนนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ89.683) นักเรียนท่ีไดรบัการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิสิซึม

และนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .014) นักเรียนท่ีไดรบัการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิสิซึมมี

คะแนนเฉลี่ยผลการพัฒนาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01และ 5) นักเรียนท่ีไดรบัการสอนตามแน วคอนสตรัคติวิสซึมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิธีสอนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.01 

     สุพินญา คาํขจร (2550: 99) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการดวย CIPPA และ TAI 

ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถการคิดวิเคราะหและความพึงพอใจโดยมีกลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จํานวน 

48 คนผลการวิจัยพบวากลุมนักเรียนท่ีจัดกลุมแบบ  TAI มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

กลุมนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบ  CIPPA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และนักเรียนท้ังสอง

กลุมมีความสามารถในการคดิวเิคราะหและความพงึพอใจในการเรียนรูไมแตกตางกนั 

     จากการศกึษาเอกสารงานวจัิยท้ังตางประเทศและในประเท ศสรุปไดวา ความ

พึงพอใจน้ันมีความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน และมีความสําคัญกับการเรียนการสอนอีกดวย

นักเรียนจะสามารถเรียนรูในสิ่งตาง ๆ ไดดีน้ัน สวนหน่ึงมาจากนักเรียนมีความรูสึกชอบหรือพอใจใน

การเรียน ดังน้ันความพึงพอใจจะเปรียบเสมือนการเพิ่มความรูสึกท่ี ดีตอการเรียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียน

ประสบความสาํเร็จในการเรียนวชิาน้ัน ๆ ได 



 
 

บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

   1. การกาํหนดประชากรและเลอืกกลุมตวัอยาง 

   2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 

   3. การเกบ็รวบรวมขอมูล 

   4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ของ

โรงเรียนสรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ภาคเรียนท่ี  2 ปการศกึษา  2555 จํานวน 14 

หองเรียน จํานวนนักเรียน 684 คน 

 กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ของ

โรงเรียนสรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศกึษา 2555 จํานวน 1 

หองเรียน ท่ีไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) ใชหองเรียนเปนหน วยสุม 

จากหองเรียนท่ีจดันักเรียนแบบคละความสามารถจํานวนนักเรียน 52 คน 

 

เนื้อหาและระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

 เน้ือหาทีใ่ชในการศกึษาคนควา 

   เน้ือหาท่ีใชในการทดลองคร้ังน้ีเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน

ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   1  ตามหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช  2551  หลักสูตร

สถานศกึษาโรงเรียนสรุวทิยาคาร อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร เร่ืองคูอันดับและกราฟ   

 ระยะเวลาทีใ่ชในการศกึษาคนควา 

   ระยะเวลาท่ีใชในการดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปการศกึษา 2555 จํานวน

8 ช่ัวโมงสอนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมงโดยแบงออกไดดังตอไปน้ี 

     1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและวัดความพึงพอใจใน

การเรียนกอนเรียน 1 ช่ัวโมง 

     2. ทําการสอน  6 ช่ัวโมง 

      2.1 คูอันดับและกราฟของคูอันดับ 3 ช่ัวโมง 
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      2.2 กราฟและการนําไปใช  3 ช่ัวโมง 

     3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและวัดความพึงพอใจใน

การเรียนหลงัเรียน 1 ช่ัวโมง 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีประกอบดวย 

   1. บทเรียนการตนู 

   2. แผนการจัดการเรียนรู 

   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

   4. แบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการเรียน 

 การสรางและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

   1. การสรางบทเรียนการตนู 

    บทเรียนการตนูเปนบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีมลีกัษณะเปนภาพการตนูผกูเปน

เร่ืองราวท่ีตอเน่ืองกันโดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

    1.1 ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารสรางบทเรียนการตนูจาก

ตาํราเอกสารงานวจัิยและผูเช่ียวชาญเพือ่เปนแนวทางในการจัดเน้ือหาและสรางบทเรียนการตนู 

    1.2 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช  2551 ในเร่ืองของเน้ือหา

สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรี ยนรูคณติศาสตรมาตรฐานการเรียนรูการจัดการเรียนรู สือ่การ

เรียนรูการวดัและการประเมินผลโดยเนนเร่ืองคูอันดับและกราฟ   

    1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขอ งโรงเรียนสรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง จังหวัด

สรุนิทร  ในเร่ืองของเน้ือหาสาระมาตรฐานการเรียนรูมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันผลการเรียนรูที่

คาดหวงัวชิาคณติศาสตรพืน้ฐานการวดัและการประเมินผลเพือ่นํามาใชในการกาํหนดขอบเขตของ

เน้ือหาบทเรียนและกําหนดพฤติกรรมท่ีตองการ 

    1.4 แบงเน้ือหาท่ีจะสอนออกเปนตอนยอยๆแลวกําหนดจุ ดประสงคการเรียนรู

เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําโครงสรางกิจกรรมการเรียนรูซ่ึงจะแบงเน้ือหาออกเปน  2 ตอน 

ดังตอไปน้ี 

      ตอนท่ี 1 คูอันดับและกราฟของคูอันดับ 

      ตอนท่ี 2 กราฟและการนําไปใช 

    1.5 เขียนรายละเอียดตามโครงสรางโดยแบงเน้ือหาแตละตอนออกเปนห นวย

ยอยๆซ่ึงเรียกวากรอบตามลําดับจากงายไปหายากกําหนดเน้ือหาของแตละกรอบตั้งแตกรอบเร่ิมตน

จนถึงกรอบสุดทายใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไวแลวสรางเปนบทเรียนการตูนซ่ึงใน

แตละตอนจะประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี 
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      1.5.1 คาํแนะนําในการใชบทเรียนการตนู 

      1.5.2 จุดประสงคการเรียนรู 

      1.5.3 กิจกรรมสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติ 

        1.5.3.1 ศกึษาเน้ือหาซ่ึงเปนบทสนทนาท่ีมภีาพการตนูดาํเนินเร่ือง

ไปทีละกรอบตามลําดับและปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในบทเรียน 

        1.5.3.2 ตอบคําถามจากกรอบแบบฝกหัดท่ีกําหน ดไวในบทเรียน

หลังจากท่ีศึกษาเน้ือหาเร่ืองน้ันแลว 

        1.5.3.3 ตรวจสอบคําตอบจากคําเฉลยท่ีอยูในกรอบถัดไปซ่ึงถา

นักเรียนตอบถูกจะไดรับการเสริมแรงทันทีแลวศึกษากรอบตอไปถาตอบผิดนักเรียนจะไดรับ

คําแนะนําใหยอนไปอานเน้ือหาเดิมซํ้าอีกกอนจะศึกษาเน้ือหาใหม 

        1.5.3.4 ตอบคาํถามทบทวนบทเรียนเพือ่ตรวจสอบความเขาใจ

หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษาบทเรียนจนครบทุกกรอบแลว 

    1.6 นําบทเรียนท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธกอนแลวนําไปให

ผูเช่ียวชาญจํานวน  3 ทานตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับบทเรียนการตูนดานรูปแบบเน้ื อหาความ

ถูกตองและความเหมาะสมเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

    1.7 นําบทเรียนการตนูท่ีตรวจแกแลวมาทําเปนบทเรียนการตนูโดยการนํา

บทเรียนการตูนมาแตงเปนเร่ืองราวท่ีตอเน่ืองกันและวาดภาพการตูนประกอบโดยวางเคาโครง

เร่ืองราวในแตละตอนใหสนุกสนานและเขาใจงายและกาํหนด ภาพการตนูและบทสนทนาใหสมัพนัธ

กับเน้ือหาในบทเรียนแตละกรอบซ่ึงอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมหรือตัดทอนเน้ือหาบางตอนใหเหลือ

เฉพาะสาระสําคัญท่ีจําเปนจริงๆแลวเขียนภาพคราวๆ เปนเร่ืองราวติดตอกันตามเน้ือหายอยๆท่ีแบง

เอาไวจากน้ันจึงดาํเนินการเขียนภาพการตนู 

    1.8 นําบทเรียนการตนูไปใหอาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธกอนแลวนําไปให

ผูเช่ียวชาญจํานวน  3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมเพือ่นําสวนบกพรองไปปรับปรุงแกไข ในเร่ือง

ของการใชคําพูดของตัวการตูน 

    1.9 นําบทเรียนการตูนท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  1 โรงเรียนสรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  

10 คน เพื่อหาขอบกพรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของการตูนเร่ืองแลวนําขอบกพรองท่ีพบคือ ความ

ถูกตองเชิงเน้ือหามาปรับปรุงแกไข 

   1.10 นําบทเรียนการตนูท่ีแกไขแลวไปใหอาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธกอนแลว

นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 

   1.11 นําไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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   2. แผนการจัดการเรียนรู 

    2.1 ศึกษาหลักสูตรพรอมท้ังเน้ือหาและจุดมุงหมายจากหนังสือแบบเรียนและ

คูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของสสวท. 

    2.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดคูมอืครูสาระการเรียนรูพืน้ฐาน

คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ของสสวท .เปนหลกัในการสรางท้ังเน้ือหากจิกรรมและ

วธิดีาํเนินการสอนโดยจะสรางแผนการจัดการเรียนรูจาํนวน 6 แผนคือ 

      แผนการเรียนรูที่ 1-3 คูอันดับและกราฟของคูอันดับ 

      แผนการเรียนรูที่ 4-6 กราฟและการนําไปใช 

    ซ่ึงในแตละแผนการเรียนรูจะประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี 

      2.2.1 สาระท่ี 

      2.2.2 มาตรฐานการเรียนรู 

      2.2.3 ตัวช้ีวัด 

      2.2.4 สาระสําคัญ  

      2.2.5 จุดประสงคการเรียนรู 

        2.2.5.1 ดานความรู 

        2.2.5.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 

        2.2.5.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

      2.2.6 สาระการเรียนรู 

      2.2.7 กิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 

        ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน 

        นักเรียนทุกคนจะไดเรียนรูเน้ือหา บทเรียน หรือความคดิรวบยอด

ใหม จากบทเรียนการตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ัง

อานบทเรียนการตนูจนเขาใจ อาจมีการปรึกษาหารือชวยเหลอืกนัภายในกลุมเม่ือมีปญหาเพือ่ให

นักเรียนทุกคนเขาใจเน้ือหาบทเรียนมากท่ีสดุ 

        ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย 

        เปนการทํางานกลุม  กจิกรรมของกลุมจะอยูในรูปการอภิปรายหรือ

การแกปญหารวมกัน  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความเขาใจใน

การใชความรูจากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตาง ๆ  ครูควรกระตุนใหนกัเรียนทุกคนทราบ

วางานของกลุมจะดําเนินไปไดดีก็ตอเม่ือสมาชิกในกลุมสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

        ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา 

        เกมเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับความรูในเน้ือหาบทเรียน

การตูน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียนการตูน  โตะเกม 1 โตะ 

ประกอบดวยผูเลน 4 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึดหลัก
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นักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะ

แขงขันกับนักเรียนในระดับความสามารถสูงดวยกัน เปนตน การท่ีนักเรียนท่ีมีความสามา รถเทา

เทียมกันจากแตละกลุมมาทําการแขงขันกันเพื่อใหนักเรียนแขงขันกับตนเอง และนักเรียนแตละคนมี

โอกาสไดชวยเหลือกลุมใหประสบความสําเร็จเทาเทียมกันถานักเรียนแตละคนเตรียมตัวใหดีท่ีสุด 

และแตละกลุมตองชวยเหลือกันในการเตรียมเพื่อนสมาชิกในกลุมใหมีความรู ความเขาใจในเน้ือหา

มากท่ีสุดตลอดเวลา เพื่อความสําเร็จของกลุม การจัดแขงขันเกมตอบปญหาน้ีจะจัดข้ึนเม่ือนักเรียน 

เรียนจนจบชุดการเรียนแตละชุดแลว หรือประมาณสัปดาหละ 1 คร้ัง 

        ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ 

        ใหการเสริมแรงดวยการตัดสินใหรางวั ล โดยมีเกณฑการใหรางวัล

ดังน้ี กลุมท่ีทําคะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ 

Goodteam ตามลําดับ 

      2.2.8 สือ่การเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

      2.2.9 ภาระงาน/ช้ินงาน 

      2.2.10 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู 

      2.2.11 บันทึกหลังการสอน 

    2.3 นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางเสร็จแลว เสนอตออาจารยทีป่รึกษาสาร

นิพนธกอน แลวไดรับการอนุมัติจึงนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม 

และความถกูตองของจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กจิกรรมการเรีย นรู สือ่การเรียนรู /แหลง

การเรียนรู และระยะเวลาท่ีใช ตลอดจนภาษาท่ีถกูตอง 

    2.4 ปรับปรุงแกไข ในเร่ืองของกระบวนการจัดการเรียนรู ตามคาํแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญ  

    2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูทีป่รับปรุงแกไขแลวนําเสนอตออาจารยทีป่รึกษา 

ตรวจพิจารณาแลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

   3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร 

    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง คูอันดับและกราฟ เปน

แบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือกซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

    3.1 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช  2551 เร่ืองคูอันดับและ

กราฟ กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

    3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก

จํานวน 40 ขอโดยใหครอบคลุมเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ือง คูอันดับและกราฟตาม

หลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

    3.3 นําแบบทดสอบท่ีไดไปใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณากอนนําไปให

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบในเร่ืองความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดย
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พจิารณาจากคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดป ระสงคมากกวา  0.5 ซ่ึงผลการพจิารณา

คา IOC ไดเทากับ 0.67 – 1 แลวคัดเลือกขอสอบมาจํานวน  30 ขอมาปรับปรุงแกไข ในเร่ืองของการ

พิมพคําไมถูกตอง 

    3.4 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  2 โรงเรียนสรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางจํานวน

100 คนแลวนํามาตรวจใหคะแนนโดยให 1 คะแนนสําหรับขอท่ีนักเรียนตอบถูกและขอละ  0 คะแนน

สําหรับขอท่ีนักเรียนตอบผิดไมตอบหรือตอบเกิน 1 ขอ 

    3.5 นําแบบทดสอบท่ีไดมาวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ เพือ่หาคาความยากงาย

และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอโดยแบบทดสอบจะมีคาความยากงายตั้งแต  0.41 ถึง 0.67 และคา

อาํนาจจําแนกตัง้แต 0.33 ถึง 0.75 แลวคัดเลือกขอสอบมาจํานวน 30 ขอ 

    3.6 นําแบบทดสอบท่ีไดไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน 

สรุวทิยาคาร อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางและไมใชกลุมนักเรียนท่ีทดลองใชใน

ขอ 3.4 จํานวน 100 คนเพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบแลวนําแบบทดสอบท่ีไดไปทดสอบกับ

นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางดวยสูตร  KR – 20 (Kuder Richardson) ไดความเช่ือม่ันของ

แบบทดสอบเทากับ 0.72 

    3.7 นําแบบทดสอบท่ีไดไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

   4. แบบสอบถามวัดความพงึพอใจในการเรียน 

    แบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน การเรียน เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

ในการเรียนเร่ืองคูอันดับและกราฟ เปนแบบลิเกิตสเกล  (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือกซ่ึงผูวิจัย

ดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

    4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับการวัดความพึงพอใจใน การเรียน  

เพื่อนํามากําหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบสอบถาม 

    4.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจใน การเรียน เร่ืองคูอันดับและกราฟ จํานวน 30 

ขอเปนแบบลเิกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือกดังน้ี 

    กรณีท่ี 1 เปนขอความท่ีมีความหมายทางบวก (Positive) กําหนดคะแนนดังน้ี 

      พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 5  คะแนน 

      พึงพอใจในระดับมาก  4  คะแนน 

      พงึพอใจในระดบัปานกลาง 3  คะแนน 

      พึงพอใจในระดับนอย  2  คะแนน 

      พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 1  คะแนน 

    กรณีท่ี 2 เปนขอความท่ีมีความหมายทางลบ (Negative) กําหนดคะแนนดังน้ี 

      พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 1  คะแนน 

      พึงพอใจในระดับมาก  2  คะแนน 
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      พงึพอใจในระดบัปานกลาง 3  คะแนน 

      พึงพอใจในระดับนอย  4  คะแนน 

      พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 5  คะแนน 

    4.3 นําแบบวัดความพึงพอใจใน การเรียน ไปใหอาจารยทีป่รึกษาพจิารณากอน

นําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะของขอความความสอดคลองกับพฤติกรรม

แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

    4.4 นําแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน ท่ีปรับปรุงในเร่ืองของคําพูดท่ีใชถาม

ความคิดเห็น แลวไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 

    4.5 นําแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนมาตรวจใหคะแนนแลวนํามาวเิคราะห

คาํถามเปนรายขอเพือ่หาคาอาํนาจจําแนกของแบบวดัความพงึพอใจใน การเรียน โดยการใชสถิติที  

(t – test) ในการทดสอบแลวคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนก  (t) ตั้งแต 4.75 ถึง 8.92 มา

จํานวน 20 ขอ 

    4.6 นําแบบวัดความพึงพอใจใน การเรียน ท่ีคัดเลือกไว  20 ขอไปทดลองใชกับ

นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คนเพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบวัดความพึงพอใจโดยใช

สตูรการหาสมัประสทิธิแ์อลฟา  (α - Coefficient) ของครอนบัค  (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน

เทากับ 0.84 

    4.7 นําแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดใชแบบแผนการวิจัยแบบ  One – Group Pretest – Posttest Design 

(ลวน สายยศและองัคณา สายยศ. 2538: 249) 

 

ตาราง 1แบบแผนการทดลอง One – Group Pretest – Posttest Design 

 

กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลงั 
E T X 1 T2 

 

 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 

   E  แทนกลุมทดลอง 

   T1

   X  แทนการใชบทเรียนการตนู 

 แทนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและการวัดความพึง

พอใจในการเรียนกอนทดลอง (Pre - test) 
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   T2

 ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 แทนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและการวัดความพึง

พอใจในการเรียนหลังทดลอง (Post - test) 

   1. ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนสุรวิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ท่ี

ผูวิจัยใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดย

การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูคณติศา สตรรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคู

อนัดบัและกราฟ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

   2. ช้ีแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยใช บทเรียนการตนู

คณติศาสตรรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอัน ดบัและกราฟ  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตอง 

   3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปทดสอบกับ

นักเรียน ท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยใชเวลา  50 นาที แลวบันทึกคะแนนท่ีไดเปนคะแนน ทดสอบกอนเรียน

(Pre-test) 

   4. ดาํเนินการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรรวมกับเทคนิค

การเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟตามแบบแผนท่ีวางไวโดยจะใชเวลาสอน  6 คาบ คาบ

ละ 50  นาที 

   5. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูคณติศาสตรรวมกบัเทคนิค

การเรียนรูแบบ STAD ครบแลวทําการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรอีกคร้ังโดยใช

เวลา 50 นาทีและบันทึกผลการทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน (Post-test)  

   6. นําแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการเรียนโดยใชเวลา 20 นาที 

   7. นําแบบทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยนําผลการทดลองมาวิเคราะหโดยใชสถิติดังตอไปน้ี 

   1. สถิติพื้นฐาน 

    1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศและ

อังคณา สายยศ. 2543: 306) 
 

     N
X

X ∑=  

 

    เม่ือ X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
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    1.2 คาความแปรปรวน  (Variance) โดยคํานวณจากสูตร  (ลวน สายยศและ

อังคณา สายยศ. 2543: 307) 

 

     
( )

( )1NN
XXN 22

2s −

−
= ∑∑  

 

    เม่ือ S
2

     

  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

∑X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     X   แทน คะแนนแตละตัว 

     N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 

   2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

    2.1 คาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดย ใช

สูตรของโรแนลลีและแฮมเบิลตัน (ลวน สายยศและองัคณา สายยศ. 2543: 249) 

 

     
N

R
IOC ∑=  

 

    เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

     ∑R  แทน ผลรวมของการพจิารณาของผูเช่ียวชาญ 

     N   แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

    2.2 หาคาความยาก (p) และคาอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรแบบเลือกตอบ ดังน้ี 

     2.2.1 หาคาความยากงายของขอสอบ (ลวน สายยศ และอังคณา  

สายยศ. 2543: 196)   

 

     
  N

Rp =  

 

    เม่ือ  p   แทน คาความยากของขอสอบ 

      R   แทน จํานวนคนท่ีทําขอสอบน้ันถูก 

      N   แทน จํานวนคนท่ีทาํขอสอบน้ันท้ังหมด 
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     2.2.2 หาคาอาํนาจจําแนกของข อสอบ (ลวน สายยศ และอังคณา 

สายยศ. 2543: 186)  

 

       
lu n

L
n
Ur −=  

 

    เม่ือ   r   แทน คาอาํนาจจําแนกของขอสอบ 

      U   แทน จํานวนนักเรียนท่ีตอบถกูในกลุ มคะแนนสงู 

      L   แทน    จํานวนนักเรียนท่ีตอบถกูในกลุมคะแนนต่าํ 

      nu

      n

  แทน    จํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุ มคะแนนสงู 

l

 

  แทน    จํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุ มคะแนนต่าํ 

    2.3 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder Richardson) (ลวน สายยศและ

อังคณา สายยศ. 2543: 215) ดังตอไปน้ี 

 

      











−

−
= ∑

2tt S
pq

1
1k

kr  

 

    เม่ือ rtt

      k  แทน จํานวนขอสอบ 

  แทน ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

      p  แทน สัดสวนของคนท่ีทําถูกของแตละขอ 

      q   แทน สัดสวนของคนท่ีทําผิดของแตละขอ 

      S
2

 

  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

    2.4 คาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการเรียนดวย

วิธีการแจกแจงแบบที (t – distribution) (ลวน สายยศและองัคณา สายยศ. 2538: 216) ดังตอไปน้ี 

 

      

L

2
L

H

2
H

LH

n
S

n
S

XXt

+

−
=  

 

    เม่ือ t   แทน คาอาํนาจจําแนกของแบบทดสอบ 

      HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
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      LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 

      2
HS  แทน คะแนนเฉลีย่ความแปรปรวนของกลุมสงู 

      2
LS  แทน คะแนนเฉลี่ยความแปรปรวนของกลุมต่ํา 

      nH

      n

  แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 

L

 

  แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 

    2.5 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนโดยวิธี

หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยคํานวณจากสูตร(ลวน 

สายยศและองัคณา สายยศ. 2538: 200) ดังตอไปน้ี 

 

      











−

−
= ∑

2
t

2
i

S
S

1
1n

nα  

 

    เม่ือ α  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน 

      n  แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

      2
iS   แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

      2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 

   3. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 

    3.1 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร กอนและหลังไดรับการสอนและศึกษาระดับความพึงพอใจใน การเรียนของนักเรียนหลัง

ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

คาํนวณจากสตูร t-test dependent (ลวน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 104) 

 

      
( )
1N

DDN

D
t

22

−

−
=

∑∑
∑  

 

    เม่ือ t  แทน คาท่ีใชพจิารณาใน t – Distribution 

      ΣD  แทน คาเฉลี่ยท่ีเปนคาเกณฑของลักษณะท่ีสนใจทดสอบ 

      ΣD
2

          ทดสอบแตละตัว 

 แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเกณฑลักษณะท่ีสนใจจะ 

      N   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
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    3.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรของนักเรียน

หลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ 

กับเกณฑรอยละ 65 โดยใช t-test one group (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540: 240) 

 

      0

/
Xt
S n

µ−
=  , df = N – 1  

 

    เม่ือ t  แทน คาท่ีใชพจิารณาใน t – Distribution 

      X   แทน คาเฉลี่ยของคะแนนสอบท่ีนักเรียนทําได 

      μ0

      S  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

  แทน คาเฉลี่ยท่ีเปนคาเกณฑท่ีตั้งไว 

      n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผูวิจัยไดใชสัญลักษณตาง ๆ ในการ

วิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางผลคะแนนทดสอบหลังและกอน 

    การใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

 2D∑  

    และกอนการใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลัง 

 X   แทน คาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการทดลองดวยบทเรียนการตูนรวมกับ 

    เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

 μ0

 S   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลังการทดลองดวยบทเรียน 

  แทน คาเฉลี่ยท่ีเปนคาเกณฑ 65% ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    การตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล และการแปรผลการวเิคราะหขอมูลในการทดลองคร้ังน้ี  

ผูวิจัยเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1

หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  STAD กับเกณฑ

รอยละ 65  

 3. ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  1 กอนและหลังไดรับการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการ

เรียนรูแบบ STAD โดยนําคะแนนก อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ  t-test for 

Dependent Samples ปรากฏใน ตาราง 2 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 กอน

และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 
 

การทดสอบ N k X  s t 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

52 

52 

30 

30 

10.71 

22.52 

2.75 

2.73 
39.74

** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

( ) 40.251;01. =dft  

 

 จากตาราง 2 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับ

และกราฟ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา  การ

จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  STAD สงผลใหนักเรียนมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรสูงข้ึน 

 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  

STAD กับเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติ  t-test for One Sample ปรากฏใน ตาราง 3 

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑ

รอยละ 65 
 

การทดสอบ N k X  s µ0 t 

หลังเรียน 52 30 22.52 2.73 19.50 7.97
** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

( ) 40.251;01. =dft  

 

 จากตาราง 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

หลังไดรับการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวา

เกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน

การตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ทําใหนกัเรียนมีคะแนนทางการเรียนคณติศาสตรสงู

กวาเกณฑรอยละ 65  โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 75.07 
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 3. ผลการวเิคราะหระดบัความพงึพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่  1 

หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD โดยใชสถิติ

X  ปรากฏใน ตาราง 4 

 

ตาราง 4 ศกึษาระดบัความพงึพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. การเรียนดวยบทเรียนการตนูเรียนดวยความสนุกสนาน  

2. การเรียนดวยบทเรียนการตนูทุกกจิกรรมไดเรียนรูอยาก

ติดตามเรียนตอทําใหไมเบ่ือหนาย 

3. บทเรียนการตนูนาสนใจอานแลวเขาใจงาย 

4. มีภาพประกอบสวยงามสมจริง 

5. ภาษาท่ีใชในบทเรียนมีความถูกตองแปลความไดงาย 

6. ชอบเรียนคณิตศาสตรเปนกลุม 

7. เขาใจเน้ือหามากข้ึนถาไดปรึกษากับเพื่อนๆ 

8. พอใจท่ีไดเปนผูมีความรับผิดชอบตอกลุม 

9. พอใจเพื่อนๆชอบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

10. พอใจท่ีมีสวนรวมชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ 

11. พอใจเม่ือสมาชิกในกลุมทําคะแนนไดดี 

12.พอใจท่ีมสีวนรวมในการวางแผนการทํางานกบัเพือ่นๆ 

13. ภูมิใจท่ีเพื่อนยอมรับฟงความคิดเห็นของฉัน 

14. ภูมิใจท่ีไดอธิบายเน้ือเร่ืองใหเพื่อนๆฟง 

15. เพื่อนในกลุมทําใหฉันเขาใจเน้ือหามากย่ิงข้ึน 

16. พอใจท่ีไดทําแบบทดสอบทายบทเรียนการตูนเม่ือศึกษาจบ

แตละเร่ือง 

17. เห็นความสําคัญการรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 

18. พอใจท่ีมีโอกาสทราบคะแนนของผลงานท่ีทํา 

19. ชอบท่ีครูเปดโอกาสใหสอบถามปญหาจากครูได 

20. ชอบการจัดกิจกรรมเปนทีมท่ีสรางบรรยากาศท่ีดี  

4.60 

4.50 

 

4.33 

4.00 

4.35 

4.37 

4.33 

4.19 

4.46 

4.48 

4.37 

4.42 

4.31 

3.96 

4.29 

4.27 

 

4.52 

4.48 

4.33 

4.38 

0.53 

0.61 

 

0.64 

0.88 

0.69 

0.69 

0.62 

0.83 

0.67 

0.81 

0.74 

0.69 

0.69 

0.73 

0.61 

0.82 

 

0.61 

0.67 

0.71 

0.72 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.35 0.70 มาก 
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 จากตาราง 4 พบวาระดบัความพงึพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 

หลังไดรับการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD มีความพงึ

พอใจในภาพรวมอยูในระดบัมาก โดยมีความพงึพอใจในรายการ การเรียนดวยบทเรียนการตนูเรียน

ดวยความสนุกสนาน, การเรียนดวยบทเรียนการตนูทุกกจิกรรมไดเรียนรูอยากตดิตามเรียนตอทําให

ไมเบ่ือหนาย และรายการ เห็นความสําคัญการรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน  มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศกึษาคนควาคร้ังน้ีเปนการศกึษา ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูน

รวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ  ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรและความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ

และผลการศึกษาได ดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

หลังไดรับการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑ

รอยละ 65  

 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  STAD  

 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนไดรับการสอน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 65 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคนควา 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ของ

โรงเรียนสรุวทิยาคาร  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  ภาคเรียนท่ี  2 ปการศกึษา 2555 จํานวน 14 

หองเรียนจํานวนนักเรียน 684 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ของ

โรงเรียนสรุวทิยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน

ท่ีไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยสุม จากหองเรียน

ท่ีจดันักเรียนแบบคละความสามารถจํานวนนักเรียน 52 คน 
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 เน้ือหาทีใ่ชในการศกึษาคนควา 
  เน้ือหาท่ีใชในการทดลองคร้ังน้ีเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐานชวง

ช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ตามหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช  2551 หลักสูตร

สถานศกึษาโรงเรียนสรุวทิยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร เร่ืองคูอันดับและกราฟ   
 ระยะเวลาทีใ่ชในการศกึษาคนควา 
  ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2 ปการศกึษา 2555 จํานวน 8 ช่ัวโมงโดยจะทดลอง

สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง 
  1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน 1 ช่ัวโมง 
  2. ทําการสอน 6 ช่ัวโมง 
   2.1 คูอันดับและกราฟของคูอันดับ 3 ช่ัวโมง 
   2.2 กราฟและการนําไปใช  3 ช่ัวโมง 
  3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและวัดความพึงพอใจในการเรียน

หลังเรียน 1 ช่ัวโมง 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดวย 
  1. บทเรียนการตนู 
  2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองคูอันดับและกราฟ 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
  4. แบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการเรียน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนสุรวิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ท่ีผูวิจัย ใช

เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดยการ จัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูคณติศาสตรรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและ

กราฟของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 2. ช้ีแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยใช บทเรียนการตนูคณติศาสตร

รวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟ  ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี  1 

เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตอง 
 3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปทดสอบกับนักเรียนท่ีเปน

กลุมตัวอยางโดยใชเวลา 50 นาทีแลวบันทึกคะแนนท่ีไดเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
 4. ดาํเนินการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการตนูคณติศาสตรรวมกบัเทคนิคการเรียนรู

แบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟตามแบบแผนท่ีวางไวโดยจะใชเวลาสอน 6 คาบ คาบละ 50  นาที 
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 5. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรรวมกบัเทคนิคการเรียนรู

แบบ STAD ครบแลวทําการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรอีกคร้ังโดยใชเวลา 50 

นาทีและบันทึกผลการทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน (Post-test)  
 6. นําแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการเรียนโดยใชเวลา 20 นาที 
 7. นําแบบทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1กอนและหลังไดรับการ จัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการ

เรียนรูแบบ STAD โดยนําคะแนนก อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ t-test for 

Dependent Samples 

 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ

STAD กับเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติ  t-test for One Sample 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนไดรับการสอน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 65

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผล 

 จากการศกึษา ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรู

แบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ  ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความพึงพอใจ

ในการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการศกึษาคนควาได ดงัน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 หลังไดรบัการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟสูงกวากอนไดรับ

การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  1 ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก 
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  1.1 การจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนการตนูเร่ือง คูอันดับและกราฟ เปนนวตักรรม

ทางการศึกษาท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสรางและดูตัวอยางท่ีดี ท้ังจากเอกสาร ตาํรา 

งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยการพัฒนาบทเรียนการตูน ผูวิจัยไดมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

เกีย่วกบัการสรางบทเรียนการตนู การวเิคราะหหลกัสตูร ยึดมาตรฐานการเรียนรูทัง้มาตรฐานชวง

ช้ัน รายวิชา ผลการจัดการเรียนรูทีค่าดหวงั สาระสาํคญั จัดกระบวนการจัดกจิกรรม การเรียนรูตาม

ข้ันตอนอยางชัดเจนและมีวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการสอนสําหรับเด็ก การนําขอดีของบทเรียนการตูนมาเปน

องคประกอบในการสรางบทเรียนท่ีมีสีสันสวยงาม เราความสนใจของผูเรียน สอดคลองกับวิมลรัตน 

สนุทรโรจน (2545: 147) ท่ีสรุปถงึประโยชนของการตนูตอการเรียนการสอนวา การตนูชวยกระตุน

ใหเรียน (Motivation) การตูนเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ีใชเปนเคร่ืองเราความสนใจในหองเรียนได

เปนอยางดี เชน ใชเปนจุดเร่ิมตนของการอภิปรายใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการเรียน โดยทํา

ใหมีอารมณขัน เรียนไดสนุก ถาตัวนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียนน้ัน ทําใหการเรียนไดผลเพิ่มข้ึน 

  1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ  STAD น้ันเปนการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือท่ีเนนใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุมซ่ึงแตละกลุมจะถูกแบงออกเปนเกงปานกลาง

ออนจะตองชวยกันในดานการเรียนเพื่อใหสมาชิกแตละคนของกลุมมีความรูความเขาใจในบทเ รียน

มากย่ิงข้ึนทุกคนจึงมีหนาท่ีรวมกันทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายของกลุมดังน้ัน

ทุกคนจะตองมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคะแนนของกลุมนักเรียนท่ีเรียนเกงพยายามชวยเหลือนักเรียนท่ี

เรียนออนดวยการอธิบายแนะนําใหเขาใจเร่ืองท่ีเรียนเพื่อใหคะแนนเฉลี่ ยของกลุมดีข้ึนโดยครูมี

รางวลัเปนการเสริมแรงดวยการกลาวคาํชมเชยหรือมอบใบประกาศนียบัตรยกยองชมเชยแก

นักเรียนท้ังทีมหรือเปนรายบุคคลเม่ือสามารถทําคะแนนไดตามเกณฑท่ีครูกําหนด  (Robert E. 

Slavin) ซ่ึงสอดคลองกับสุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา(2545: 170 - 171) ไดกลาวถึงการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคนิค  STAD ไววาเปนการเรียนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหน่ึงท่ีแบงผูเรียนท่ีมี

ความสามารถแตกตางกนัออกเปนกลุมเพือ่ทํางานรวมกนักลุมละประมาณ  4 – 5 คนโดยกําหนดให

สมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเน้ือหาสาระท่ีผูสอนจัดเตรียมไวแลว ทําการทดลองความรูคะแนนท่ีได

จากการทดสอบสมาชิกแตละคนนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม  ผูสอนจะตองใชเทคนิคการ

เสริมแรงเชนใหรางวัลคําชมเชยเปนตนดังน้ันสมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จของกลุม  โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี เพื่อสงเสริมใหผูเรียนศึกษา

หาความรูดวยตนเองและเพื่อสงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการทางสังคม  เชนทักษะ

กระบวนการกลุม  ทักษะเปนการเนนผูเรียนเปนสาํคญั และยังสอดคลองกับ นํ้าทิพย ชังเกตุ (2547: 

บทคัดยอ ) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการคูณของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที่  4 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD รวมกับเทคนิค  KWDL ซ่ึง

ปรากฏวาผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัเทคนิค  STAD รวมกับ

เทคนิค KWDL มีความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตรและสือ่ความหมายภายในไดดกีวา

กอนเรียน 
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 2. ผลของการใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  STAD เร่ืองคูอันดับและ

กราฟพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนการตูนสูงกวาเกณฑ  65% 

อยางมีนัยสําคั ญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  2 ท้ังน้ีอาจ เน่ืองมาจาก 
  2.1 บทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟ ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนโดยศึกษารูปแบบการสรางบทเรียนการตูน  เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD และได

ประยุกตแนวความคิดของคินเดอร  (Kinder. 1965: 68 - 69)อรอุมา ไชยโยธา (2547: 51 - 52) 

บุษบา ชูคาํ (2550: 75- 76)และกาํหนดกจิกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัผลการเรียนรูที่

คาดหวังของโรงเรียนความตองการของผูเรียนโดยกําหนดกิจกรรมขณะเรียนใบงานปฏิบัติหลังเรี ยน

เพื่อใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ บทเรียนการตนูทําให

นักเรียนเกดิความสนใจกระตอืรือรนในการเรียน  ผอนคลายความเครียด  ทําใหเกดิความสนุกสนาน

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนยังทําใหนกัเรียนอานไดงายข้ึน ประกอบกบันักเรียนมีการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นักเรียนท่ีเรียนเกงชวยอธิบายใหนักเรียนท่ีเรียนออนเขาใจ ซ่ึงจะสามารถ

สงผลใหผลการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 
  2.2 การเรียนการสอนดวยบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

เร่ือง คูอันดับและกราฟ เปนการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน

สําเร็จรูปไดศึกษาคนควาไดตามความแตกตางของแตละบุคคลจะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาการ

เรียนรูเขาใจในเน้ือหาวชิาน้ันๆมากข้ึน (สิทธิพร บุญญานุวัตร. 2540: 23 - 37) จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนดวยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ คมศักดิ์ หาญสิงห (2543: 38)ท่ีได

ศึกษาผลของการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหารอยละ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนซอมเสริมจากครูแบบปกต ิและจากบทเรียนการตนู ผลการวจัิย

พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมโดยบทเรียนการตูนกับนักเรียนท่ีไดรับสอนซอมเสริมโดย

ครูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของอรอุมา ไชยโยธา (2547: 51 - 52) ท่ีไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองแบบ

สืบสวนสอบสวนท่ีใชการตนูประกอบเร่ืองระบบจํานวนเตม็ผลการวจัิยพบวาคะแนนของการ ทดสอบ

หลงัเรียนสงูกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา ชูคํา (2550: 

75 - 76) ไดศกึษาผลของการใชบทเรียนการตนูคณติศาสตรแบบ E – Book เร่ืองโจทยปญหา

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย

บทเรียนการตูนสูงกวาเกณฑ 60% และความพงึพอใจในวชิาคณติศาสตรของนักเรียนจากการเรียน

ดวยบทเรียนการตนูคณติศาสตรแบบ E – Book เร่ืองโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแ ปรเดียวหลัง

การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
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ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 

 จากผลการทดลองการ จัดการเรียนรู ดวยบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ  

STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟผูวิจัยไดขอสังเกตบางประการซ่ึงสรุปไดดังตอไปน้ี 
 1. บรรยากาศในการเรียนเปนกนัเองนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนเพราะไดอาน

การตนูท่ีมสีสีนัสวยงามและสามารถทบทวนบทเรียนไดตามความถนัดของตนเอง 
 2. นักเรียนสวนใหญชอบการเรียนดวยบทเรียนการตนูเพราะการอานการตนูในวชิา

คณิตศาสตรจะทําใหความเครียดของนักเรียนลด นอยลงและสามารถถามเพือ่นหรือปรึกษาครูผูสอน

ไดเม่ือมีปญหา 
 3. ผูเรียนมีความกระตอืรือรนในการเรียนเพราะสามารถท่ีจะเรียนเน้ือหาไดตาม

ความสามารถของแตละบุคคลโดยไมตองรอเรียนพรอมเพื่อนๆและสามารถท่ีจะทบทวนบทเรียนได

ตามความตองการของตนเอง 
 4. ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีชวยทําใหกลุมประสบความสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 เพื่อไมใหเกิดปญหาในการศึกษาคนควาจากการใชเทคนิคแปลกใหมครูควร

อธิบายและทําความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาจุดประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกอนการเรียน

การสอนและคาํแนะนําของการใชบทเรียนการตนู 
  1.2 ในระหวางท่ีดาํเนินกจิกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนการ ตนูร วมกบั

เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและกราฟครูควรใหคาํแนะนําคาํปรึกษาแกนกัเรียนเม่ือ

นักเรียนพบปญหาหรือขอของใจจะไดสามารถแกไขไดอยางถูกตอง 
  1.3 การเรียนการสอนดวยบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

เร่ือง คูอันดับและกราฟ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนจึงควรสงเสริมใหมีการนําบทเรียน

ดงักลาวมาใชในการเรียนการสอนมากข้ึน 
  1.4 การเรียนการสอนดวยบทเรียนการ ตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

เร่ือง คูอันดับและกราฟ ทําใหนกัเรียนมีความกระตอืรือรนในการเรียน ลดความเครียด จะทําให

นักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรเพิ่มสูงข้ึน 
 2. ขอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการ ศึกษาคนควา การจัดการเรียนรู บทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการ

เรียนรูแบบ STAD โดยทําการทดลองกับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรในเร่ืองอื่น และระดับช้ันอื่นๆ  เชน  

อัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และพื้นท่ีผิวและปริมาตร ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนตน 



114 

 

  2.2 ควรมีการศกึษาผลของการจัดการเรียนรู บทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการ

เรียนรูแบบ STAD กบัตวัแปรอืน่ๆ นอกเหนือจากผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรและความพงึ

พอใจในการเรียน เชน ทักษะการใหเหตุผล ทักษะความคดิสรางสรรคหรือความคงทนในการเรียนรู 

เปนตน 
  2.3 ควรมีการศึกษาคนควาเปรียบ เทียบระหวางการจัดการเรียนรู บทเรียนการตนู

รวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD กับการเรียนแบบปกติ 
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ภาคผนวก   ก 

1. ตารางแสดงคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณติศาสตร เร่ืองคูอนัดบัและกราฟ ชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 

 2.  ตารางคาความยากงาย (p) และคาอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณติศาสตร เร่ืองคูอนัดบัและกราฟ ชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 

3. คา  x  และคา  x2

4. ตารางคา p, คา q และคา pq ในการหาความเชื่อม่ัน (r

  ในการหาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

tt

 

)  ของแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร เร่ืองคูอนัดบัและกราฟ ชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 1 
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ตาราง 5 คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

ขอ ผูเช่ียวชาญ IOC 

ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1 

2 +1 +1 +1 1 

3 +1 +1 +1 1 

4 +1 +1 +1 1 

5 +1 +1 +1 1 

6 +1 +1 +1 1 

7 +1 +1 +1 1 

8 +1 +1 +1 1 

9 +1 +1 +1 1 

10 +1 +1 +1 1 

11 +1 0 +1 0.67 

12 +1 +1 +1 1 

13 +1 0 +1 0.67 

14 +1 0 +1 0.67 

15 +1 +1 +1 1 

16 +1 +1 +1 1 

17 +1 +1 +1 1 

18 +1 +1 +1 1 

19 +1 +1 +1 1 

20 +1 +1 +1 1 

21 +1 +1 +1 1 

22 +1 +1 +1 1 

23 +1 +1 +1 1 

24 +1 +1 +1 1 

25 +1 +1 +1 1 

26 +1 +1 +1 1 

27 +1 +1 +1 1 

28 +1 +1 +1 1 

29 +1 +1 +1 1 

30 +1 +1 +1 1 
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 คัดเลือกแบบวัดความสามารถ ในการแกปญหาทางคณติศาสตรทีม่ีคาดัชนีความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (IOC) โดยพจิารณาจากคา IOC ≥0.50 จึงเลือกขอท่ีมีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1 มา

จํานวน 30 ขอ 
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ตาราง 6  คาความยากงาย (p) และคาอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

 

ขอ p  r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0.46 

0.39 

0.46 

0.41 

0.48 

0.59 

0.57 

0.61 

0.59 

0.59 

0.50 

0.41 

0.54 

0.67 

0.52 

0.52 

0.43 

0.57 

0.57 

0.48 
0.52 

0.54 

0.46 

0.43 

0.57 

0.50 

0.54 

0.52 

0.61 
0.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.43 

0.41 

0.42 

0.67 

0.58 

0.75 

0.67 

0.50 

0.58 

0.50 

0.75 

0.75 

0.50 

0.50 

0.33 

0.67 

0.75 

0.50 

0.67 

0.75 

0.67 

0.50 

0.42 

0.67 

0.67 

0.75 

0.50 

0.33 

0.53 

0.58 
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ตวัอยางการหาคาความยากงาย (p) ขอท่ี 1 

N
Rp =  

               
52
24

=p  

46.0=p  

 

ตวัอยางการหาคาอาํนาจจําแนก (r) ขอท่ี 1 

lu n
L

n
Ur −=

 

20
4

32
20

−=r  

    
2.0625.0 −=r  

    
43.0=r  
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ตาราง 7  คา  x  และคา  x
2

 

  ในการหาความแปรปรวนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน

คณิตศาสตร  เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

คนท่ี คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2

คนท่ี 
) 

คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2

คนท่ี 
) 

คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2

คนท่ี 
) 

คะแนน 
(x) 

คะแนน 
(x2

) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

289 

289 

289 

289 

256 

256 

256 

256 

256 

256 

256 

225 

225 

225 

225 

225 

196 

196 

169 

144 

144 

121 

121 

121 

121 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

64 

64 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

36 

36 

25 

16 

16 

16 

16 

9 

9 

รวม     975    11529                                                                                                                                         
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ตวัอยางการหาคาความแปรปรวน ( 2
tS ) ขอท่ี 1 

 

    
( )

( )1

22
2

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

St  

( ) ( )
99100

97511529100 2

×
−×

=  

9900
9506251152900 −

=  

43.20=  
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ตาราง 8  คา p, คา q  และคา pq  ในการหาคาความเช่ือม่ัน (rtt

 

) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

ขอ p q pq ขอ  p  q  pq 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.46 

0.39 

0.50 

0.43 

0.52 

0.61 

0.59 

0.63 

0.61 

0.61 

0.52 

0.44 

0.56 

0.70 

0.54 

0.54 

0.61 

0.50 

0.57 

0.48 

0.39 

0.41 

0.37 

0.39 

0.39 

0.48 

0.56 

0.44 

0.30 

0.46 

0.25 

0.24 

0.25 

0.25 

0.25 

0.24 

0.24 

0.23 

0.24 

0.24 

0.25 

0.25 

0.25 

0.21 

0.25 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.54 

0.48 

0.59 

0.59 

0.46 

0.52 

0.54 

0.46 

0.43 

0.57 

0.50 

0.54 

0.52 

0.61 

0.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.46 

0.52 

0.41 

0.41 

0.54 

0.48 

0.46 

0.54 

0.57 

0.43 

0.50 

0.46 

0.48 

0.39 

0.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

0.25 

0.24 

0.24 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.24 

0.25 

                                                                                                                         รวม                7.11 

 

ตวัอยางการหาคาความเช่ือม่ัน (rtt

 

) ขอท่ี 1 

    











−

−
= ∑

21
1 S

pq
k

krtt  

    



 −=

74.23
11.71

29
30  

    ( )( )70.003.1=  

    72.0=  
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ภาคผนวก   ข 

1. ตารางคา x  และคา x2

2. ตารางคะแนนวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรของบทเรียนการตนู

คณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง  ชั้น

มัธยมศกึษาปที ่1 

  ในการหาประสทิธภิาพของบทเรียนการตนูคณติศาสตร 

เร่ืองคูอันดับและกราฟ 
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ตาราง 9  คา x และคา  x
2

 

  ท่ีใชในการหาประสทิธภิาพของบทเรียนการตนูคณติศาสตร  เร่ืองคูอันดับ

และกราฟ 

คนท่ี คะแนน 

(x) 

คะแนน 

(x
2

 

)
 

คนท่ี คะแนน 

(x) 

 
 

คะแนน 

(x
2
) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

24 

23 

18 

22 

18 

27 

17 

19 

25 

19 

24 

17 

23 

22 

18 

25 

23 

25 

26 

23 

24 

20 

25 

18 

25 

24 

576 

529 

324 

484 

324 

729 

289 

361 

625 

361 

576 

289 

529 

484 

324 

625 

529 

625 

676 

529 

576 

400 

625 

324 

625 

576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

27 

24 

25 

27 

23 

20 

22 

23 

25 

22 

21 

18 

22 

22 

21 

23 

20 

23 

25 

23 

24 

26 

23 

21 

21 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

729 

576 

625 

729 

529 

400 

484 

529 

625 

484 

441 

324 

484 

484 

441 

529 

400 

529 

625 

529 

576 

676 

529 

441 

441 

676 

                                                                          รวม              1,171               26,749 
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ตวัอยางการหาคาเฉลี่ย ( X ) ขอท่ี 1 

  

     
N

X
X ∑=  

         
52
171,1

=  

         52.22=  
 

ตวัอยางการหาคาความแปรปรวน (S
2

  

) ขอท่ี 1 

     
( )

( )1

22
2

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

S  

         ( ) ( )
5152

11712674952 2

×
−×

=  

         
2652

19707
=  

         43.7=  
 

ตวัอยางการหาประสทิธภิาพของบทเรียนการตนูคณติศาสตร (t) ขอท่ี 1 

 

     

n
S

X
t 0µ−=  

       

52
73.2

5.1952.22 −
=  

       
379.0
02.3

=  

       97.7=  
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ตาราง 10 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและ

หลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ืองคูอันดับและ

กราฟ 
 

คนท่ี  

 

 

 

กอนเรียน 

(30คะแนน) 

 

 
หลังเรียน 

(X) 
(30 คะแนน) 

ผลตาง คนท่ี กอนเรียน 
(30 คะแนน) 

หลังเรียน 
(X) 

(30 คะแนน) 

ผลตาง 

D D D  2 D 2 

1  12  24 12 144 27 12 27 15 225 

2  13  23 10 100 28 10 24 14 196 

3  8  18 10 100 29 11 25 14 196 

4  11  22 11 121 30 14 27 13 169 

5  9  18 9 81 31 13 23 10 100 

6  15  27 12 144 32 9 20 11 121 

7  5  17 12 144 33 11 22 11 121 

8  7  19 12 144 34 10 23 13 169 

9  15  25 10 100 35 14 25 11 121 

10  8  19 11 121 36 9 22 13 169 

11  10  24 14 196 37 8 21 13 169 

12  6  17 11 121 38 6 18 12 144 

13  11  23 12 144 39 11 22 11 121 

14  7  22 15 225 40 11 22 11 121 

15  5  18 13 169 41 12 21 9 81 

16  6  25 19 361 42 10 23 13 169 

17  13  23 10 100 43 12 20 8 64 

18  11  25 14 196 44 13 23 10 100 

19  15  26 11 121 45 13 25 12 144 

20  11  23 12 144 46 12 23 11 121 

21  15  24 9 81 47 15 24 9 81 

22  11  20 9 81 48 9 26 17 289 

23  11  25 14 196 49 9 23 14 196 

24  9  18 9 81 50 8 21 13 169 

25  15  25 10 100 51 11 21 10 100 

26  11  24 13 169 52 14 26 12 144 

                                                                                      รวม  614 7,484 
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ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (t) ขอท่ี 1 

 

( )22

D
t = ; df = n -1

n D - D
n -1

∑
∑ ∑

  

 

 เน่ืองจาก ∑D = 614; 2D∑ = 7,484; ( )∑ 2D = 376,996 ; n = 52 
 

       
( )

51
996,376484,752

614
−

=t  

 

            

51
996,376168,389

614
−

=  

 

         

51
172,12

614
=  

 

         
67.238

614
=  

 

         74.39=  
 

 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤติของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากบั 2.40 ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือ df = 52 - 1 = 51) 
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ภาคผนวก   ค 

1. คาอาํนาจจําแนก (t) ของแบบวัดความพงึพอใจในในการเรียน จากการเรียนดวยบทเรียน 

การตนูรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ 

2. คาความแปรปรวนเปนรายขอของแบบวัดความพงึพอใจในในการเรียน  จากการเรียนดวย

บทเรียนการตนูรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ 

3. คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน จากการเรียนดวยบทเรียนการตนู

รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ 
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ตาราง 11 คาอาํนาจจําแนก (t) ของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน จากการเรียนดวยบทเรียนการตนู

รวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ 

 

ขอ t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

4.96 

5.67 

4.75 

6.32 

5.42 

8.00 

8.92 

6.66 

5.60 

5.75 

8.15 

7.42 

6.89 

7.11 

6.28 

6.00 

7.53 

7.03 

6.48 

6.42 
 

 

ตัวอยางการหาคาอาํนาจจําแนก (t) ขอท่ี 1 
 

   

L

L

H

H

LH

n
S

n
S

XXt
22

+

−
=  

   

25
41.1

25
74.0

2.264.3

+

−
=  

   = 4.96 



146 

 

ตาราง 12 คาความแปรปรวนเปนรายขอของแบบวดัความพงึพอใจในการเรียน  จากการเรียนดวย

บทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ 

 

ขอ 2
iX  iX  2

iS  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1320 

1190 

1390 

1420 

1132 

1344 

1220 

1210 

1180 

1132 

1334 

1220 

1188 

970 

954 

1216 

1212 

1362 

1234 

1324 

356 

334 

362 

368 

324 

352 

340 

334 

332 

296 

358 

336 

316 

298 

290 

336 

340 

358 

338 

352 

0.52 

0.74 

0.79 

0.65 

0.82 

1.04 

0.64 

0.94 

0.77 

2.55 

0.52 

0.91 

1.89 

0.81 

1.13 

0.87 

0.56 

0.80 

0.91 

0.84 

                                      รวม                           6720                         18.72 
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ตัวอยางการหาคาความเช่ือม่ัน ( 2
tS ) ขอท่ี 1 
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 −=

04.92
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  = 0.84 
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ภาคผนวก ง 

1. แผนการจัดการเรียนรู  บทเรียนการตนูรวมกับเทคนิค STAD เร่ือง คูอันดับและกราฟ 

ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 

2. บทเรียนการตนู เร่ือง คูอันดับและกราฟ ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ บทเรียนการตนูรวมกับเทคนิค STAD 

เร่ือง คูอันดับและกราฟ ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 

4. แบบสอบถามวัดความพงึพอใจในการเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่1 

วิชาคณติศาสตรพืน้ฐาน  ค21102  ชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2 

หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  คูอันดับและกราฟ    เวลา  6  ชั่วโมง 

เร่ือง  คูอันดับและกราฟของคูอันดับ      เวลา  1  ชั่วโมง 

             

สาระที ่4 พีชคณิต 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

  ค  4.2    ม.1/4   เขียนกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากแสดงความเกีย่วของของ

ปริมาณสองชุดท่ีกําหนดให 

  ม.1/5 อานและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากท่ี  

   กําหนดให 

 ค 6.1 ม.1-3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

  ม.1-3/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรและเทคโนโลยีในการ

แกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/4 ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร การสือ่

ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 

  ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรูตาง  ๆในคณติศาสตร และนําความรู หลักการ 

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ 

  ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 

สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 

คูอันดับ เปนความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุม เขียนแทนดวยสัญลักษณท่ีแสดง

การจับคูระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุมท่ีมีความสัมพันธกันภายใตเงื่อนไขหรือขอตกลง  การจับคู

ระหวาง a และ b  เขียนแทนดวยสัญลักษณ (a,b)  อานวา คูอันดับเอบี  เรียก a วา สมาชิกตัวท่ีหน่ึงหรือ

สมาชิกตัวหนา ซ่ึงสมาชิก ของกลุมท่ี 1  เรียก b วา สมาชิกตัวท่ีสองหรือสมาชิกตัวหลัง ซ่ึงเปนสมาชิก

ของกลุมท่ี 2    

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู  นักเรียนสามารถ (K) 

  1. บอกความหมายและอานคูอันดับได (K1

  2. เขียนคูอันดับจากแผนภาพท่ีกําหนดใหได (K

) 

2

  3. เขียนคูอันดับจากตารางท่ีกําหนดใหได (K

) 

3

 

) 



150 

 

 ดานทกัษะ / กระบวนการ  นักเรียนมีความสามารถ (P) 

   1. ในการแกปญหา (P1

   2. ในการใหเหตุผล (P

) 

2

   3. ในการสือ่สาร การสือ่ความหมาย และการนําเสนอ (P

) 

3

 คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

) 

 1.  มีวินัย (A1

 2. ใฝเรียนรู (A

) 

2

 3.  มุงม่ันในการทํางาน (A

) 

3

 

) 

สาระการเรียนรู 

1.   คูอันดับ เปนสัญลักษณท่ีแสดงการจับคูระหวางสมาชิกสองกลุม  ท่ีมีความสัมพันธกันภายใต

เงื่อนไขหรือขอตกลงบางประการ 

  “คูอันดับเอบี” เขียนแทนดวยสัญลักษณ (a,b) โดย 

  เรียก  a  วาสมาชิกตัวท่ีหน่ึง หรือสมาชิกตัวหนา ซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมท่ี 1 

  เรียก  b  วาสมาชิกตัวท่ีสอง หรือสมาชิกตัวหลัง ซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมท่ี 2 

2.   การเขียนคูอนัดบัจากแผนภาพ 

 

 

 

 
 

 เขียนคูอันดับไดเปน  (2, 4), (4, 8), (6, 12) 

3.   การเขียนคูอนัดบัจากตาราง 

จํานวนไขไก (ฟอง) 1 2 3 

ราคา (บาท) 3 6 9 
 

 เขียนคูอันดับไดเปน  (1, 3), (2, 6), (3, 9) 

 

กิจกรรมการเรียนรู  

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

ครูแบงกลุมใหนักเรียน โดยจัดสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน  ประกอบดวย เด็กเรียนเกง 

1 คน เดก็เรียนปานกลาง 2 คน และเด็กเรียนออน 1 คน  พรอมกบัอธบิายคาํแนะนําในการใชบทเรียน

การตนู (A2, A3

 

) 

 

2 

4 

6 

4 

8 

12 
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 ขั้นการเรียนการสอน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน ใหนักเรียนน่ังอานบทเรียนการตนูเปนกลุม จากบทเรียน

การตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ังอานบทเรียนการตนูจน

เขาใจ ปรึกษาหารือชวยเหลือกันภายในกลุมเม่ือมีปญหา (K1, K2 ,K3, P3, A2, A3

ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย ใหนักเรียนการทํางานกลุม  กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปการ

อภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความ

เขาใจในการใชความรูจากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตางๆ คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมท่ี

ไดรับการยกยอง ตรวจคาํตอบของนักเรียน นําคะแนนท่ีทาํใบงานกจิกรรมกลุม และจากแบบประเมินการ

ทํากิจกรรมกลุม มารวมเปนคะแนนกลุม (A

) 

1, A2, A3

ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา เกมท่ีเลนเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับ

ความรูในเน้ือหาบทเรียนการตนู  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียนการตนู 

โตะเกม 1 โตะ ประกอบดวยผูเลน 4 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึด

หลักนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะ

แขงขันกับนักเรียนในระดบัความสามารถสงูดวยกนั 

) 

ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ ครูรวบรวมคะแนนการแขงขันของแตละกลุมและ

คะแนนจากการทําใบงาน แลวประกาศผลคะแนนแตละกลุม โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังน้ี กลุมท่ีทํา

คะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ Goodteam ครูมอบ

รางวัลใหท้ังสามกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ (A2, A3

 ขั้นสรุป 

) 

1. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนท่ีหนาช้ันในการอภิปรายสรุป

แตละกลุมตองสรุปถึง 

 -  ความหมายของคูอันดับ 

 -  การเขียนคูอนัดบัจากแผนภาพ 

  -  การเขียนคูอนัดบัจากตาราง 

(K1, K2, K3,P1, P2, P3

2. ครูสงัเกตการนําเสนอผลงาน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม (P

) 

1, P2, P3, A1, 

A2, A3

 

) 
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การวัดและการประเมินผล 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 

1. บอกความหมายและอานคูอันดับ

ได (K1

2. เขียนคูอันดับจากแผนภาพท่ี

กําหนดใหได (K

) 

2

3. เขียนคูอันดับจากตารางท่ี

กําหนดใหได (K

) 

3

 

) 

 

ตรวจจาก 

แบบฝกหัด 

และใบงาน 

 

- แบบฝกหัด 

- ใบงาน  

 

ถูกตอง 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานทกัษะ/กระบวนการ 

1. แกปญหาทางคณติศาสตร ( 1P ) 

2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 

3. สื่อสาร สือ่ความหมาย และ

นําเสนอ ( 3P ) 

 

 

- สังเกตจาก 

การรวมกจิกรรม    

การเรียนรู รวมถงึ

การทํากจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

- สังเกตจากการ 

แสดงความคิดเห็น  

การอภิปราย และ 

การนําเสนอ 

 

 

- แบบประเมิน

ทักษะ/  

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- แบบสังเกต

ทักษะการสือ่สาร

ทางคณติศาสตร 

ดานการพดู  

 

คะแนนรวม 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

1. มีวินัย ( 1A ) 

2. ใฝเรียนรู ( 2A ) 

3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 

 

สงัเกตจากการรวม

กจิกรรมการเรียนรู 

รวมถงึการทํา

กจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

 

 

แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  

 

ผานเกณฑ 

ในระดับดี 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บทเรียนการตนูคณติศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

2. ใบงาน 

3. หองสมุดโรงเรียน 
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ภาระงาน/ ชิน้งาน 

 แบบฝกหัด เร่ือง คูอันดับและกราฟ ในหนังสอืเรียน 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู  

 1.  ผลการจัดการเรียนรู 

 นักเรียนชอบเรียนดวยบทเรียนการตนู และชอบแขงขันกันเปนกลุมเพื่อท่ีจะใหกลุมตัวเอง

ชนะการแขงขัน 

 2.  ปญหา/อปุสรรค 

 นักเรียนบางคนในกลุมอานหนังสือไดชา ทําใหกลุมไมประสบความสําเร็จ  

 3.  แนวทางแกไข 

 ชวยสอนเพิ่มเติมในเวลาหลังเลิกเรียน 

 4.  ขอเสนอแนะ 

 - 

 

       ลงช่ือ...........หน่ึงฤทัย  ชูแกว......ผูสอน 

        (นางสาวหน่ึงฤทัย  ชูแกว) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2 

วิชาคณติศาสตรพืน้ฐาน  ค21102  ชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2 

หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  คูอันดับและกราฟ    เวลา  6  ชั่วโมง 

เร่ือง  คูอันดับและกราฟของคูอันดับ      เวลา  1  ชั่วโมง 

             

สาระที ่4 พีชคณิต 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 ค  4.2   ม.1/4   เขียนกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากแสดงความเกีย่วของของ

ปริมาณสองชุดท่ีกําหนดให 

  ม.1/5 อานและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากท่ี  

   กําหนดให 

 ค 6.1 ม.1-3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

  ม.1-3/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรและเทคโนโลยีในการ

แกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/4 ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร การสือ่ 

ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 

  ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรูตาง  ๆในคณติศาสตร และนําความรู หลักการ 

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ 

        ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 

สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 

คูอันดับ เปนความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุม เขียนแทนดวยสัญลักษณท่ีแสดง

การจับคูระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุมท่ีมีความสัมพันธกันภายใตเงื่อนไขหรือขอตกลง  การจับคู

ระหวาง a และ b  เขียนแทนดวยสัญลักษณ (a,b)  อานวา คูอันดับเอบี  เรียก a วา สมาชิกตัวท่ีหน่ึงหรือ

สมาชิกตัวหนา ซ่ึงสมาชิก ของกลุมท่ี 1  เรียก b วา สมาชิกตัวท่ีสองหรือสมาชิกตัวหลัง ซ่ึงเปนสมาชิก

ของกลุมท่ี 2    

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู  นักเรียนสามารถ (K) 

  1. บอกความหมายและอานคูอันดับได (K1

  2. เขียนคูอันดับจากแผนภาพท่ีกําหนดใหได (K

) 

2

  3. เขียนคูอันดับจากตารางท่ีกําหนดใหได (K

) 

3

 

) 



155 

 

 ดานทกัษะ / กระบวนการ  นักเรียนมีความสามารถ (P) 

   1. ในการแกปญหา (P1

   2. ในการใหเหตุผล (P

) 

2

   3. ในการสือ่สาร การสือ่ความหมาย และการนําเสนอ (P

) 

3

 คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

) 

 1.   มีวินัย (A1

 2. ใฝเรียนรู (A

) 

2

 3.   มุงม่ันในการทํางาน (A

) 

3

 

) 

สาระการเรียนรู 

1.   คูอันดับ เปนสัญลักษณท่ีแสดงการจับคูระหวางสมาชิกสองกลุม  ท่ีมีความสัมพันธกันภายใต

เงื่อนไขหรือขอตกลงบางประการ 

  “คูอันดับเอบี” เขียนแทนดวยสัญลักษณ (a,b) โดย 

  เรียก  a  วาสมาชิกตัวท่ีหน่ึง หรือสมาชิกตัวหนา ซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมท่ี 1 

  เรียก  b  วาสมาชิกตัวท่ีสอง หรือสมาชิกตัวหลัง ซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมท่ี 2 

2.   การเขียนคูอนัดบัจากแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกตัวท่ี 1      สมาชิกตัวท่ี 2 

เขียนคูอันดับจากแผนภาพไดดังน้ี (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8) 

4. การเขียนคูอนัดบัจากตาราง 
 

จํานวนดนิสอ (แทง) 1 2 3 4 5 

ราคา (บาท) 3 6 9 12 15 
 

คูอันดับไดแก (1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12), (5, 15) 

 

กิจกรรมการเรียนรู  

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

นักเรียนและครูอภิปรายทบทวนเร่ืองคูอันดับท่ีกําหนดให โดยการถามตอบนักเรียน (K1, P1, 

P2) 

1 
3 
5 
7 

2 
4 
6 
8 
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ขั้นการเรียนการสอน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน ใหนักเรียนน่ังอานบทเรียนการตนูเปนกลุม จากบทเรียน

การตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ังอานบทเรียนการตนูจน

เขาใจ ปรึกษาหารือชวยเหลือกันภายในกลุมเม่ือมีปญหา (K1, K2 ,K3, P3, A2, A3

ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย ใหนักเรียนการทํางานกลุม  กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปการ

อภิปรายหรือการแกปญหารวมกนั  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความ

เขาใจในการใชความรูจากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตางๆ คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมท่ี

ไดรับการยกยอง ตรวจคําตอบของนักเรียน นําคะแนนท่ีทาํใบงานกจิกรรมกลุม และจากแบบประเมินการ

ทํากิจกรรมกลุม มารวมเปนคะแนนกลุม (A

) 

1, A2, A3

ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา เกมท่ีเลนเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับ

ความรูในเน้ือหาบทเรียนการตูน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียนการตนู 

โตะเกม 1 โตะ ประกอบดวยผูเลน 4 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึด

หลักนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะ

แขงขันกับนักเรียนในระดับความสามารถสูงดวยกัน 

) 

ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ ครูรวบรวมคะแนนการแขงขันของแตละกลุมและ

คะแนนจากการทําใบงาน แลวประกาศผลคะแนนแตละกลุม โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังน้ี กลุมท่ีทํา

คะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ Goodteam ครูมอบ

รางวัลใหท้ังสามกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ (A2, A3

 ขั้นสรุป 

) 

1. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนท่ีหนาช้ันในการอภิปรายสรุป

แตละกลุมตองสรุปถึง (K1, K2, K3,P1, P2, P3

 -  ความหมายของคูอันดับ 

) 

 -  การเขียนคูอนัดบัจากแผนภาพ 

  -  การเขียนคูอนัดบัจากตาราง 

2. ครูสงัเกตการนําเสนอผลงาน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม (P1, P2, P3, A1, A2, 

A3
 

) 
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การวัดและการประเมินผล 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 

1. บอกความหมายและอานคูอันดับ

ได (K1

2. เขียนคูอันดับจากแผนภาพท่ี

กําหนดใหได (K

) 

2

3. เขียนคูอันดับจากตารางท่ี

กําหนดใหได (K

) 

3

 

) 

 

ตรวจจาก 

แบบฝกหัด 

และใบงาน 

 

- แบบฝกหัด 

- ใบงาน  

 

ถูกตอง 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานทกัษะ/กระบวนการ 

1. แกปญหาทางคณติศาสตร ( 1P ) 

2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 

3. สื่อสาร สือ่ความหมาย และ

นําเสนอ ( 3P ) 

 

 

- สังเกตจาก 

การรวมกจิกรรม    

การเรียนรู รวมถงึ

การทํากจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

- สังเกตจากการ 

แสดงความคิดเห็น  

การอภิปราย และ 

การนําเสนอ 

 

 

- แบบประเมิน

ทักษะ/  

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- แบบสังเกต

ทักษะการสือ่สาร

ทางคณติศาสตร 

ดานการพดู  

 

คะแนนรวม 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

1. มีวินัย ( 1A ) 

2. ใฝเรียนรู ( 2A ) 

3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 

 

สงัเกตจากการรวม

กจิกรรมการเรียนรู 

รวมถงึการทํา

กจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

 

 

แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  

 

ผานเกณฑ 

ในระดับดี 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

2. ใบงาน 

3. หองสมุดโรงเรียน 
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ภาระงาน/ ชิน้งาน 

 แบบฝกหัด เร่ือง คูอันดับและกราฟ ในหนังสอืเรียน 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู  

 1.  ผลการจัดการเรียนรู 

 นักเรียนสวนใหญชอบอานการตนู เพราะการตนูคณติศาสตรทาํใหความเครียดของนักเรียน

ลดนอยลง และสามารถถามเพือ่นหรือปรึกษาครูผูสอนได 

 2.  ปญหา/อปุสรรค 

 - 

 3.  แนวทางแกไข 

 - 

4.  ขอเสนอแนะ 

 - 

 

       ลงช่ือ...........หน่ึงฤทัย  ชูแกว........ผูสอน 

        (นางสาวหน่ึงฤทัย  ชูแกว) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3 

วิชาคณติศาสตรพืน้ฐาน  ค21102  ชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2 

หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  คูอันดับและกราฟ    เวลา  6  ชั่วโมง 

เร่ือง  คูอันดับและกราฟของคูอันดับ             เวลา  1  ชั่วโมง 

             

สาระที ่4 พีชคณิต 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

ค  4.2  ม.1/4   เขียนกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากแสดงความเกีย่วของของ

ปริมาณสองชุดท่ีกําหนดให 

 ม.1/5 อานและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากท่ี

กําหนดให 

ค 6.1 ม.1-3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

  ม.1-3/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรและเทคโนโลยีใน

    การแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/4 ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร การสือ่ 

    ความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 

  ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณติศาสตร และนําความรู หลักการ  

    กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ 

  ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 

สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 

การประมาณคาข้ึนอยูกบัสถานการณและข้ึนอยูกบัวตัถปุระสงคในการประมาณ  น่ันคือ ในการ

ประมาณคาควรเลอืกใชวิธกีารประมาณคาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณตางๆ  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู  นักเรียนสามารถ (K) 

  1. เขียนกราฟเม่ือกําหนดความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุมมาใหได  (K1

2. อานคูอันดับจากจุดบนกราฟได (K

) 

2

 ดานทกัษะ / กระบวนการ นักเรียนมีความสามารถ (P) 

)     

   1. ในการแกปญหา (P1

2. ในการใชเหตุผล (P

) 

2

3. ในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และนําเสนอ (P

) 

3) 
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X 
 -8  -7  -6  -5  -4  -3   -2  -1    0    1    2   3   4    5    6    7   8 

.c 

A. 

D. 

B. 

F. 
.E 

  

  7  

  6 

  5 

  4 

  3 

  2 

  1 
  

- 1  

- 2 

 -3 

 -4 

 -5 

 -6 

 -7 

    

4. ในการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณติศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอื่น 

(P4

คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

) 

    1.    มีวินัย (A1

   2.   ใฝเรียนรู (A

) 
2

   3.    มุงม่ันในการทํางาน (A

) 

3

 

) 

สาระการเรียนรู 

 1. การเขียนกราฟเม่ือกําหนดความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุม   ลงบนระนาบท่ีใช

เสนจํานวน 2 เสนตัดกันเปนมุมฉากท่ีตําแหนงของจุดท่ีแทนศูนย (0) โดยมีขอตกลงดังน้ี 

   เสนจํานวนท่ีอยูในแนวนอน เรียกวา แกนนอน หรือ แกน  X  

   เสนจํานวนท่ีอยูในแนวตั้ง     เรียกวา แกนตั้ง    หรือ แกน  Y 

   จุดท่ีแกน  X  และแกน  Y  ตัดกันเรียกวา  จุดกําเนิด 

   แกน  X  และแกน  Y  จะแบงระนาบออกเปน  4  สวน  เรียกแตละสวนวา “จตภุาค 

(Quadrant)”    

2.   การอานคูอนัดบัจากจุดบนกราฟ 

 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 A (-8, 6),  B (-4, 0),  C (1, -3),  D (8, -4),  F (-7, -5) 

 

 

 

 

Y 
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กิจกรรมการเรียนรู  

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

นักเรียนและครูอภิปรายทบทวนเร่ืองคูอันดับและกราฟของคูอันดับท่ีกําหนดให โดยการถาม

ตอบนักเรียน (K1, P1, P2

ขั้นการเรียนการสอน 

) 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน ใหนักเรียนน่ังอานบทเรียนการตนูเปนกลุม จากบทเรียน

การตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ังอานบทเรียนการตนูจน

เขาใจ ปรึกษาหารือชวยเหลือกันภายในกลุมเม่ือมีปญหา (K1, K2 ,K3, P3, A2, A3

ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย ใหนักเรียนการทํางานกลุม  กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปการ

อภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความ

เขาใจในการใชความรูจากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตางๆ คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมท่ี

ไดรับการยกยอง ตรวจคาํตอบของนักเรียน นําคะแนนท่ีทาํใบงานกจิกรรมกลุม และจากแบบประเมินการ

ทํากิจกรรมกลุม มารวมเปนคะแนนกลุม (A

) 

1, A2, A3

ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา เกมท่ีเลนเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับ

ความรูในเน้ือหาบทเรียนการตนู  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียนการตนู 

โตะเกม 1 โตะ ประกอบดวยผูเลน 4 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึด

หลักนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะ

แขงขันกับนักเรียนในระดับความสามารถสูงดวยกัน 

) 

ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ ครูรวบรวมคะแนนการแขงขันของแตละกลุมและ

คะแนนจากการทําใบงาน แลวประกาศผลคะแนนแตละกลุม โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังน้ี กลุมท่ีทํา

คะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ Goodteam ครูมอบ

รางวัลใหท้ังสามกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ (A2, A3

 ขั้นสรุป 

) 

1. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนท่ีหนาช้ันในการอภิปรายสรุป

แตละกลุมตองสรุปถึง 

 -  การเขียนกราฟเม่ือกําหนดความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุม   ลงบน

ระนาบ 

 -  การอานคูอนัดบัจากจุดบนกราฟ 

(K1, K2, K3,P1, P2, P3

2. ครูสงัเกตการนําเสนอผลงาน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม (P

) 

1, P2, P3, A1, 

A2, A3

 

) 
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การวัดและการประเมินผล 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 

1. เขียนกราฟเม่ือกําหนด

ความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุม

สองกลุมมาใหได (K1

2. อานคูอันดับจากจุดบนกราฟได 

(K

) 

2

 

)     

ตรวจจาก 

แบบฝกหัด 

และใบงาน 

 

- แบบฝกหัด 

- ใบงาน  

 

ถูกตอง 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานทกัษะ/กระบวนการ 

1. แกปญหาทางคณติศาสตร ( 1P ) 

2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 

3. สื่อสาร สือ่ความหมาย และ

นําเสนอ ( 3P ) 

4.ในการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตร และเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกบัศาสตรอื่น (P4

 

) 

 

- สังเกตจาก 

การรวมกจิกรรม    

การเรียนรู รวมถงึ

การทํากจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

- สังเกตจากการ 

แสดงความคิดเห็น  

การอภิปราย และ 

การนําเสนอ 

 

 

- แบบประเมิน

ทักษะ/  

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- แบบสังเกต

ทักษะการสือ่สาร

ทางคณติศาสตร 

ดานการพดู  

 

คะแนนรวม 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

1. มีวินัย ( 1A ) 

2. ใฝเรียนรู ( 2A ) 

3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 

 

สงัเกตจากการรวม

กจิกรรมการเรียนรู 

รวมถงึการทํา

กจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

 

 

แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  

 

ผานเกณฑ 

ในระดับดี 

 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

2. ใบงาน 

3. หองสมุดโรงเรียน 
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ภาระงาน/ ชิน้งาน 

 แบบฝกหัด เร่ือง คูอันดับและกราฟ ในหนังสอืเรียน 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู  

 1.  ผลการจัดการเรียนรู 

 นักเรียนชอบการเรียนดวยบทเรียนการตนูและชอบน่ังเรียนเปนกลุมเพราะสามารถถามเพือ่น

ไดในสิ่งท่ีไมเขาใจ 

 2.  ปญหา/อปุสรรค 

 - 

 3.  แนวทางแกไข 

 - 

 4.  ขอเสนอแนะ 

 - 

 

       ลงช่ือ..........หน่ึงฤทัย  ชูแกว.........ผูสอน 

        (นางสาวหน่ึงฤทัย  ชูแกว) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4 

วิชาคณติศาสตรพืน้ฐาน  ค21102  ชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2 

หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  คูอันดับและกราฟ    เวลา  6  ชั่วโมง 

เร่ือง  กราฟและการนําไปใช       เวลา  1  ชั่วโมง 

             

สาระที ่4 พีชคณิต 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

ค  4.2  ม.1/4   เขียนกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากแสดงความเกีย่วของของ

ปริมาณสองชุดท่ีกําหนดให 

 ม.1/5 อานและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากท่ี

กําหนดให 

ค 6.1 ม.1-3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

  ม.1-3/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรและเทคโนโลยีใน

     การแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/4 ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร การสือ่ 

    ความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 

  ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณติศาสตร และนําความรู หลักการ  

    กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ 

  ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 

การประมาณคาข้ึนอยูกบัสถานการณและข้ึนอยูกบัวตัถปุระสงคในการประมาณ  น่ันคือ ในการ

ประมาณคาควรเลอืกใชวธิกีารประมาณคาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณตางๆ  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู  นักเรียนสามารถ (K) 

 1. เขียนกราฟเม่ือกําหนดความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุมมาใหได  (K1

2. อานคูอันดับจากจุดบนกราฟได (K

) 

2

 ดานทกัษะ / กระบวนการ นักเรียนมีความสามารถ (P) 

) 

   1. ในการแกปญหา (P1

2. ในการใชเหตุผล (P

) 

2

3. ในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และนําเสนอ (P

) 

3

4. ในการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณติศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอื่น 

(P

) 

4) 
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X 
 -8  -7  -6  -5  -4  -3   -2  -1    0    1    2   3   4    5    6    7   8 

.c 

A. 

D. 

B. 

F. 
.E 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

    1.    มีวินัย (A1

   2.   ใฝเรียนรู (A

) 
2

   3.    มุงม่ันในการทํางาน (A

) 

3

 

) 

สาระการเรียนรู 

 1. การเขียนกราฟเม่ือกําหนดความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุม   ลงบนระนาบท่ีใช

เสนจํานวน 2 เสนตัดกันเปนมุมฉากท่ีตําแหนงของจุดท่ีแทนศูนย (0) โดยมีขอตกลงดังน้ี 

   เสนจํานวนท่ีอยูในแนวนอน เรียกวา แกนนอน หรือ แกน  X  

   เสนจํานวนท่ีอยูในแนวตั้ง     เรียกวา แกนตั้ง    หรือ แกน  Y 

   จุดท่ีแกน  X  และแกน  Y  ตัดกันเรียกวา  จุดกําเนิด 

   แกน  X  และแกน  Y  จะแบงระนาบออกเปน  4  สวน  เรียกแตละสวนวา “จตภุาค 

(Quadrant)”    

2. การอานคูอนัดบัจากจุดบนกราฟ 

 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 A (-8, 6),  B (-4, 0),  C (1, -3),  D (8, -4),  F (-7, -5) 

 

กิจกรรมการเรียนรู  

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

นักเรียนและครูอภิปรายทบทวนเร่ืองคูอันดับและกราฟของคูอันดับท่ีกําหนดให โดยการถาม

ตอบนักเรียน (K1, P1, P2

 

) 

Y 
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ขั้นการเรียนการสอน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน ใหนักเรียนน่ังอานบทเรียนการตนูเปนกลุม จากบทเรียน

การตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ังอานบทเรียนการตนูจน

เขาใจ ปรึกษาหารือชวยเหลือกันภายในกลุมเม่ือมีปญหา (K1, K2 ,K3, P3, A2, A3

ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย ใหนักเรียนการทํางานกลุม  กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปการ

อภิปรายหรือการแกปญหารวมกนั  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความ

เขาใจในการใชความรูจากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตางๆ คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมท่ี

ไดรับการยกยอง ตรวจคําตอบของนักเรียน นําคะแนนท่ีทาํใบงานกจิกรรมกลุม และจากแบบประเมินการ

ทํากิจกรรมกลุม มารวมเปนคะแนนกลุม (A

) 

1, A2, A3

ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา เกมท่ีเลนเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับ

ความรูในเน้ือหาบทเรียนการตูน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียนการตนู 

โตะเกม 1 โตะ ประกอบดวยผูเลน 4 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึด

หลักนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะ

แขงขันกับนักเรียนในระดับความสามารถสูงดวยกัน 

) 

ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ ครูรวบรวมคะแนนการแขงขันของแตละกลุมและ

คะแนนจากการทําใบงาน แลวประกาศผลคะแนนแตละกลุม โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังน้ี กลุมท่ีทํา

คะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ Goodteam ครูมอบ

รางวัลใหท้ังสามกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ (A2, A3

 ขั้นสรุป 

) 

1. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนท่ีหนาช้ันในการอภิปรายสรุป

แตละกลุมตองสรุปถึง 

 -  การเขียนกราฟเม่ือกําหนดความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมสองกลุม   ลงบน

ระนาบ 

 -  การอานคูอนัดบัจากจุดบนกราฟ 

(K1, K2, K3,P1, P2, P3

2. ครูสงัเกตการนําเสนอผลงาน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม (P

) 

1, P2, P3, A1, 

A2, A3

 

) 
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การวัดและการประเมินผล 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 

1. เขียนกราฟเม่ือกําหนด

ความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุม

สองกลุมมาใหได (K1

2. อานคูอันดับจากจุดบนกราฟได 

(K

) 

2

 

) 

ตรวจจาก 

แบบฝกหัด 

และใบงาน 

 

- แบบฝกหัด 

- ใบงาน  

 

ถูกตอง 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานทกัษะ/กระบวนการ 

1. แกปญหาทางคณติศาสตร ( 1P ) 

2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 

3. สื่อสาร สือ่ความหมาย และ

นําเสนอ ( 3P ) 

4. ในการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตร และเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกบัศาสตรอื่น (P4

 

) 

 

- สังเกตจาก 

การรวมกจิกรรม    

การเรียนรู รวมถงึ

การทํากจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

- สังเกตจากการ 

แสดงความคิดเห็น  

การอภิปราย และ 

การนําเสนอ 

 

 

- แบบประเมิน

ทักษะ/  

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- แบบสังเกต

ทักษะการสือ่สาร

ทางคณติศาสตร 

ดานการพดู  

 

คะแนนรวม 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

1. มีวินัย ( 1A ) 

2. ใฝเรียนรู ( 2A ) 

3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 

 

สงัเกตจากการรวม

กจิกรรมการเรียนรู 

รวมถงึการทํา

กจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

 

 

แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  

 

ผานเกณฑ 

ในระดับดี 

 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

2. ใบงาน 

3. หองสมุดโรงเรียน 
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ภาระงาน/ ชิน้งาน 

 แบบฝกหัด เร่ือง คูอันดับและกราฟ ในหนังสอืเรียน 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู  

 1.  ผลการจัดการเรียนรู 

 นักเรียนชอบการแขงขันเปนทีม เพื่อจะทําใหทีมของตนเองชนะ 

 2.  ปญหา/อปุสรรค 

 นักเรียนทําใบงานเสร็จไมทนัเวลาท่ีกาํหนด 

 3.  แนวทางแกไข 

 ใหนกัเรียนทําใบงานนอยลง 

 4.  ขอเสนอแนะ 

 - 

 

       ลงช่ือ...........หน่ึงฤทัย  ชูแกว.......ผูสอน 

        (นางสาวหน่ึงฤทัย  ชูแกว) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5 

วิชาคณติศาสตรพืน้ฐาน  ค21102  ชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2 

หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  คูอันดับและกราฟ    เวลา  6  ชั่วโมง 

เร่ือง  กราฟและการนําไปใช       เวลา  1  ชั่วโมง 

             

สาระที ่4 พีชคณิต 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

ค  4.2  ม.1/5 อานและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากท่ี

กําหนดให 

ค  6.1 ม.1-3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

  ม.1-3/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรและเทคโนโลยีใน

    การแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/4 ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร การสือ่

ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 

  ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณติศาสตร และนําความรู หลักการ  

    กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ 

  ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 

การอานคูอนัดบัจากจุดบนกราฟ ใหลากเสนตรงจากจุดน้ันขนานกบัแกนตัง้พบแกนนอนท่ีจาํนวน

ใด จํานวนน้ันจะเปนสมาชิกตัวหนาของคูอันดับ และลากเสนตรงจากจุดน้ันขนานกบัแกนนอนพบแกนตัง้

ท่ีจาํนวนใด จํานวนน้ันจะเปนสมาชิกตัวหลังของคูอันดับ  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู  นักเรียนสามารถ (K) 

  1. อานกราฟระนาบพกิดัฉากท่ีกาํหนดใหได (K1

  2. แปลความหมายของกราฟระนาบพิกัดฉากที่กําหนดใหได  (K

) 

2

 ดานทกัษะ / กระบวนการ  นักเรียนมีความสามารถ (P) 

) 

   1. ในการแกปญหา (P1

2. ในการใหเหตุผล (P

) 

2

3. ในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และนําเสนอ (P

) 

3

4. ในการเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณติศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น 

(P

) 

4

5. ในการคดิริเร่ิมสรางสรรค (P

) 

5) 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

        1.    มีวินัย (A1

   2.   ใฝเรียนรู (A

) 
2

   3.    มุงม่ันในการทํางาน (A

) 

3

 

) 

สาระการเรียนรู 

1. การอานคูอนัดบัจากจุดบนกราฟ 

 2. การเขียนกราฟของคูอันดับ   

 

กิจกรรมการเรียนรู  

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

นักเรียนและครูอภิปรายทบทวนเร่ืองกราฟและการนําไปใชทีก่าํหนดให โดยการถามตอบ

นักเรียน (K1, P1, P2

 ขั้นการเรียนการสอน 

) 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน ใหนักเรียนน่ังอานบทเรียนการตนูเปนกลุม จากบทเรียน

การตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ังอานบทเรียนการตนูจน

เขาใจ ปรึกษาหารือชวยเหลือกันภายในกลุมเม่ือมีปญหา (K1, K2 ,K3, P3, A2, A3

ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย ใหนักเรียนการทํางานกลุม  กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปการ

อภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความ

เขาใจในการใชความรูจากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตางๆ คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมท่ี

ไดรับการยกยอง ตรวจคาํตอบของนักเรียน นําคะแนนท่ีทาํใบงานกจิกรรมกลุม และจากแบบประเมินการ

ทํากิจกรรมกลุม มารวมเปนคะแนนกลุม (A

) 

1, A2, A3

ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา เกมท่ีเลนเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับ

ความรูในเน้ือหาบทเรียนการตนู  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียนการตนู 

โตะเกม 1 โตะ ประกอบดวยผูเลน 4 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึด

หลักนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะ

แขงขันกับนักเรียนในระดับความสามารถสูงดวยกัน 

) 

ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ ครูรวบรวมคะแนนการแขงขันของแตละกลุมและ

คะแนนจากการทําใบงาน แลวประกาศผลคะแนนแตละกลุม โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังน้ี กลุมท่ีทํา

คะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ Goodteam ครูมอบ

รางวัลใหท้ังสามกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ (A2, A3

 

) 
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 ขั้นสรุป 

1. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนท่ีหนาช้ันในการอภิปรายสรุป

แตละกลุมตองสรุปถึง 

   -  การอานคูอนัดบัจากจุดบนกราฟ 

 -  การเขียนกราฟของคูอันดับ   

(K1, K2, K3,P1, P2, P3

2. ครูสงัเกตการนําเสนอผลงาน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม (P

) 

1, P2, P3, A1, 

A2, A3

 

) 

การวัดและการประเมินผล 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 

1. อานกราฟระนาบพกิดัฉากท่ี

กําหนดใหได (K1

2. แปลความหมายของกราฟระนาบ

พิกัดฉากท่ีกําหนดใหได (K

) 

2

 

) 

ตรวจจาก 

แบบฝกหัด 

และใบงาน 

 

- แบบฝกหัด 

- ใบงาน  

 

ถูกตอง 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานทกัษะ/กระบวนการ 

1. แกปญหาทางคณติศาสตร ( 1P ) 

2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 

3. สื่อสาร สือ่ความหมาย และ

นําเสนอ ( 3P ) 

4. ในการเช่ือมโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตร และเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น (P4

5.ในการคดิริเร่ิมสรางสรรค (P

) 

5

 

) 

 

- สังเกตจาก 

การรวมกจิกรรม    

การเรียนรู รวมถงึ

การทํากจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

- สังเกตจากการ 

แสดงความคิดเห็น  

การอภิปราย และ 

การนําเสนอ 

 

- แบบประเมิน

ทักษะ/  

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- แบบสังเกต

ทักษะการสือ่สาร

ทางคณติศาสตร 

ดานการพดู  

 

คะแนนรวม 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

1. มีวินัย ( 1A ) 

2. ใฝเรียนรู ( 2A ) 

3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 

 

สงัเกตจากการรวม

กจิกรรมการเรียนรู 

รวมถงึการทํา

กจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

 

 

แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  

 

ผานเกณฑ 

ในระดับดี 
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สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

2. ใบงาน 

3. หองสมุดโรงเรียน 

 

ภาระงาน/ ชิน้งาน 

 แบบฝกหัด เร่ือง คูอันดับและกราฟ ในหนังสอืเรียน 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู  

 1.  ผลการจัดการเรียนรู 

 นักเรียนท่ีเรียนเกงชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนออน 

 2.  ปญหา/อปุสรรค 

 นักเรียนท่ีเรียนออนบางคนไมใหความรวมมือกับเพื่อนในกลุม  

 3.  แนวทางแกไข 

 ครูอธิบายถึงความสําคัญของคะแนนกลุม และลงโทษนักเรียนท่ีไมใหความรวมมือในกลุมโดย

ใหทําแบบฝกหัดเพิ่มมากข้ึน 

 4.  ขอเสนอแนะ 

 - 

 

       ลงช่ือ............หน่ึงฤทัย  ชูแกว......ผูสอน 

        (นางสาวหน่ึงฤทัย  ชูแกว) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  6 

วิชาคณติศาสตรพืน้ฐาน  ค21102  ชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2 

หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  คูอันดับและกราฟ    เวลา  6  ชั่วโมง 

เร่ือง  กราฟและการนําไปใช               เวลา  1  ชั่วโมง 

             

สาระที ่4 พีชคณิต 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

ค  4.2  ม.1/4   เขียนกราฟบนระนาบในระบบพกิดัฉากแสดงความเกีย่วของของ

ปริมาณสองชุดท่ีกําหนดให 

ค  6.1 ม.1-3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

  ม.1-3/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรและเทคโนโลยีใน

    การแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

  ม.1-3/4 ใชภาษาและสญัลกัษณทางคณติศาสตรในการสือ่สาร การสือ่

ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 

  ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณติศาสตร และนําความรู หลักการ  

    กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นๆ 

  ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 

การเขียนกราฟของคูอันดับ ใหแกนนอนแสดงสมาชิกตัวท่ีหน่ึงของคูอันดับ และแกนตั้งแสดง

สมาชิกตัวท่ีสองของคูอันดับ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู  นักเรียนสามารถ (K) 

  1. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของของปริมาณสองชุดได (K1

  2. บอกความสัมพันธระหวางปริมาณสองชุดได (K

) 

2

 ดานทกัษะ / กระบวนการ  นักเรียนมีความสามารถ (P) 

) 

   1. ในการแกปญหา (P1

2. ในการใหเหตุผล (P

) 

2

3. ในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และนําเสนอ (P

) 

3

4. ในการเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณติศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น

(P

) 

4

5. ในการคดิริเร่ิมสรางสรรค (P

) 

5

 

) 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

    1.    มีวินัย (A1

   2.    ใฝเรียนรู (A

) 

2

   3.     มุงม่ันในการทํางาน (A

) 

3

 

) 

สาระการเรียนรู 

 1. การแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณสองชุดโดยใชกราฟ  

 2. การเขียนกราฟแสดงความสัมพันธในแบบลักษณะตอเน่ืองและไมตอเน่ือง  

 

กิจกรรมการเรียนรู  

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  

นักเรียนและครูอภิปรายทบทวนเร่ืองกราฟและการนําไปใชทีก่าํหนดให โดยการถามตอบ

นักเรียน (K1, P1, P2

 ขั้นการเรียนการสอน  

) 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนการตูนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การนําเสนอบทเรียน ใหนักเรียนน่ังอานบทเรียนการตนูเปนกลุม จากบทเรียน

การตนูคณติศาสตร 1 คน ตอ 1 เลม  โดยท่ีนักเรียนในกลุมเดียวกันท้ัง 4 คน  น่ังอานบทเรียนการตนูจน

เขาใจ ปรึกษาหารือชวยเหลือกันภายในกลุมเม่ือมีปญหา (K1, K2 ,K3, P3, A2, A3

ข้ันท่ี 2 การเรียนกลุมยอย ใหนักเรียนการทํางานกลุม  กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปการ

อภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน  กลุมจะตองทําใหดีท่ีสุดเพื่อชวยสมาชิกแตละคนของกลุมใหมีความ

เขาใจในการใชความรูจากเน้ือหาบทเรียนการตนูมาแกปญหาตางๆ คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมท่ี

ไดรับการยกยอง ตรวจคําตอบของนักเรียน นําคะแนนท่ีทาํใบงานกจิกรรมกลุม และจากแบบประเมินการ

ทํากิจกรรมกลุม มารวมเปนคะแนนกลุม (A

) 

1, A2, A3

ข้ันท่ี 3 การเลนเกมแขงขันตอบปญหา เกมท่ีเลนเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับ

ความรูในเน้ือหาบทเรียนการตูน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียนการตนู 

โตะเกม 1 โตะ ประกอบดวยผูเลน 4 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดกลุมเลนเกมยึด

หลักนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีจัดไวในระดับความสามารถสูงก็จะ

แขงขันกับนักเรียนในระดับความสามารถสูงดวยกัน 

) 

ข้ันท่ี 4 การยกยองและการยอมรับ ครูรวบรวมคะแนนการแขงขันของแตละกลุมและ

คะแนนจากการทําใบงาน แลวประกาศผลคะแนนแตละกลุม โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังน้ี กลุมท่ีทํา

คะแนนในการแขงขันไดสูงสุดเรียกวา Superteam รองลงมาเปน Greatteam และ Goodteam ครูมอบ

รางวัลใหท้ังสามกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ (A2, A3

 

) 

 



175 

 

 ขั้นสรุป 

1. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนท่ีหนาช้ันในการอภิปรายสรุป

แตละกลุมตองสรุปถึง 

 -  การแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณสองชุดโดยใชกราฟ  

   -  การเขียนกราฟแสดงความสัมพันธในแบบลักษณะตอเน่ืองและไมตอเน่ือง  

(K1, K2, K3,P1, P2, P3

2. ครูสงัเกตการนําเสนอผลงาน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม (P

) 

1, P2, P3, A1, 

A2, A3
 

) 

การวัดและการประเมินผล 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 

1. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของ

ของปริมาณสองชุดได (K1

2. บอกความสมัพนัธระหวางปริมาณ

สองชุดได (K

) 

2

 

) 

ตรวจจาก 

แบบฝกหัด 

และใบงาน 

 

- แบบฝกหัด 

- ใบงาน  

 

ถูกตอง 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานทกัษะ/กระบวนการ 

1. แกปญหาทางคณติศาสตร ( 1P ) 

2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 

3. สื่อสาร สือ่ความหมาย และ

นําเสนอ ( 3P ) 

4. ในการเช่ือมโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตร และเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น(P4

5. ในการคดิริเร่ิมสรางสรรค (P

) 

5

 

) 

- สังเกตจาก 

การรวมกจิกรรม    

การเรียนรู รวมถงึ

การทํากจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

- สังเกตจากการ 

แสดงความคิดเห็น  

การอภิปราย และ 

การนําเสนอ 

 

- แบบประเมิน

ทักษะ/  

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- แบบสังเกต

ทักษะการสือ่สาร

ทางคณติศาสตร 

ดานการพดู  

 

คะแนนรวม 

รอยละ 65 ข้ึนไป 

ดานคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

1. มีวินัย ( 1A ) 

2. ใฝเรียนรู ( 2A ) 

3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 

 

สงัเกตจากการรวม

กจิกรรมการเรียนรู 

รวมถงึการทํา

กจิกรรมใน

แบบฝกหัด/ ใบงาน 

 

 

แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  

 

ผานเกณฑ 

ในระดับดี 
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สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บทเรียนการตูนคณิตศาสตร เร่ืองคูอันดับและกราฟ 

2. ใบงาน 

3. หองสมุดโรงเรียน 

 

ภาระงาน/ ชิน้งาน 

- 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู  

 1.  ผลการจัดการเรียนรู 

 นักเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีมีสวนรวม ชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ  

 2.  ปญหา/อปุสรรค 

 - 

 3.  แนวทางแกไข 

 - 

 4.  ขอเสนอแนะ 

 - 

 

       ลงช่ือ..........หน่ึงฤทัย  ชูแกว.........ผูสอน 

        (นางสาวหน่ึงฤทัย  ชูแกว) 
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คาํแนะนําในการใชบทเรียนการตนูคณติศาสตร  

 

1. นักเรียนจะศกึษาเน้ือหาบทเรียนในเวลา  30  นาที 

2. ในขณะท่ีศึกษา เม่ือพบปญหาหรือขอของใจใหปรึกษาครู 

3. เม่ือเรียนจบแลวใหนักเรียนทําใบงาน ในเวลา  20 นาที 

4. ใหนักเรียนสงใบงานตามเวลาท่ีกําหนดใหเทาน้ัน 
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บทเรียนที ่ 1 
เรื่อง คูอันดับและ

 



180 

 

 
 



181 

 

 
 
 



182 

 

 
 
 



183 

 

 
 
 



184 

 

 
 
 



185 

 

 
 
 



186 

 

 
 
 



187 

 

 
 
 



188 

 

 
 
 



189 

 

 
 
 



190 

 

 
 
 
 
 



191 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทเรียนที ่ 2 
เรื่อง กราฟและการ

 



192 
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ใบงาน 

เร่ือง  คูอันดับ 

ใหนักเรียนเขียนคูอันดับจากแผนภาพตอไปน้ี 
 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลุมที่ 1                    กลุมที่ 2 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

.......................................................................................................................................................... .. 

 

2. 
 

 

 

                 กลุมท่ี 1    กลุมท่ี 2 

 

  

 กลุมที่ 1               กลุมที่ 2 

 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

20 

40 

60 

80 

100 
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3. 
 

 

 

 

  

 

 

 

    กลุมที่ 1             กลุมที่ 2 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................ 

 

4.  
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
            

                                          

                                                กลุมที่ 1                  กลุมที่ 2 

 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

-40 

-80 

-120 

-160 

-200 

1 

2 

3 

4 

5 

 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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5.       
 

 

 

 

           กลุมที่ 1                  กลุมที่ 2 

 

 

 

กลุมที่ 1                 กลุมที่ 2 

 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................ 

 

6. 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

                    กลุมที่ 2                  กลุมที่ 1 

 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

61 

62 

63 

64 

65 

 
 

60 
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7. จากตารางตอไปน้ี จงเขียนคูอันดับโดยใหสมาชิกตัวท่ีหน่ึงแสดงจํานวนสินคา  
 

จํานวนสนิคา 12 24 36 48 60 72 84 

ราคาขาย 10 20 30 40 50 60 70 
 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................ 

 

8. ตารางตอไปน้ีแสดงคูอันดับของจุดบนแกน 
 

คาบนแกนนอน 3 5 7 -1 -3 -5 -7 

คาบนแกนตัง้ -2 -4 -6 2 4 6 8 
 

คูอันดับ 

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................ 
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ใบงาน 

เร่ืองกราฟของคูอันดับ 

จงเขียนคูอันดับและกราฟของแผนภาพตอไปน้ี 
         วาดกราฟ 

1. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  กลุมท่ี 1  กลุมท่ี 2 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  กลุมท่ี 1  กลุมท่ี 2 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

 
 

3 
 
 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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3.                                                                                                                          
วาดกราฟ 

 
 

 

 

  

 

 

 

  กลุมท่ี 1  กลุมท่ี 2 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมท่ี 1  กลุมท่ี 2 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

 
 

3 
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ตอนที่ 2  จงเขียนคูอันดับและกราฟจากตารางขอมูลตอไปน้ี 

1.  

เวลา (ช่ัวโมง) 1 3 5 7 9 

ระยะทาง (กม.) 2 6 10 12 14 

คูอันดับ

............................................................................................................................. ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

กลุมท่ี 1 -1 -2 -3 -4 -5 

กลุมท่ี 2 5 4 3 2 1 

คูอันดับ

............................................................................................................................. ............................... 
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3. 

กลุมท่ี 1 -2 -1 0 1 2 

กลุมท่ี 2 2 1 0 -1 -2 

คูอันดับ

............................................................................................................................. ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

กลุมท่ี 1 10 20 30 40 50 

กลุมท่ี 2 10 10 10 10 10 

คูอันดับ

............................................................................................................................. ............................... 
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ใบงาน 

เร่ือง  การอานและการแปลความหมายของกราฟบนระนาบพกิดัฉาก  

 

 

 

1. จากกราฟ แสดงเวลาท่ีใชในการเดินทาง  จงตอบคําถามตอไปน้ี 

 จุด A แทนคูอันดับ ............................... 

 จุด B แทนคูอันดับ ............................... 

 จุด C แทนคูอันดับ ............................... 

 จุด D แทนคูอันดับ ............................... 

 จุด E แทนคูอันดับ ............................... 

เม่ือใชเวลาในการเดินทางไปถึง 4 ช่ัวโมง จะเดินทางไดระยะทาง ....................กิโลเมตร 

ถาเดินทางไปได 75 กิโลเมตร จะใชเวลาในการเดนิทางไป .......................ช่ัวโมง 

ในเวลา 1 ช่ัวโมง จะเดินทางไปได .................... กิโลเมตร 

ถาระยะทาง 90 กิโลเมตร จะตองใชเวลาเดินทางนาน ................ ช่ัวโมง 

0
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2.  เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2546 นํ้ามันเบนซินชนิดพเิศษไรสารตะกัว่ ราคาลติรละ 17 บาท กาํหนดกราฟ

แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้ามันเบนซินชนิดพิเศษไรสารตะกั่ว กับราคานํ้ามัน ดังน้ี  

 
 

 

 

จงตอบคาํถามตอไปน้ี 

(1) จงหาราคานํ้ามันตามปริมาณท่ีกาํหนดใหตอไปน้ี  

ปริมาณนํ้ามัน 1.50   ลิตร ราคา ……………………… บาท 

ปริมาณนํ้ามัน 5  ลิตร ราคา ……………………… บาท 

ปริมาณนํ้ามัน 7  ลิตร ราคา ……………………… บาท 

ปริมาณนํ้ามัน 9.50   ลิตร ราคา ……………………… บาท 

(2) จงหาปริมาณนํ้ามันจากราคาท่ีกาํหนดใหตอไปน้ี  

      ราคานํ้ามัน 51 บาท  ปริมาณนํ้ามัน  ……………………… ลิตร 

ราคานํ้ามัน 76.50 บาท  ปริมาณนํ้ามัน  ……………………… ลิตร 

ราคานํ้ามัน 102 บาท  ปริมาณนํ้ามัน  ……………………… ลิตร 

ราคานํ้ามัน 144.50   บาท  ปริมาณนํ้ามัน  ……………………… ลิตร 
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3.  เม่ือปลอยวัตถุเปนเน้ือเหล็กใหตกลงจากท่ีสูง ระยะทางท่ีวัตถุตกจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาดังกราฟ 

ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางเวลาและระยะทางในลักษณะท่ีตอเน่ืองกัน เปนสวนของเสนโคงดังรูป 

 

จงตอบคาํถามตอไปน้ี 

(1) เม่ือเวลาผานไป 3 วินาที วัตถุตกลงมาไดประมาณกี่เมตร 

............................................................................................................................. ......................... 

(2) เม่ือเวลาผานไป 6 วินาที วัตถุตกลงมาไดประมาณกี่เมตร 

............................................................................................................................. ......................... 

(3) ถาวัตถุตกลงมาได 90 เมตร เวลาผานไปประมาณกีว่นิาที 

............................................................................................................................. ......................... 

(4) ถาวัตถุตกลงมาได 180 เมตร เวลาผานไปประมาณกีว่นิาที 

.................................................... ................................................................................ .................. 

(5) วัตถุตกลงมาท่ีพิกัด (5, 160) หมายความวาอยางไร 

............................................................................................................. ......................................... 
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ใบงาน 

เร่ือง  การเขียนกราฟแสดงความเก่ียวของของปริมาณสองชุด 

 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนตอบคาํถามตอไปน้ี 

 1.  จงเติมตารางแสดงนํ้าหนักจากสิ่งของตางๆ ในหนวยกิโลกรัม และปอนด 

  นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม เทากับนํ้าหนัก 2.2 ปอนด 

   

รายการ นํ้าหนักเปน

กิโลกรัม 

นํ้าหนักเปนปอนด 

นํ้าตาล 1 กิโลกรัม 

มะเขือเทศ 3 กิโลกรัม 

มันฝร่ัง 5 กิโลกรัม 

เด็กคนหน่ึงหนัก 24 กิโลกรัม 

  

 

 2. จงใชตารางในขอ (1) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักเปนหนวยกิโลกรัมและ

หนวยปอนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. จงใชกราฟในขอ (2) เพื่อหาวานํ้าหนัก 10 กิโลกรัม เทากับกี่ปอนด 

     

 4. จงใชกราฟในขอ (2) เพื่อหาวานํ้าหนัก 15 ปอนด จะหนักประมาณกี่กิโลกรัม  
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ใบงาน 

เร่ือง  การนําไปใช 

 

คําชี้แจง จงอานและแปลความหมายของกราฟบนระนาบพกิดัฉากตอไปน้ี 

1.  กราฟแสดงราคาคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี   เปนดังน้ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  จงตอบคําถามตอไปน้ี 

  1)   จุด D แทนคูอันดับใด และคูอันดับน้ี  หมายความวาอยางไร 

     

  2)   จุดใดแสดงวาราคาคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี คิดเปนนาทีและนาทีละกี่บาท 

     

  3)   ถาจะดูวาโทรศัพทนาน  3 นาที ตองจายเงินกี่บาท  ตองดูท่ีจุดใดและคิดเปนคา

โทรศพัท       กี่บาท 

     

  4)   มีเงิน 15 บาท จะโทรศัพทไดนานกี่นาที 
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2.  กราฟแสดงระยะทาง (กิโลเมตร) ท่ีสัมพันธกับเวลา (ช่ัวโมง) ของรถยนตคันหน่ึง  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 จงตอบคําถามตอไปน้ี 

  1)   จุด C แทนคูอันดับใด และคูอันดับน้ีหมายความวาอยางไร 

     

  2)   จุดใดแสดงวา 1 ช่ัวโมง รถยนตจะแลนไดกี่กิโลเมตร 

     

  3)  รถยนตวิ่ง 5 ช่ัวโมงไดระยะทางกี่กิโลเมตร 

     

  4)   รถยนตวิ่งไดทาง 360 กิโลเมตร จะใชเวลาวิ่งนานกี่ช่ัวโมง 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

จํานวนมะนาว 

(รอยผล)

วันท่ี

ใบงาน 

เร่ือง  การนําไปใช 

 

1. กําหนดกราฟแสดงจํานวนมะนาวท่ีชาวสวนคนหน่ึงเก็บสงขายไดตั้งแตวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 10 

ของเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1.วันท่ี 2 เก็บมะนาวไดเทาไหร 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. วันท่ีเทาไหรเก็บมะนาวสงขายไดมากท่ีสุด เก็บไดเทาไร 

……………………………………………………………………………………………………………. 

3. วันท่ีเทาไหรบางท่ีเก็บมะนาวไดจํานวนเทากัน 

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. วันท่ีเทาไหรเก็บมะนาวสงขายไดนอยท่ีสุด 

……………………………………………………………………………………………………………. 

5. จํานวนท่ีเก็บสงขายไดในรอบ 10 วนัน้ี มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  

……………………………………………………………………………………………………………. 
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2. เม่ือตนป พ.ศ.2546 นํ้ามันดเีซลในประเทศไทยราคาลติรละ 16 บาท เขียนแสดงราคานํ้ามัน

บางสวนดวยตารางไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
จงเขียนคูอันดับและกราฟของคูอันดับซ่ึงสมาชิกตัวท่ีหน่ึงแสดงปริมาณนํ้ามันเปนลิตร  และสมาชิก

ตัวท่ีสองแสดงราคาเปนบาท 

เขียนคูอันดับไดดังน้ี (1,16), (2,32), (3,48), (4,64), (5,80), (6,96) 

ใหแกน X แสดงปริมาณนํ้ามันเปนลิตรและแกน Y แสดงราคานํ้ามันเปนบาท เขียนกราฟไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ้ามัน (ลิตร) ราคา (บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

16 

32 

48 

64 

80 

96 
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3. เม่ือปลอยวัตถุใหตกลงจากท่ีสูง ระยะทางท่ีวัตถุตกจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาดังแสดงใน

ตาราง 

 
เวลา (วนิาที) 0 1 2 3 4 5 6 

ระยะทาง (เมตร) 0 5 20 45 80 125 180 

 

 เขียนกราฟไดดังน้ี 

 

 
 

จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. เม่ือเวลาผานไป 3.5 วนิาที วัตถุตกลงมาไดประมาณกี่เมตร 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ถาวัตถุตกลงมาได 100 เมตร เวลาผานไปประมาณกีว่นิาที 

……………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบเร่ืองคูอันดับและกราฟ ม.1 

จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. จากรูปขอใดเขียนคูอันดับไดถูกตอง 

ก.  (a, 5), (b, 1), (c, 3)    

ข.  (5, a), (1, b), (3, c), (7, c)  

ค.  (a, 5), (b, 1), (c, 7)   

ง.   (a, 5), (b, 1), (c, 3), (c, 7)  

 

 

2. คูอันดับ  (5, 4), (7, 2), (7, 5)  แสดงการจับคูไดตรงกับขอใด 

ก.         

 

 

 

 

 

ข.    

 

 

 
 

 

 

ค.       

 

 

 

 

 

ง. 

 

 

 
 

a 

b 

c 

1 

3 

5 

7 

 

5 

7 

 

4 

2 

5 

 

2 

4 

5 

 

 

5 

7 

 

 

5 

7 

 

2 

4 

5 

 

 

4 

7 

 

 

2 

5 
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3. คูอันดับท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสมาชิกตัวท่ี 1  และสมาชิกตัวท่ี  2 ชุดหน่ึงเปน (1, 3), 

(2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11)  ถาคูอันดับ  (6, a)  และ  (b, 21)  เปนคูอันดับในชุดน้ีแลว  

คาของ  a + b  เทากบัขอใด 

ก.  23    

ข.  24    

ค.  25    

ง.  26 
 

4. คูอันดับในขอใดอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน 

ก.  (2, 1), (3, 3), (4, 5), (5, 7)   

ข.  (1, 2), (2, 5), (3, 8), (4, 10)    

ค.  (0, 0), (2, 2), (4, 4), (6, 7)   

ง.  (1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 11) 
 

5. คูอันดับในขอใดเปนจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

ก.  (2, 1), (4, 2), (4, 6)    

ข.  (1, 2), (1, 3), (6, 2)    

ค.  (3, 10), (1, 2), (5, 2)    

ง.  (2, 2), (3, 3), (4, 4) 
 

6. คูอันดับในขอใดอยูในแนวเสนตรงซ่ึงขนานกับแกน  Y 

ก.  (1, 2), (4, 4), (7, 6), (10, 8)     

ข.  (3, 2), (4, 3), (7, 6), (10, 9)    

ค.  (1, 2), (4, 2), (7, 2), (10, 2)   

ง.   (3, 2), (3, 4), (3, 6), (3, 8) 
 

7. คูอันดับในขอใดเปนจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

ก.  (0, 0), (2, 0), (2, 5), (5, 2)    

ข.  (3, 2), (3, 5), (5, 5), (4, 5)    

ค.  (0, 1), (2, 1), (2, 5), (0, 4)   

ง.  (0, 3), (4, 3), (4, 5), (0, 5) 
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8. ถาคูอันดับ  (1, 5), (4, 2), (7, 2), (8, 5)  เปนจุดมุมของรูปสี่เหลี่ยม  แลวรูปสี่เหลี่ยมน้ีมี

พื้นท่ีกี่ตารางหนวย 

ก.  15  ตารางหนวย  

ข.  18  ตารางหนวย  

ค.  24  ตารางหนวย  

ง.  30  ตารางหนวย 
 

9. กาํหนด  (a, 12) = (9, b – 1)  จงหาคาของ  2a – b  

ก.  3    

ข.  4    

ค.  5    

ง.  6 
 

10. กาํหนด  (2x, y + 2) = (10, 12)  จงหา  x + y 

ก.  15    

ข.  16    

ค.  17    

ง.  18 
 

11. กําหนดจุด  (2, 5)  อยูบนกราฟของ  y = ax + 1  แลว  คาของ  a  เทากับเทาไร 

ก.  1    

ข.  2    

ค.  3    

ง.  5 
 

12. ถามีกราฟเสนตรงผานจุด  (1, 4), (3, 8)  และ  (5, 12)  แลว  จะผานจุดใดตอไปน้ีไดอีก 

ก.  (2, 5)   

ข.  (4, 6)   

ค.  (6, 10)   

ง.  (7, 16) 
 

13. คูอันดับในขอใดอยูบนกราฟของ  x + y = 7  และ  x – y = 5  ท้ังคู 

ก.  (4, 3)   

ข.  (3, 4)   

ค.  (6, 1)   

ง.  (1, 6) 
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Y 
  

  7  

  6 

  5 

  4 

  3 

  2 

  1 
  

- 1  

- 2 

 -3 

 -4 

 -5 

 -6 

 -7 

    

A. 

B. 
 -8  -7  -6  -5  -4  -3   -2  -1    0    1    2   3   4    5    6    7   8 

X 

.c 
D. 

F. 
.E 

14. (2, 5), (6, 3)  และ  (8, 2)  เปนคูอันดับท่ีอยูบนกราฟในขอใด 

ก.  x + 2y = 12   

ข.  2x + y = 9   

ค.  x + y = 7   

ง.  x – y = 6 

จงใชรูปตอไปน้ีตอบคําถามขอ  15 – 17  
 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

15. พิกัดของจุดใดท่ีอยูในจตุภาคท่ี  2 

ก.  A    

ข.  A, B    

ค.  F    

ง.  E, F 
 

16. พิกัดของจุด  C  ตรงกับคูอันดับในขอใด 

ก.  (-3, 1)   

ข.  (1, -3)   

ค.  (1, 0)   

ง.  (0, 1) 
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Y 
  

  7  

  6 

  5 

  4 

  3 

  2 

  1 
  

- 1  

- 2 

 -3 

 -4 

 -5 

 -6 

 -7 

    

A. 
B. 

X 
 -8  -7  -6  -5  -4  -3   -2  -1    0    1    2   3   4    5    6    7   8 

 

C. 

17. คูอันดับ  (-7, -5)  ตรงกับพิกัดของจุดใด 

ก.  A     

ข.  B    

ค.  E    

ง.  F 
 

จงใชรูปตอไปน้ีตอบคําถามขอ  18 – 20  

 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                              

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

18. คูอันดับในขอใดไมอยูบนกราฟเสนตรงท่ีกาํหนดให 

ก.  (-3, -6)     

ข.  (-3, 0)   

ค.  (2, -1)   

ง.  (4, 1) 
 

19. พิกัดของจุด  C  มีคูอันดับตรงกับขอใด 

ก.  (-1, -4)    

ข.  (-5, -2)   

ค.  (-2, -5)   

ง.  (2, -5) 
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ราคาไข (บาท) 

จาํนวนไข (ฟอง) 
21 18 15 12 9 6 3 0 

6 

12 

18 

24 

30 

20. กราฟเสนตรงตัดแกน  X  และแกน  Y  ท่ีพิกัดใด 

ก.  X(0, 3), Y(-3, 0)  

ข.  X(-3, 0), Y(0, 3)  

ค.  X(3, 0), Y(0, -3)  

ง.  X(-3, 0), Y(3, 0) 
 

21. ตารางแสดงอตัราเร็วของการขับรถของนายเกาเปนดงัน้ี 

เวลา (ช่ัวโมง) 0 1 2 3 4 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 0 72 144 216 288 
 

ขอใดไมถูกตอง 

ก.  นายเกาขับรถดวยอตัราเร็ว  72  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

ข. ในเวลา  5  ช่ัวโมง  นายเกาขับรถไดทาง  360  กิโลเมตร 

ค. นายเกาขับรถไดทาง  540  กิโลเมตร  ใชเวลา  7.5  ช่ัวโมง 

ง. คูอันดับ  (6, 422)  แทนความสมัพนัธระหวางระยะทางและเวลาท่ีนายเกาขับรถ  
 

ใชกราฟขางลางน้ีในการตอบคาํถามขอ  22 – 24 

 

 

 
 

22. ไขราคาฟองละเทาไร 

ก.  1  บาท   

ข.  2  บาท   

ค.  3  บาท   

ง.  4  บาท 
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ระยะทาง  (กิโลเมตร) 

800 

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 
เวลา  (นาฬกิา) 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

23. ถามีเงิน  20  บาท  จะซ้ือไขไดกี่ฟอง 

ก.  5  ฟอง   

ข.  6  ฟอง   

ค.  8  ฟอง   

ง.  10  ฟอง   
 

24. คูอันดับจํานวนไขกับราคาไขในขอใดไมถูกตอง 

ก.  (6, 12)     

ข.  (50, 100)   

ค.  (150, 200)   

ง.  (250, 500) 
 

จากกราฟแสดงการว่ิงของรถไฟดเีซล 91  และดเีซล 95  จงใชขอมูลจากกราฟตอบ

คาํถามขอ 25 – 30 

 

 

 

 
 

25. รถไฟท้ังสองขบวนออกจากชานชาลาตางกันกี่ช่ัวโมง 

ก.  1  ช่ัวโมง    

ข.  2  ช่ัวโมง   

ค.  3  ช่ัวโมง   

ง.  4  ช่ัวโมง 
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26. เวลาใดท่ีรถไฟท้ังสองขบวนมีระยะทางในการวิ่งเทากัน 

ก.  8.00  น.     

ข.  9.00  น.   

ค.  10.00  น.   

ง.  11.00  น. 
 

27. รถไฟดีเซล  91  มีอตัราความเร็วเทาใด 

ก.  100  กม./ชม.   

ข.  150  กม./ชม.   

ค.  200  กม./ชม.   

ง.  250  กม./ชม. 
 

28. รถไฟดีเซล  95  มีอตัราความเร็วเทาใด 

ก.  100  กม./ชม.   

ข.  150  กม./ชม.   

ค.  200  กม./ชม.   

ง.  250  กม./ชม. 
 

29. อัตราความเร็วของรถไฟท้ังสองขบวนตางกันเทาไร 

ก.  50  กม./ชม.     

ข.  100  กม./ชม.   

ค.  150  กม./ชม.   

ง.  200  กม./ชม. 
 

30. ถาปราณขีึน้รถไฟดเีซล  91  เวลา  7.00  น.  ถงึบานในเวลา  12.00  น.  ปราณีน่ังอยูบน

รถไฟเปนระยะทางเทาใด 

ก.  500  กิโลเมตร  

ข.  400  กิโลเมตร  

ค.  300  กิโลเมตร  

ง.  200  กิโลเมตร 
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เฉลยขอสอบ 

 

1.  ง         11.  ข         21.  ง 

2.  ค    12.  ง    22.  ข 

3.  ก    13.  ค    23.  ง 

4.  ก    14.  ก    24.  ค 

5.  ข    15.  ข    25.  ข 

6.  ง    16.  ข    26.  ค 

7.  ง    17.  ง    27.  ก 

8.  ก    18.  ข    28.  ค 

9.  ค    19.  ค    29.  ข 

10. ก    20.  ค    30.  ก 
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แบบความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ตีอการใชบทเรียนการตนู  

เร่ือง  คูอันดับและกราฟ 

คําชี้แจง 

1. แบบวัดความพึงพอใจฉบับน้ี สรางข้ึนเพื่อวัดความรูสึกของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชบทเรียนการตนูรวมกบัการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  STAD เร่ือง คูอันดับและ

กราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2. แบบวัดความพึงพอใจน้ีมีท้ังหมด 20 ขอ ใชเวลา 20 นาที ใหนกัเรียนอานขอความแลว 

พิจารณาวาตนเองมีความรูสึกตรงกับคําตอบขอใด แลวทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตนเองเลือก 

การเลอืกคาํตอบในแตละขอจะไมมผีลตอคะแนนของนักเรียนแตประการใด 

ระดับความพึงพอใจ   5  หมายถงึ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด   

4  หมายถงึ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

3  หมายถงึ  มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใช   

2  หมายถงึ  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย   

1  หมายถงึ  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอ

ท่ี 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก พอใช นอย นอย

ท่ีสุด 

1 การเรียนดวยบทเรียนการตนู เรียนดวยความ

สนุกสนาน 

     

2 การเรียนดวยบทเรียนการตนู ทุกกิจกรรมไดเรียนรู

อยากติดตามเรียนตอทําใหไมเบ่ือหนาย 

     

3 บทเรียนการตนูนาสนใจ อานแลวเขาใจงาย      

4 มีภาพประกอบสวยงาม สมจริง      

5 ภาษาท่ีใชในบทเรียนมีความถูกตองแปลความได

งาย 

     

6 ชอบเรียนคณิตศาสตรเปนกลุม      

7 เขาใจเน้ือหามากข้ึนถาไดปรึกษากับเพื่อนๆ      

8 พอใจท่ีไดเปนผูมีความรับผิดชอบตอกลุม      

9 พอใจเพื่อน ๆ ชอบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน      

10 พอใจท่ีมีสวนรวมชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ      

11 พอใจเม่ือสมาชิกในกลุมทําคะแนนไดดี      

12 พอใจท่ีมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับ

เพื่อน ๆ 
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ขอ

ท่ี 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก พอใช นอย นอย

ท่ีสุด 

13 ภูมิใจท่ีเพื่อนยอมรับฟงความคิดเห็น      

14 ภูมิใจท่ีไดอธิบายเน้ือเร่ืองใหเพื่อนๆ ฟง      

15 เพื่อนในกลุมทําใหฉันเขาใจเน้ือหามากย่ิงข้ึน      

16 พอใจท่ีไดทําแบบทดสอบทายบทเรียนการตูนเม่ือ

ศึกษาจบแตละเร่ือง 

     

17 เห็นความสําคัญการรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน      

18 พอใจท่ีมีโอกาสทราบคะแนนของผลงานท่ีทํา      

19 ชอบท่ีครูเปดโอกาสใหสอบถามปญหาจากครูได      

20 ชอบการจัดกิจกรรมเปนทีมท่ีสรางบรรยากาศท่ีดี       

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ........................

........................................................................................................... ..........................................

............................................................................................................................. ........................

............................................................... ...................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ชในการศกึษาคนควา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

  

รายนามผูเช่ียวชาญท่ีชวยตรวจสอบบทเรียนการตูน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณติศาสตร แผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนการตนูรวมกบัเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 

และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน มีดังน้ี 

 

1. อาจารยเจริญศิลป เพียรมี 

    ครูชาํนาญการพเิศษ  

    โรงเรียนสรุวทิยาคาร 

2. อาจารยศภุวรรณ โสวภาค 

    ครูชาํนาญการพเิศษ  

    โรงเรียน1

3. อาจารย ดร.สมศักดิ์ ลิลา  

สรุวทิยาคาร 

    มหาวทิยาลยับูรพา 

    คณะศึกษาศาสตร 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ช่ือ ช่ือสกุล       นางสาวหน่ึงฤทัย  ชูแกว 

วันเดือนปเกิด      20 มิถนุายน 2526 

สถานท่ีเกิด      อําเภอเมือง จังหวัดสรุนิทร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน    145 หมู 12 ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง  

       จังหวัดสุรินทร 32000 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ครู คศ.1 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน     โรงเรียนสรุวทิยาคาร อาํเภอเมือง  

        จังหวัดสุรินทร 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2544    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

       จาก โรงเรียนทาสวาง อําเภอเมือง  

       จังหวัดสรุนิทร 

 พ.ศ. 2548    ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร 

       จาก มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร 

 พ.ศ. 2555    การศกึษามหาบัณฑิต  

                               สาขาวชิาการมัธยมศกึษา (การสอนคณติศาสตร) 

       จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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