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The purposes of this  research were to compare the achievement of learning 

mathematics of Mathayomsuksa III by  using  simulation  with  criteria and  compare self - 
discipline  before and after using Mathematics Learning Packages  Using Simulation. 
 The sample of this study comprised was 20 Mathayomsuksa III students with 
unsatisfactory results in the first semester of 2009 academic year at 
Trimudomsuksanomkloa  School, Bangkok. They were randomly selected  through simple  
random sampling technique.  The sample was taught with mathematics learning  packages 
through simulation on inequality in one variable word problems by the researcher for 14 
fifty – minute periods. The One – Group Pretest – Posttest Design was used with this study. 
The data was statistically analyzed by using t – test One Group and t – test for dependent 
samples . 
 The findings were as follows : 

1. The mathematics achievement of the sample after being taught by using 
 Mathematics Learning Package by using Simulation on “ Inequality Problem ” was 
significantly higher than 60 percentage criteria at the .01 level of significance . 

2. The self – discipline after using Simulation on “ Inequality Problems” was 
 significantly higher at the .01 level of significance . 
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บทที่ 1               
บทนํา 

 
ภูมิหลัง            
 ในปจจุบันนี้ความเปนอยูของมนุษยทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก   ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ   สังคม  ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในดานการสื่อสารก็มีขอมูล
มากข้ึน  และเปนการสื่อสารแบบไรพรมแดน   มนุษยมีความเจริญทางดานความคิดและดานวัตถุ
มากข้ึน  ซึ่งความเจริญดังกลาวน้ันลวนแตใชความรูดานคณิตศาสตรเปนรากฐานของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกกระบวนการคิด  ฝกแกปญหา  ชวยพัฒนา
ศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนที่สมบูรณ  ชวยเสริมสรางความมีเหตุผล  ความเปนคนชางคิด  
ชางริเร่ิมสรางสรรค  มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทํางาน  และเปนวิชาที่สามารถ
พัฒนาความสามารถ ในการแก ปญหาของผู เ รี ยน  (สิ ริ พ ร   ทิพย ค ง . 2 5 43 :15)  ซึ่ ง 
กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เก่ียวของดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา ทั้งนี้หากนักเรียนสามารถคิดแกปญหาไดอยางถูกตองมี
ทักษะกระบวนการ  มีเหตุผลแลว  นักเรียนยอมสามารถถายโยงความรู และประสบการณที่ไดใน
การคิดแกปญหาไปยังศาสตร อ่ืนๆได (มงคล  วงศพยัคฆ.2546:30)  จากความสําคัญของ
คณิตศาสตรดังกลาว   กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรทุก
ระดับชั้น  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนมี
ทักษะการคิดคํานวณ  เพ่ือใชแกปญหาในชีวิตประจําวันฝกใหรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  และ
สามารถใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอยางมีระบบ  ชัดเจน  และรัดกุม  (ยุพิน  พิพิธกุล. 
2530 : 20-21 )   
 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันปรากฏวาไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  เน่ืองจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปนทักษะการคิดคํานวณ สรุป
ความคิดรวบยอด มีกฎเกณฑที่แนนอน และทักษะโครงสรางที่มีเหตุผล  สื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ  และมีลักษณะเปนนามธรรมจึงยากตอการเรียนรูและทําความเขาใจ (ยุพิน  พิพิธกุล.
2530 : 1-3)  ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ  จีเอที  (GAT – 
General Achievement Test)  ของสํานักทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  ที่ไดประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดานโครงสรางความรู และทักษะเฉพาะวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ประจําปการศึกษา  2549 ทุกโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศประจําปการศึกษา 2549 พบวา ความรู
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นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไดคาเฉลี่ย 15.55 คะแนนอยูในเกณฑตองปรับปรุง 34.95%  (สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา  กรมวิชาการ.พฤษภาคม 2550 : 1) และจากการศึกษาพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําในเรื่องการแกโจทยปญหา เพราะนักเรียนขาดความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ซึ่งมีสาเหตุ 2 ประการ คือ นักเรียนมองไมเห็นวาปญหาคืออะไร  และนักเรียนไมทราบ
วิธีการในการแกปญหาน้ัน (Henney .1971 : 23)  ซึ่งสอดคลองกับที่ สุนิสา  พงษประยูร 
(2543:บทคัดยอ)  ไดศึกษาขอบกพรองในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเร่ือง สมการ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  แลวพบวานักเรียนมีขอบกพรองในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง
สมการ คิดเปนรอยละ 55 ซึ่งการแกโจทยปญหาน้ีถือวาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญตอการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร   เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตรมีเน้ือหาท่ีเปนนามธรรม  บางเรื่องยากและซับซอนทําให
ผูเรียนไมเขาใจ  ผูเรียนไดรับการฝกคิดคํานวณเพียงอยางเดียว จึงไมมีโอกาสไดคิดและคนพบดวย
ตนเอง (กรมวิชาการ. 2541 :1)                
 ดังน้ันครูผูสอนคณิตศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการ
สอนของตนเอง  ใหเขากับยุคสมัยใหม โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง มีสวนรวมในการเรียนการสอน
สรรคสรางความรูดวยตนเอง (ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล. 2543 : 266)  ฉะนั้นในการสอนโจทยปญหาควร
สอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถตีความหมายโจทยได  โดยทราบถึงความมุงหมายและ
วิธีการเพื่อนํามาใชในการแกปญหา (สุมนมาศ  สันโดษ . 2520 : 3)  วิธีการเรียนการสอนที่
เหมาะสมในการสรางความเขาใจกระบวนการของคณิตศาสตร คือ ผูเรียนตองสรางองคความรูดวย
ตนเอง  โดยเรียนจากอุปกรณของจริงใหโอกาสสัมผัสจับตองมีสิ่งที่ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน
ระหวางเรียนพรอมทั้งมีสิ่งที่ทาทายใหเด็กอยากรูอยากเรียน (ยุพิน  พิพิธกุล. 2543 : 25) รวมทั้งให
นักเรียนมีสวนรวมมากขึ้นโดยใหสัมผัสกับประสบการณตรง หรือประสบการณที่มีสภาพใกลเคียงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด อันจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น (ทิศนา  แขมมณี. 2522 : 231)  
ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคลองกับลักษณะวิธีการสอนโดยใชสถานการณจําลอง เพราะวิธีการสอนโดยใช
สถานการณจําลอง เปนวิธีการนําปญหาในชีวิตประจําวันมาใหนักเรียนแกไข  โดยเปนปญหาใกลตัว 
และเปนปญหาท่ีนักเรียนคนพบเอง นอกจากนั้นการสอนโดยใชสถานการณจําลองยังชวยทําใหเด็ก
มีความรูกวางขวาง เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา ทําใหเด็กสนุกสนาน และยังชวยใน
การฝกฝนการอภิปรายเพ่ือแกปญหาตางๆไดดีขึ้น (สมบูรณ เสนีวงศ ณ อยุธยา. 2525 : 30) อีกทั้ง
เปนวิธีสอนที่เปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากผูสอนใหเปนผูชี้แนะ  ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการทาง
สติปญญาและทางอารมณไดดีกวาวิธีสอนอ่ืนๆ  (ลัดดา  ศิลานอย.  2534 : 58) นอกจากการปรับ
วิธีการสอนแลว  สื่อการเรียนก็มีความสําคัญตอการเรียนและนับวาเปนหัวใจสําคัญของการเรียนการ
สอนอีกประการหน่ึงดวย  เพราะการเรียนการสอนจะบรรลุผลไดดีเพียงไร ขึ้นอยูกับวาครูผูสอนจะ
สามารถกําหนด  เลือกหรือสรางสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมเพียงใด (สุพรรณี  สุขะสันติ์. 
(2545 : 125 – 126 ) 
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         นอกจากวิธีสอนแลวในดานเอกสารก็มีความสําคัญย่ิง  เอกสารที่จะชวยใหการสอนโดยใช
สถานการณจําลองในการแกปญหาโจทยประสบผลสําเร็จ ควรอยูในรูปของชุดการเรียน 
(Learning Package)  ในชุดการเรียนประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียน สื่อการเรียนที่สอดคลอง
กับเน้ือหา และประสบการณ เชน รูปภาพ เทป วัสดุอุปกรณ ฯลฯ และการมอบหมายงานเพ่ือให
ผูเรียนมีประสบการณมากขึ้น  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เปนชุดการเรียน
ที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาโจทย  เปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาอีกอยางหนึ่ง  ที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันไดเปนอยางดี   เปน
เคร่ืองมือที่ชวยใหครูดําเนินการสอนไปตามขั้นตอน ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูไดในบางโอกาส 
ชวยถายทอดเน้ือหาประสบการณที่ซับซอนที่เปนนามธรรมสูงๆได ชวยใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ชวยสงเสริมการศึกษา
รายบุคคล กลุมบุคคล ผูเรียนไดเรียนตามความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่อํานวย(ลัดดา  ศุขปรีดี. 
2523 : 26) ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง ใน
ชุดการเรียนการสอนประกอบดวย บัตรคําส่ัง  บัตรกิจกรรม บัตรเน้ือหา บัตรแบบฝกหัดหรือบัตร
งานพรอมเฉลย ในชุดการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อไวพรอม เพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการเรียนเร่ือง
นั้น ๆ (ยุพิน  พิพิธกุล. 2531:174) ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524 : 61 – 62) ได
กลาววา ชุดการเรียน เปนสื่อการเรียนที่มีความสมบูรณอยูในตัวมีรายละเอียดของขั้นตอนตางๆ 
ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง และนําไปใชไดทุกเวลาโดยไมจําเปนตองใชในหองเรียนเทาน้ัน 
นอกจากน้ี  ผูสอนคนอ่ืนๆ สามารถนําชุดการเรียนไปใชในการสอนไดเชนกัน ดังน้ันการสอนซึ่งใช
ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองในการแกปญหาโจทย จึงนาจะเปนวิธีการสอนอีก
รูปแบบหนึ่งที่จะชวยแกปญหาที่นักเรียนขาดทักษะดานความสามารถในการแกปญหาโจทย
คณิตศาสตร และสรางวินัยในตนเองใหแกนักเรียนได  ทั้งชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน
ดานคณิตศาสตรดีขึ้น อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นดวย              
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยซ่ึงเปนครูสอนวิชาคณิตศาสตร  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวินัยในตนเองของนักเรียน   
จึงสนใจที่จะสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา  

 1. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 3  ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองกับเกณฑ  
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบวินัยในตนเองของนักเรียนกอนและหลังการใช ชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา  

         ผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้  จะทําใหไดชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสูงขึ้นนักเรียนมีวินัยในตนเองมากขึ้น  พรอมทั้งจะเปนแนวทางแก
ผูวิจัย  ครูผูสอน  ในการเลือกใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอนักเรียน  เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
ประชากร 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ค  33101  ต่ํา  จํานวน 55 คน 
 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 2  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ค 33101  ต่ํา จํานวน  20  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย         
( Simple Random Sampling )   จากนักเรียนทั้งหมด  55 คน 
 
 2. เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองคือ  โจทย
ปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   ในวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  จัดแบงเนื้อหา
ดังนี้ 
  2.1 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน 
  2.2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ การซ้ือขาย 
  2.3 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ 
  2.4 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิต                
  2.5 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับอายุและน้ําหนัก               
  2.6 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวน 
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3.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา              
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาคือภาคเรียนที่ 1    ปการศึกษา 2552  โดยใชเวลาใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา  12  คาบ  ใชเวลาวัดวินัยในตนเองกอนเรียน  25  
นาที  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  1  คาบ  และวัดวินัยในตนเองหลังเรียน  25  
นาที  รวมทั้งสิ้น 14 คาบ   คาบละ   50 นาที ดังนี้  
 3.1 วัดวินัยในตนเองกอนเรียน              25  นาที   
 3.2 ดําเนินกิจกรรม (ดําเนินการสอน)  จํานวน  12  คาบ               
  คาบที่ 1 - 2   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 1  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับการหาจํานวน              
     คาบที่   3 - 4   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับการซ้ือขาย               
  คาบที่  5 - 6   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 3 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ               
  คาบที่  7 - 8   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 4 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิต              
  คาบที่  9 - 10  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 5 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับอายุและน้ําหนัก              
  คาบที่ 11 - 12  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 6 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวน                              
 3.3 ทดสอบหลังเรียน   จํานวน 1  คาบ 
 3.4 วัดวินัยในตนเองหลังเรียน                                25  นาที    

 
4.  ตัวแปรที่ศึกษา                    
 ตัวแปรอิสระ ไดแกการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง
 ตัวแปรตาม  ไดแก                          
    1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร                        
    2. วินัยในตนเอง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ                  
 1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร                       
  ชุดการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง   ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ใชเปนส่ือการ
เรียนการสอน  เปนชุดของประสบการณที่มีการนํานวัตกรรม  และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตางๆมาผสมผสานกัน   โดยครูเปนผูสรางมีลักษณะเปนชุด  ในแตละชุดประกอบไปดวย  
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 คูมือการใชชุดการเรียนคณิตศาสตร  เปนสวนอธิบายรายละเอียดการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตร                
 ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร               
 คําชี้แจง           เปนสวนที่อธิบายลักษณะของชุดการเรียนคณิตศาสตร              
 จุดประสงคการเรียนรู      เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนไดศึกษาชุดการ
เรียนคณิตศาสตรเรียบรอยแลว     
 เวลาที่ใช          เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํากิจกรรม    
 สื่อ                  เปนสวนที่ระบุในชุดการเรียนน้ันวา มีวัสดุอุปกรณ อะไรบาง     
 สาระการเรียนรู      เปนสวนที่เสนอความรูใหกับนักเรียน    
 กิจกรรมการเรียนรู  เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนไดปฏิบัติ     
 แบบฝกทักษะ          เปนแบบฝกหัดภายหลังการเรียน    
 การประเมินผล       เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดประเมินความสามารถของตนเอง 
หลังจากที่ไดศึกษาเนื้อหาและพฤติกรรมเสร็จเรียบรอยแลว  โดยมีแบบฝกทักษะทายชุดการเรียน
แตละชุด 
 
    2. สถานการณจําลอง                   
  สถานการณจําลอง หมายถึง   วิธีการสอนแบบหนึ่งโดยการสมมติสถานการณที่
ใกลเคียง  คลายคลึง  เลียนแบบ  หรือสะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้น มีครูเปนผูเลาสถานการณหรือ
กําหนดสถานการณ  เวลาเริ่มตน  และเวลาจบ   สวนนักเรียนเปนผูเขารวมในสถานการณแสดง
บทบาทไปตามลําดับเหตุการณที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งจะเปนการฝกคิดแกปญหาและตัดสินใจ และ
ตัวนักเรียนยังมีโอกาสทราบความคิดเห็นของตนเองจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 



 7 

 3. การสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง                     
  การสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  หมายถึง  การสอนที่
ครูสมมุติสถานการณขึ้นใหคลายคลึงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  และสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน 
เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  แลวเสนอเปนกิจกรรมการสอน   โดยกําหนด
สถานการณจําลองเปนรูปภาพของการจําลองสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  มีขอความ
บรรยายเหตุการณนั้นๆ  และกําหนดเปนกิจกรรมยอยใหผูเรียนไดทดลองออกความคิดเห็น  หรือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหา ทําใหผูเรียนรูสึกวาไดมีสวนรวมในเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง   
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดนําเสนอขั้นตอนการสอนโดยใชสถานการณจําลองโดยไดปรับปรุงจาก
แนวคิดของ  ครูคัลล (Crookall. 1990 :34); สมพงษ  จิตระดับ (2530 : 76 – 77) ; ดวงเดือน  เทศ
วานิช (2530 : 107) ; สุวิทย  มูลคํา  และ  อรทัย  มูลคํา  (2545 : 78 – 80)  เปน  4 ขั้นตอนดังน้ี               
 ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมการ                      
 1. ครูกําหนดสถานการณจําลองที่จะใชเปนรูปภาพสถานการณตางๆ                     
 2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน                       
 3.  ครูจัดใบกิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานการณจําลองที่ครูสรางขึ้น                   
 4.  ครูจัดใบงาน                     
 ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินกิจกรรม                     

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  และการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช 
สถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวใหนักเรียนทราบ 
 2.  ครูทบทวนการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยฝกการแกโจทยปญหาอยางงาย
โดยใชของจริง  ครูสรางสถานการณจริง  ใหนักเรียนชวยกันคิดวิธีแกปญหาและหาคําตอบ 
 3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองใหนักเรียนแตละกลุม  ให
นักเรียนอานคําชี้แจงในชุดการเรียนกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จากน้ันใหนักเรียนในกลุมชวยกัน
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในชุดการเรียนน้ันๆ       
 4. ครูเสนอสถานการณจําลองโดยใชรูปภาพซึ่งแสดงเหตุการณ เร่ืองราวของสถานการณ
ตางๆ หรือใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ  เปนการนํานักเรียนเขาสูสถานการณที่เปนปญหา
 5. ครูใหนักเรียนกลุมที่ 1 และ 2 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1  และใหนักเรียน
กลุมที่ 3 และ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 2  ซึ่งเปนปญหาในเหตุการณของสถานการณ
จําลองโดยใชรูปภาพที่ครูสรางขึ้น  ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมกันคิดวิเคราะห  
วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหา และหาคําตอบของปญหาที่ครูกําหนดไวใน
ใบกิจกรรม   
 6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย เพ่ือแกโจทยปญหา  โดย
อภิปรายถึงขั้นตอนการแกโจทยปญหาดังนี้                      
  6.1 วิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให                    



 8 

  6.2  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา                      
  6.3  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยอาศัยเง่ือนไขในโจทย 
   6.4  แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่สรางขึ้น                     
  6.5  ตรวจคําตอบ                      
  6.6  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงวิธีคิดลงในใบกิจกรรมที่อยูในชุดการเรียนแตละชุด              
 ข้ันที่ 3 ข้ันวิเคราะหและอภิปรายผล                           
 1.  ครูใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกปญหาของกลุมตอครูและเพ่ือน
หนาชั้นเรียน                  
 2.  ครูและนักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายปญหาจากสถานการณจําลองอีกคร้ังเพื่อหา
ขอสรุปเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา                   
 3.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจคําตอบของแตละกลุมวาถูกตองหรือไม  ถากลุมใด
ตอบไมถูกตอง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกไขจนกวาคําตอบจะถูกตองครบถวน ครูตรวจสอบความ
ถูกตองอีกคร้ัง                               
 4.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันแสดงวิธีทํา และคิดคํานวณหาคําตอบจากโจทยในใบ
กิจกรรมทั้ง 2 ขอ แลวจดบันทึกลงในสมุดจดงานของตนเอง              
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุปและประเมินผล                  
 1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ตามลําดับขั้นตอนใหเปนหลักการเดียวกัน และครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม                  
 2. ครูใหนักเรียนทุกคนฝกทักษะในการแกโจทยปญหา  และฝกทักษะในการนําไปใช  
โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานในชุดการเรียนแตละชุด                  
 3. ครูตรวจการฝกทักษะจากใบงาน  ถาพบขอบกพรองของนักเรียนครูตองนํามาสอน
ซอมเสริม  และแจงขอบกพรองใหนักเรียนทราบเพ่ือแกไขปรับปรุง                  
 4. ครูประเมินพฤติกรรมตางๆ จากการรวมกิจกรรมในสถานการณจําลอง 
 
  4. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา                     
  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  หมายถึง  นักเรียนที่สอบไดคะแนนต่ํากวา
เกณฑรอยละ 50 โดยไดมาจากคะแนนสอบประมวลผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ปลายป
การศึกษา 2551 คือสอบไดชวงคะแนนรอยละ 0-49 คะแนน  เทียบกับเกณฑของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2549 :สิ่งที่สงมาดวย 2) ซึ่งมีดังนี้                                  
  ไดชวงคะแนนรอยละ  80 - 100     อยูในระดับดีเยี่ยม 
                 ไดชวงคะแนนรอยละ  75 - 79      อยูในระดับดีมาก                                
  ไดชวงคะแนนรอยละ  70 - 74      อยูในระดับดี 
                 ไดชวงคะแนนรอยละ  65 - 69      อยูในระดับคอนขางดี                               
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  ไดชวงคะแนนรอยละ  60 - 64      อยูในระดับนาพอใจ 
                 ไดชวงคะแนนรอยละ  55 - 59      อยูในระดับพอใช                
  ไดชวงคะแนนรอยละ 50 - 54      อยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา                 
  ไดชวงคะแนนรอยละ 0  - 49       อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
 
 5. วินัยในตนเอง  ( Self Discipline )                    
  วินัยในตนเอง  (Self Discipline) หมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมของตนเอง  โดยอํานาจภายใน  เกิดจากมโนธรรมภายในจิตใจ  ใหเปนไป
ตามความตองการ  ตามกฎเกณฑ  กติกาของสังคม  เพ่ือประโยชนสุขของสวนรวมและเปนที่
ยอมรับของสังคม  โดยผูที่มีวินัยในตนเองมีคุณลักษณะและพฤติกรรมดังตอไปน้ีคือ  มีความ
รับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความตั้งใจ มีความอดทน มีลักษณะความเปนผูนํา มีความ
ซื่อสัตย ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงที่จะศึกษาวินัยในตนเอง 6 ดานคือ ความรับผิดชอบ  ความเชื่อม่ัน
ในตนเอง  ความตั้งใจ  ความอดทน  ลักษณะความเปนผูนํา  และความซื่อสัตย การแสดงออกของ
วินัยในตนเองดังนี้                          
     5.1  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเอาใจใสจดจอ  และ
ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย  และติดตามปรับปรุงแกไขงานตางๆใหถูกตองจนเปน
ผลสําเร็จดวยดี  พยายามทําหนาที่ตางๆ อยางเต็มความสามารถและตรงตอเวลา  รวมถึงปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอตกลงของโรงเรียน                           
     5.2  ความเชื่อม่ันในตนเอง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความม่ันใจที่จะ
ประกอบกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายอยางองอาจ  ไมมีการลังเล  ไมหวั่นวิตกในความสามารถของตน  
กลาแสดงออกทั้งความคิดเห็นและทาทาง รวมถึงมีความพยายามในการแกปญหาดวยตนเอง                         
     5.3  ความตั้งใจ หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุงม่ันที่จะพยายามประกอบ
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุจุดมุงหมาย  เชน การทําการบานที่ครูสั่งอยางสมํ่าเสมอ  การ
วางแผนลวงหนากอนลงมือทํางานทุกคร้ัง  การทบทวนบทเรียนแทนการไปเที่ยวเตร  การทํางาน
อยางเปนระเบียบเรียบรอย       
  5.4  ความอดทน  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอย  การควบคุม
อารมณตนเองในการทํากิจกรรม  ความพากเพียรพยายามในการทํางาน ยอมเสียสละ  เลนและทํา
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม  ขยันหม่ันเพียรที่จะทํางานจนสําเร็จ                        
  5.5  ลักษณะความเปนผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  การแสดงความคิดเห็น  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การใหความชวยเหลือ  และรับ
ความชวยเหลือจากเพ่ือน  ตลอดจนความเอ้ือเฟอเผ่ือแผรูจักแบงปน  รูจักใหอภัยในความผิดพลาด
ของผูอ่ืน  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ไมเห็นแกตัว  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  
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  5.6  ความซื่อสัตย  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎเกณฑในการทํากิจกรรมอยางเครงครัด  ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง
และผูอ่ืน เชน ไมหลอกลวงไมทุจริต  พูดแตความจริง  มีความเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  ยอมรับการ
กระทําที่ไมถูกตองของตนเอง เปนตน           
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  วินัยในตนเองวัดไดจากคะแนนการทําแบบวัดวินัยในตนเองซึ่งเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามความมีวินัยใน
ตนเองของ รัตนา  นภารัตน (2531 : 93 – 95); กาญจนา  มีพลัง (2532 : 95 – 97) ;  
ขวัญใจ  บุญฤทธิ์ (2535 :195 – 197) ; สินีนาฏ  สุทธจินดา (2543 :128  - 130); ศิวพงศ  ไชยพร 
(2548 : 107-110) ;  พัชรี  แพนลิ้นฟา  (2549 : 116 – 118)  โดยใชเวลาในการวัดวินัยในตนเอง
กอนเรียนและหลังเรียนอยางละ  25  นาที   
  
 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร                     
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง    ความสามารถในการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สถานการณจําลอง เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ซึ่งประเมินไดจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัย  โดยใน
แบบทดสอบ 1 ขอนั้นจะประกอบดวยพฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Domain)  ใน
การเรียนคณิตศาสตร   ตามที่วิลสัน (Wilson.1971 : 643 – 685) จําแนกไวทั้ง 4 ระดับในขอ
เดียวกันคือ              
  6.1 ความรูความจําดานการคิดคํานวณ  (Computation) ประกอบดวยความรูความจํา
เก่ียวกับขอเท็จจริง  ศัพท  นิยาม  และความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณตามขั้นตอนที่
เคยเรียนรูมาแลว              
  6.2 ความเขาใจ (Comprehension) ประกอบดวยความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติ  
หลักการ กฎ   การสรุปอางอิงเปนกรณีทั่วไป  และความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร  
ความสามารถในการเปลี่ยนโจทยปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหน่ึง  ความสามารถในการคิด
ตามแนวของเหตุผลและความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร            
  6.3 การนําไปใช  (Application ) ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ   
ที่คลายคลึงกับที่เคยเรียนมาแลว  ตลอดจนความสามารถในการเปรียบเทียบการวิเคราะหขอมูล 
และการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและสมมาตรกัน               
  6.4 การวิเคราะห  (Analysis)  ประกอบดวย  ความสามารถในการแกโจทยปญหาท่ี
ไมเคยประสบมากอน  แตอยู ในขอบเขตของเน้ือหาที่ เ รียน  ความสามารถในการคนหา
ความสัมพันธ  การสรางขอมูล  การสรางขอพิสูจน  ตลอดจนความสามารถในการสรางสูตรและ
ทดสอบความถูกตองของสูตร  
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             7. เกณฑ  หมายถึงคะแนนขั้นต่ําที่จะยอมรับวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร  วิเคราะหไดจากคะแนนหลังเรียน แลวนําคะแนนมาเฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ
โดยที่ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนรวมถือวาผูนั้นสอบผานเกณฑ ซึ่งปรับปรุงมาจาก
เกณฑการตัดสินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2549 :สิ่งที่สงมาดวย 2) ซึ่งมีดังนี้                                  
  ไดชวงคะแนนรอยละ  80 - 100     อยูในระดับดีเยี่ยม 
  ไดชวงคะแนนรอยละ  75 - 79      อยูในระดับดีมาก                                
  ไดชวงคะแนนรอยละ  70 - 74      อยูในระดับดี 
  ไดชวงคะแนนรอยละ  65 - 69      อยูในระดับคอนขางดี                               
  ไดชวงคะแนนรอยละ  60 - 64      อยูในระดับนาพอใจ 
  ไดชวงคะแนนรอยละ  55 - 59      อยูในระดับพอใช                
  ไดชวงคะแนนรอยละ 50 - 54      อยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา                 
  ไดชวงคะแนนรอยละ 0  - 49       อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ   
 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา                

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอน   ดวยชุดการ
เรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สูงกวาเกณฑรอยละ 60               
 2. นักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้น  หลังใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณ
จําลอง เรื่อง   โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   
 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
    1.1 ความหมายของชุดการเรียน 
    1.2 ประเภทของชุดการเรียน 
    1.3 องคประกอบของชุดการเรียน 
    1.4 หลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางชุดการเรียน 
    1.5 ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน 
    1.6 ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี 
    1.7 ประโยชนของชุดการเรียน 
    1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
2.  เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการใชสถานการณจําลอง 
  2.1  เอกสารที่เก่ียวของกับการใชสถานการณจําลอง 
           2.1.1 ความหมายของสถานการณจําลอง 
           2.1.2  ความมุงหมายในการใชสถานการจําลอง 
           2.1.3  การสรางสถานการณจําลอง 
           2.1.4  ขั้นตอนในการใชสถานการณจําลอง 
           2.1.5  ประโยชนของการใชสถานการณจําลอง 
      2.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชสถานการณจําลอง 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง 
     3.1 เอกสารที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง 
     3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง 
4. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
     4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
     4.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     4.3 ปจจัยและองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     4.4 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
     4.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียนคณิตศาสตร 
 1.1 ความหมายของชุดการเรียนคณิตศาสตร 
      ชุดการเรียนคณิตศาสตร ( Mathematics  Learning Package) น้ันคือชุดการเรียนที่มี
เน้ือหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงไดมีการศึกษา
คนควาเก่ียวกับชุดการเรียน   ซ่ึงชุดการเรียน  ( Learning  Package )  มีชื่อเรียกตางๆ กัน  เชน  
ชุดการเรียน ชุดกิจกรรม (Activity Package) ชุดการเรียนสําเร็จรูป ชุดการเรียนการสอน 
(Instructional  Kits)  ชุดการเรียนรายบุคคล  เปนตน   เดิมทีเดียวมักใชคําวา “ชุดการสอน”  
(Instructional  Package ) เพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใชประกอบการสอน  ตอมาแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีบทบาทมากขึ้น นักการศึกษาจึงเปลี่ยนมาใชคําวาชุดการ
เรียน  เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสใชสื่อตางๆ ในชุดการเรียนเพ่ือการศึกษาดวยตนเอง  ( กาญจนา   
เกียรติประวัติ .2524 : 174 -175 )  ซ่ึงมีผูใหความหมายไว  ดังน้ี   
  ฮุสตัน  และคณะ  (Houston  and  others. 1972 : 10 -15 )  ใหความหมายวาชุดการ
สอน เปนชุดของประสบการณที่จัดเตรียมไวใหกับผูเรียน  เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว   
  แคปเฟอรและแคปเฟอร  ( Kapfer  and  Kapfer. 1972 : 3 -10 )  ใหความหมายวา  
ชุดการเรียนเปนรูปแบบของการศึกษาระหวางครูและนักเรียน  ซ่ึงประกอบดวยคําแนะนําที่ให
นักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียน  จนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรูการรวบรวมเนื้อหาท่ี
นํามาสรางชุดการเรียนนั้นไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและ
เน้ือหาตองตรงและชัดเจน ที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน
    ดวน  ( Duane. 1973 : 169 )  ไดกลาวถึงชุดการเรียนการสอนวา  เปนชุดการเรียน
การสอนรายบุคคล ( Individualized Instruction )  อีกรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดสัมฤทธิ์
ผลทางการเรียนตามเปาหมาย  ผูเรียนจะเรียนไปตามอัตราความสามารถและความตองการของ
ตนเอง            
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 117 – 118) ไดใหความหมายของชุดการสอนไววา ชุด
การสอนหรือชุดการเรียนตรงกับภาษาอังกฤษวา Instructional  Package เปนสื่อประสมประเภท
หน่ึงที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน  เปนสื่อประสมที่ไดจากระบบการผลิตและการนําส่ือการ
สอนที่สอดคลองกับวิชา หนวย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนอยางมีประสิทธิภาพ     
  วิชัย   วงษใหญ  ( 2525 : 185 )  ใหความหมายไววา  ชุดการสอน  หมายถึง  ระบบ
การผลิตและการนําสื่อการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน  สื่อ
การเรียนอยางหน่ึงอาจใชเพ่ือเราความสนใจ  ในขณะที่อีกอยางหน่ึงใชเพ่ืออธิบายขอเท็จจริงของ
เน้ือหา  และอีกอยางหนึ่งอาจเพ่ือกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนําไปสูความเขาใจลึกซ้ึงและปองกัน
การเขาใจความหมายผิด  สื่อการเรียนเหลาน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา  “สื่อประสม”  ที่เรานํามาใชให
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สอดคลองกับเน้ือหาวิชา  เพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   สุมานิน   รุงเรืองธรรม  ( 2526 : 112 )  ใหความหมายไววา ชุดการสอน  หมายถึง  
ระบบการผลิตและการนําสื่อการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน
หรือการนําระบบสื่อประสม ( Multi-Media )  ที่สอดคลองกับเน้ือหาและประสบการณของแตละ
หนวยวิชา  มาชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ชุด
การสอนน้ีนิยมจัดไวในรูปของกลองหรือซองเปนหมวดๆ สําหรับหัวขอตางๆ ในทุกวิชา  เทาที่จะทํา
ไดโดยยึดหลักสูตรเปนแนวในการพิจารณาจัดทําชุดการสอนแตละชุด     
  เสาวณีย   สิกขาบัณฑิต  ( 2528 : 291-292 )  ไดใหความหมายของชุดการสอนไววา  
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  อันประกอบดวย  วัตถุประสงค เน้ือหา และวัสดุอุปกรณทั้งหลายไว
เปนชุดๆ ( จะใสเปนกลอง หรือชุด หรือถุง หรือหอ ก็ได )  เพ่ือจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูและถือ
วาเปนแผนการเรียนที่ชวยใหครูไดรับความสะดวก ในการเรียน  และชวยผูเรียนใหเกิดผลสําเร็จใน
การเรียนรูและเปนการจัดโดยอาศัยวัตถุประสงคในการประเมินผล                
  ยุพิน  พิพิธกุล (2531 :179 -181) กลาววาชุดการเรียนการสอนเปนสื่อประสม และ
เปนบทเรียนสําเร็จรูป  ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ชุดการเรียนการสอนประกอบดวย บัตร
คําสั่ง  บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย บัตรเนื้อหา  บัตรแบบฝกหัด และบัตรเฉลย  บัตรทดสอบ  และ
บัตรเฉลย              
  วิภาภรณ   เดโชชัยวุฒิ ( 2533 : 17-18 )  ไดกลาวถึงชุดการเรียนรูวา  ชุดการเรียน
เปนสื่อการเรียนสําเร็จรูปที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุดโดยพ่ึงครู
นอยที่สุด  ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล  ซ่ึงเปนการฝกให
ผูเรียนรูจักการพ่ึงพาตนเองในการศึกษาหาความรู                    
  สุวิทย   มูลคําและอรทัย  มูลคํา  (2545 :51) ไดกลาวไววา การจัดการสอนรูโดยใชชุด
การสอน  เปนกระบวนการเรียนรูจากชุดการสอนเปนสื่อการสอนชนิดหน่ึงที่เปนลักษณะของสื่อ
ประสม (Multi-media)เปนการใชสื่อตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกันเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูที่ตองการ
โดยอาจจัดชั้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอ เน้ือหา    และประสบการณของแตละหนวยที่
ตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรูอาจจัดเอาไวเปนชุดๆบรรจุในกลอง  ซอง หรือกระเปาชุดการสอนแต
ละชุดประกอบดวยเนื้อหาสาระ  บัตรคําส่ัง/ใบงานในการทํากิจกรรม  วัสดุอุปกรณ  เอกสาร/ใบ
ความรู  เคร่ืองมือหรือสิ่งจําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆ รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการเรียนรู             
  จากการศึกษาความหมายของชุดการเรียน สรุปไดวาชุดการเรียนหมายถึง  ชุดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรที่ใชเปนสื่อการเรียนการสอน  เปนชุดของประสบการณที่มีการนํา 
นวัตกรรม  และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆมาผสมผสานกัน   โดยครูเปน
ผูสรางมีลักษณะเปนชุด  ในแตละชุดประกอบไปดวย  สื่อ  อุปกรณซ่ึงเปนรูปภาพของการจําลอง
สถานการณตางๆจากเหตุการณจริง  มีขอความบรรยายเหตุการณน้ันๆ เพ่ือใหผูเรียนฝกแกปญหา
จากเหตุการณ  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และมีแบบฝก  เปนสื่อการเรียนการสอน
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ที่ผลิตขึ้นอยางมีระบบสอดคลองกับเน้ือหาวิชาตามจุดประสงคของหลักสูตรและประสบการณของ
ผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามขั้นตอนที่
ระบุไว  ทั้งนี้เพ่ือลดบทบาทของครูผูสอน  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 
 1.2 ประเภทของชุดการเรียน  
  กอนที่จะสรางชุดการเรียน  ผูสรางจะตองศึกษาประเภทของชุดการเรียนกอน  ซ่ึงแต
ละประเภทมีจุดมุงหมายในการใชแตกตางกันอยางไร  ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภท
ของชุดการเรียนไว   ดังน้ี 
   ชัยยงค   พรหมวงศ  ( 2523 : 118-119 )  ไดจําแนกประเภทของชุดการสอนตาม
ลักษณะการใช  ดังน้ี   
              1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย  เปนชุดการสอนมุงขยายเนื้อหาสาระการเรียน
แบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น  โดยกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบการบรรยาย
บางครั้งจึงเรียกวา  “ ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู”  ชุดการสอนนี้จะมีเน้ือหาวิชาเพียงหนวย
เดียวและใชกับผูเรียนทั้งชั้น  โดยแบงหัวขอที่จะบรรยายและกิจกรรมไวตามลําดับขั้น  ทั้งน้ีเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกครูผูสอนและเพ่ือเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหนอยลง  เปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดมีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น  ชุดการสอนประกอบการบรรยายนี้  นิยม
ใชกับการฝกอบรมและการเรียนในระดับอุดมศึกษา  สื่อการเรียนที่ใชอาจเปน แผนคําสอน แผนภูมิ 
รูปภาพ ภาพยนตรโทรทัศน หรือกิจกรรมกลุม เปนตน  สื่อการเรียนหรือชุดการสอนมักจะบรรจุใน
กลองทีมีขนาดเหมาะสม  แตถาเปนวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพง หรือขนาดเล็ก หรือใหญเกินไป 
ตลอดจนเสียหายงาย หรือเปนสิ่งมีชีวิตก็จะไมบรรจุในกลอง  แตจะกําหนดไวในคูมือครู  เพ่ือ
จัดเตรียมกอนสอน   
    2. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม  เปนชุดการสอนท่ีมุงเนนที่ตัวผูเรียนได
ประกอบกิจกรรมรวมกัน  ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยาย เปนผูแนะนําชวยเหลือผูเรียน  ชุดการ
สอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจัดเรียนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน  ชุดการสอนแตละชุดจะ
ประกอบดวยชุดการสอนยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยที่แบงไวในแตละหนวย  ในแตละศูนยมี
ชื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงจัดไวในรูปสื่อประสม อาจใชเปน
สื่อรายบุคคลหรือทั้งกลุมใชรวมกันก็ได  ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถ
ซักถามครูไดเสมอ  เม่ือจบการเรียนในแตละศูนยแลว ผูเรียนสนใจที่จะเรียนเสริมก็สามารถศึกษาได
จากศูนยสํารองที่จัดเตรียมไวโดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน 
    3. ชุดการสอนตามเอกัตภาพหรือ ชุดการสอนรายบุคคล  เปนชุดการสอนที่จัดไวให
ผูเรียนเรียนดวยตนเองตามคําแนะนําที่ระบุไว  แตอาจมีการปรึกษากันระหวางเรียนได  และเม่ือ
สงสัยไมเขาใจบทเรียนตอนไหนสามารถไตถามครูได  การเรียนจากชุดการสอนรายบุคคลน้ี นิยมใช
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หองเรียนที่มีลักษณะพิเศษ แบงเปนสัดสวนสําหรับนักเรียนแตละคน ซ่ึงเรียกวา“หองเรียน
รายบุคคล” ชุดการสอนรายบุคคลน้ีผูเรียนอาจนําไปเรียนที่บานไดดวย  โดยมีผูปกครองและ
บุคลากรอ่ืนคอยใหความชวยเหลือ  ชุดการสอนรายบุคคลน้ีเนนหนวยการเรียนยอยจึงนิยมเรียกวา  
“ บทเรียนโมดูล” (Instructional  module) 
            4. ชุดการสอนทางไกล  เปนชุดการสอนสําหรับผูเรียนอยูตางถิ่น ตางเวลา มุงสอน
ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยไมตองมาเขาชั้นเรียน  ประกอบดวย สื่อประเภทสิ่งพิมพ รายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร และการเรียนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา 
            คณะกรรมการพัฒนาการเรียนและผลิตอุปกรณการเรียนคณิตศาสตร (2524 : 250 -

251)  ไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนออกเปน  3  ประเภท  คือ 
       1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู  เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะมีคูมือและ
เคร่ืองมือสําหรับครู  ซ่ึงพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง  ครูเปนผูดําเนินการ
และควบคุมกิจกรรมทั้งหมด  นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 
       2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน  เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับจัดให
นักเรียนเรียนดวยตนเอง  ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนให  และคอยรับรายงาน
ผลเปนระยะๆ ใหคําแนะนําเม่ือมีปญหาและประเมินผลชุดการเรียนการสอนนี้จะฝกการเรียนดวย
ตนเองเม่ือนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว ก็สามารถเรียนรูและศึกษาสิ่งตางๆ ไดดวย
ตนเอง  
               3. ชุดการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน  ชุดน้ีมีลักษณะผสมระหวางชุด
แบบที่ 1 และชุดแบบที่ 2ครูเปนผูคอยดูแลและกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดู  
และกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง  ชุดการเรียนการสอนแบบน้ีเหมาะอยางยิ่งที่จะใช
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงจะเร่ิมฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง ภายใตการดูแลของครู   
     ยุพิน   พิพิธกุล และ อรพรรณ   ตันบรรจง  (2531 : 161-197)  แบงประเภทของชุด
การเรียนการสอนออกเปน 3 ประเภท  คือ 
       1. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรรายบุคคล  เปนชุดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
เรียนดวยตนเองในชุดการเรียนการสอนนี้จะประกอบดวย  บัตรคําส่ัง บัตรกิจกรรมและบัตรเฉลย 
บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัดหรืองานพรอมเฉลย และบัตรทดสอบพรอมเฉลย  ในชุดการเรียนนั้นจะ
มีสื่อการเรียนไวพรอม  เพ่ือผูเรียนจะใชประกอบในการเรียนเร่ืองนั้นๆ 
      2. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับครู  เปนชุดการเรียนการสอนที่ครูใช 
ประกอบดวยตารางคูมือรายคาบ ซ่ึงนําเน้ือหาในแตละบทมาแบงเปนคาบ พรอมทั้งเขียนรายการ
เรียน วิธีสอนและสื่อการเรียนการสอนไวโดยยอๆ  และหัวขอในแตละคาบประกอบดวย  จุดประสงค  
เน้ือหา สื่อการเรียน  การจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  แบบฝกหัดเพ่ิมเติม  
นันทนาการและปญหาที่ควรเนน 
      3. ชุดการเรียนการคณิตศาสตรแบบผสม  เปนชุดการเรียนการสอนที่นักเรียน
สามารถเรียนดวยตนเองหรือครูใชสอนก็ได  จึงเปนชุดการเรียนการสอนที่ประกอบดวย ชุดการ
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เรียนการสอนรายบุคคลกับชุดการเรียนการสอนสําหรับครูรวมกัน  โดยเนนกิจกรรมที่ผูเรียนเรียน
ดวยตนเองและกิจกรรมที่ครูสอน  ผูสรางจะตองเขียนกิจกรรมเพ่ือสนองจุดประสงคของชุดการเรียน 
              สุพิน  บุญชูวงศ (2538 : 58) ไดแบงประเภทของชุดการสอนดังน้ี 
                1. ชุดการสอนแบบเรียนดวยตนเอง  หรือชุดการสอนรายบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย
บทเรียนโปรแกรม  แบบประเมินผลและอุปกรณการเรียน 
                2. ชุดการสอนแบบเรียนเปนกลุมยอย ซ่ึงจัดประสบการณตางๆ ที่นักเรียนจะตอง
ประกอบกิจกรรมเปนหมูคณะ ตามบัตรคําส่ัง โดยจัดแบบศูนยการเรียน 
                3. ชุดการสอนประกอบการบรรยายเปนกลองกิจกรรมสําหรับชวยครูในการสอนกลุม
ใหญใหนักเรียนไดประสบการณพรอมๆกันตามเวลาที่กําหนด 
              วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 27-28) แบงชุดการสอนเปน 3 ประเภท 
                 1. ชุดการสอนรายบุคคล ผู เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง (Self-Instruction 
Package) ประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูป  แบบประเมินผลและวัสดุอุปกรณการเรียน 
                 2. ชุดการสอนสําหรับนักเรียนเปนกลุมยอย  ซ่ึงจะจัดประสบการณตางๆไวใหผูเรียน
ประกอบกิจกรรมเปนกลุมตามคําส่ังที่ปรากฏอยูในบัตรคํา โดยจัดเปนลักษณะศูนยการเรียน 
(Learning  Center ) 
                 3. ชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู  (Instruction  Package) เปนกิจกรรมที่
ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ   โดยจัดไวในกลอง สําหรับชวยครูผูสอน  เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาประสบการณการเรียนพรอมๆกันตามเวลาที่กําหนด 
               จากการศึกษาเก่ียวกับประเภทของชุดการเรียนที่นักการศึกษากลาวไว สรุปไดวา  ชุด
การเรียน ประกอบดวย 2 ประเภทใหญๆ คือ แบงตามลักษณะการใช  และตามลักษณะของผูเรียน 
ซ่ึงการแบงตามลักษณะการใชมี 4 ประเภท ไดแก ชุดการเรียนประกอบการบรรยาย ชุดการเรียน
แบบเรียนดวยตัวเอง ชุดการเรียนทางไกล และชุดการเรียนแบบผสมคือทั้งเรียนดวยตนเองและมีครู
สอน สวนชุดการเรียนที่แบงตามลักษณะของผูเรียนแบงเปน ชุดการเรียนแบบกลุม และชุดการเรียน
แบบรายบุคคล  ในการที่ครูจะเลือกใชชุดการเรียนประเภทใดนั้น ควรศึกษาใหกระจาง และเลือกใช
ตามความเหมาะสมและเปาหมายของผูสอน 
 
           1. 3 องคประกอบของชุดการเรียน        
  การสรางชุดการเรียนนั้น  ผูสรางจะตองศึกษาองคประกอบของชุดการเรียนวา  มี
องคประกอบหลักอะไรบาง  เพ่ือจะไดนํามากําหนดองคประกอบของชุดการเรียนที่จะสรางขึ้นและมี
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนไว    ดังน้ี 
             ฮุสตัน   และคณะ  ( Houston  and others. 1972 : 10 -15 )  ไดใหองคประกอบของ
ชุดการสอนไว   ดังน้ี 
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      1. คําชี้แจง  ( Prospectus )  ในสวนนี้จะอธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย
ขอบขายของชุดการสอน  สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการ
ทั้งหมดในชุดการสอน 
      2. จุดมุงหมาย ( Objectives )  คือ  ขอความที่แจมชัดไมกํากวม  ที่กําหนดวา 
ผูเรียนจะประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 
      3. การประเมินผลเบื้องตน  ( Pre – Assessment )  มีจุดประสงค  2  ประการ   คือ  
เพ่ือใหทราบวาผูเรียนอยูในการเรียนจากชุดการสอนน้ัน  และเพื่อดูวาเขาไดสัมฤทธิ์ผลตาม
จุดประสงคเพียงใด  การประเมินเบื้องตนนี้อาจจะอยูในรูปของการทดสอบแบบขอเขียนปากเปลา  
การทํางานปฏิกิริยาตอบสนองตอคําถามงายๆ  เพ่ือใหรูถึงความตองการและความสนใจ 
     4. การกําหนดกิจกรรม ( Enabling  Activities )  คือ  การกําหนดแนวทางและวิธี
เพ่ือไปสูจุดประสงคที่ตั้งไว โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมน้ันดวย 
     5. การประเมินขั้นสุดทาย  ( Post-Assessment )  เปนขอทดสอบเพ่ือวัดผลการ
เรียนหลังจากที่เรียนแลว 
              ดวน (Duane. 1973 : 169) กลาววาองคประกอบของชุดการสอนรายบุคคลมีดังน้ี 
              1. จุดมุงหมายและเนื้อหา  (Rationale) 
              2. การบรรยายเน้ือหา  (Content Description) 
              3. การวางจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  (Behavioral Objectives) 
              4. การเลือกกิจกรรมในการเรียน  (Alternative Learning Activities)  
              5. การวางกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดเจตคติ(Optional Quest or Attitudinal Activities) 
              6. เคร่ืองมือวัดผลกอนเรียน  ระหวางเรียน  และหลังเรียน (Pre-evaluation, Self-
evaluation and Post-evaluation Instrument) 
  7. คูมือการใชของครู  (Teachers’’ Guide) 
              คารดาเรลลี่  ( Cardarelli. 1973 : 150 )  ไดกําหนดโครงสรางของชุดการสอนวา  
ตองประกอบดวย 
              1. หัวขอ  (Topic ) 

    2. หัวขอยอย  ( Subtopic ) 
    3. จุดมุงหมายหรือเหตุผล  ( Rationale ) 

              4.  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  (Behavioral  Objectives ) 
    5.  การทดสอบกอนเรียน  ( Pretest ) 

              6.  กิจกรรมและการประเมินตนเอง  ( Activities  and  Self-evaluation ) 
    7.  การทดสอบยอย  ( Quiz  หรือ  Formative  Test ) 
    8.  การทดสอบขั้นสุดทาย  ( Posttest  หรือ  Summative  Evaluation ) 
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            ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 :120) ไดจําแนกสวนประกอบของชุดการสอนไว 4 สวนคือ 
            1.   คูมือครูสําหรับครูใชชุดการสอนและ/หรือผูเรียนที่ตองเรียนจากชุดการสอน 
            2.   คําสั่ง  หรือ การมอบหมายงาน  เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหนักเรียน           
            3.  เน้ือหาสาระและสื่อ  โดยจัดใหอยูในรูปของสื่อการเรียนแบบประสม  และกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกลุม  และรายบุคคลตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  4.   การประเมินผล เปนการประเมินผลของกระบวนการไดแก  แบบฝกหัด รายงาน
คนควาและผลของการเรียนรูในรูปของแบบสอบตางๆ 
             วิชัย  วงษใหญ (2525 : 186 – 189) ไดกําหนดองคประกอบของชุดการสอนไว 6 
สวนดังน้ี  
             1.  หัวเรื่อง คือการแบงวิชาเน้ือหาออกเปนหนวย แตละหนวยแบงออกเปนสวนยอย 
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูลึกซ้ึงยิ่งขึ้น เพ่ือมุงเนนใหเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู 
             2. คูมือการเรียนการสอน เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชชุดการสอน จะตองศึกษาเปนสิ่ง
แรกกอนที่จะใชชุดการสอน  จะทําใหชุดการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับคูมือการใชชุด
การสอน ประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 
                 2.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการสอน  เพ่ือความสะดวกสําหรับผูที่จะนําชุดการ
สอนไปใชวาจะตองทําอยางไร 
                 2.2  สิ่งที่ครูจะตองตระเตรียมกอนสอน สวนมากจะบอกถึงสื่อการเรียนที่มีขนาด
ใหญเกินกวาที่จะบรรจุไวในชุดการสอนได หรือส่ิงที่มีการเนาเปอย สิ่งที่เปราะแตกงาย  หรือส่ิงที่
ตองใชรวมกับคนอ่ืน  หรือวัสดุที่มีราคาแพงที่ทางโรงเรียนจัดเก็บไวที่ศูนยวัสดุอุปกรณของโรงเรียน 
เปนตน 
                2.3  บทบาทของนักเรียน  จะเสนอแนะวา นักเรียนจะตองมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนอยางไร 
                2.4  การจัดชั้นเรียน  ควรจัดในรูปแบบใดเพ่ือความเหมาะสมในการเรียนรูและ
การรวมกิจกรรมชุดการเรียนนั้นๆ (สําหรับชุดการสอนแบบกลุม  ใหเขียนผังประกอบ) 
                2.5 แผนการสอนซึ่งประกอบดวย 
                      2.5.1  หัวเรื่อง กําหนดเวลาเรียน จํานวนผูเรียน 
                      2.5.2  เน้ือหาสาระ ควรเขียนสั้นๆ กวางๆ 
                      2.5.3  ความคิดรวบยอด 
                      2.5.4  จุดประสงคการเรียน 
                      2.5.5  สื่อการเรียน 
                      2.5.6  กิจกรรมการเรียน 
                      2.5.7  การประเมินผล 
             3.   วัสดุประกอบการเรียน  ไดแกพวกสิ่งของหรือขอมูลตางๆ ที่จะใหนักเรียนศึกษา
คนควา เชน เอกสาร ตํารา บทคัดยอ รูปภาพ แผนภูมิ วัสดุ เปนตน 
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             4.   บัตรงาน  เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชุดการเรียนการสอนแบบกลุมซ่ึงประกอบดวย 3 
สวน คือ             
   4.1 ชื่อบัตร กลุม หัวเรื่อง 
                 4.2 คําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอยางไร 
                 4.3 กิจกรรม ที่ผูเรียนตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
            5.   กิจกรรมสํารอง จําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุม 
            6.   ขนาดรูปแบบของชุดการสอน ชุดการสอนที่ดีไมควรใหญหรือเล็กเกินไปควรมี
ขนาดไมเกิน 11น้ิว – 15 น้ิว เพ่ือความสะดวกในการใชและความสวยงามในการเก็บรักษา 
             เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2528 :293 ) กลาววา  ชุดการสอนแตละชุดน้ันประกอบดวย 
            1. วัตถุประสงคแตละชุดการสอนจะตองเขียนใหชัดเจนวาเม่ือผูเรียนไดเรียนชุดน้ัน
จบแลวจะมีความสามารถอะไรบาง 
             2.   กิจกรรมการเรียน ซึ่งประกอบดวย เน้ือหา  วัสดุอุปกรณ  และส่ิงอํานวยความ
สะดวก 
             3.   การประเมินผลการเรียนจากชุดการสอน จะมีแบบทดสอบ  หรือแบบทบทวน
ความเขาใจใหเพ่ือใหผูเรียนตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง 
               กิดานันท   มลิทอง  ( 2536 : 81 )  ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการสอนและชุด
การเรียนไว    ดังน้ี 

    1.  คูมือ  สําหรับผูสอนในการใชชุดการสอน  สําหรับผูเรียนในการใชชุดการสอน 
        2.  คําสั่ง  เพ่ือกําหนดแนวทางในการสอนหรือการเรียน 
       3.  เน้ือหาบทเรียน  จะจัดอยูในรูปของ สไลด  ฟลมสทริป เทปบันทึกเสียง  วัสดุ
กราฟฟค  มวนวีดิทัศน หนังสือบทเรียน ฯลฯ 
       4.  กิจกรรมการเรียน  เปนการใหผูเรียนทํารายงาน หรือคนควากิจกรรมที่กําหนดให
คนควาตอจากที่เรียนไปแลว  เพ่ือความรูที่กวางขวางขึ้น 
       5.  แบบทดสอบ  เปนแบบทดสอบที่เก่ียวของกับเนื้อหาของบทเรียนนั้นเพ่ือการ 

ประเมินผล 
              บุญชม    ศรีสะอาด  ( 2541 : 95 -96 )  ไดกลาววา  ชุดการสอนจะมีองคประกอบที่
สําคัญ  4 ดาน  ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
                                                                                                  

ภาพประกอบ 1  องคประกอบที่สําคัญของชุดการสอน 

คูมือการใช 
ชุดการสอน 

บัตรงาน แบบทดสอบวดัผล 
ความกาวหนาของผูเรียน 

สื่อการเรียน
ตางๆ 
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             1. คูมือการใชชุดการสอน  เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูใชชุดการสอนศึกษาและ
ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวย แผนการเรียน  สิ่งที่ครูตองเตรียมกอน
สอน  บทบาทของผูเรียน  การจัดกลุมผูเรียน  การจัดชั้นเรียน ( ในกรณีของชุดการสอนที่มุงใชกับ
กลุมยอย  เชน  ในศูนยการเรียน ) 
            2. บัตรงาน  เปนบัตรที่มีคําส่ังวา จะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง  โดยระบุกิจกรรม
ตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
  3. แบบทดสอบวัดความกาวหนาของผูเรียน  เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับตรวจสอบ
วา  หลังจากเรียนชุดการสอนจบแลว  ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไวหรือไม 
  4. สื่อการเรียนตางๆ  เปนสื่อสําหรับผูเรียนไดศึกษา  มีหลายชนิดประกอบกันอาจ
เปนประเภทสิ่งพิมพ  เชน  บทความ  เน้ือหาเฉพาะเรื่อง  จุลสาร  บทเรียนโปรแกรมหรือประเภท
โสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ แผนภูมิตางๆ เทปบันทึกเสียง ฟลมสคริป สไลด ขนาด 2 x 2  น้ิว 
ของจริง  เปนตน           
              สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2545 :52 ) กลาววา ชุดการสอนมีองคประกอบ
สําคัญ  4 ประการไดแก 
              1.   คูมือการใชชุดการสอน เปนคูมือ  หรือแผนการสอนสําหรับผูสอนใชศึกษาและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดชี้แจงไวอยางชัดเจน เชน การนําเขาสูบทเรียน  การจัด
ชั้นเรียน  บทบาทผูเรียนเบื้องตน  ลักษณะของคูมืออาจจัดทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 
              2.   บัตรคําสั่ง หรือ บัตรงาน เปนเอกสารท่ีบอกใหผูเรียนประกอบกิจกรรแตละอยาง
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว  บรรจุอยูในชุดการสอน บัตรคําสั่งหรือบัตรงานจะมีครบตามจํานวนกลุม  
หรือจํานวนผูเรียน  ซ่ึงจะประกอบดวยคําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา  คําส่ังใหผูเรียนประกอบ
กิจกรรมและการสรุปบทเรียน  การจัดทําบัตรคําส่ัง  หรือบัตรงาน  สวนใหญนิยมใชกระดาษแข็ง
ขนาด 6x8 น้ิว 
             3.   เ น้ือหาสาระและสื่อการเรียนประเภทตางๆจัดไวในรูปของสื่อการเรียนที่
หลากหลายอาจแบงไดเปน  2  ประเภทดังน้ี 
             ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ  เชน  หนังสือ  วารสาร  บทความ ใบความรู (Fact  Sheet ) 
ของเนื้อหาเฉพาะเร่ือง  บทเรียนโปรแกรม  เปนตน 
             ประเภทโสตทัศนูปกรณ เชน  รูปภาพ  แผนภาพ  แผนภูมิ สมุดภาพ  เทป
บันทึกเสียง  เทปโทรทัศน  สไลด (Slide)  วีดิทัศน ( Video) ซีดีรอม (CD-ROM )โปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  เปนตน 

  4.  แบบประเมิน  เปนแบบทดสอบที่ใชวัดและประเมินความรูดวยตนเองทั้งกอนและ 
หลังเรียน  อาจเปนแบบทดสอบชนิดจับคูเลือกตอบหรือกาเคร่ืองหมายถูกผิดก็ได 
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 จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของชุดการเรียน  พบวาในการสรางชุดการเรียน
ผูสรางตองกําหนดองคประกอบเพ่ือเปนแนวทางในการสราง ซ่ึงนักการศึกษาไดกําหนดไวหลาย
รูปแบบตางก็มีลักษณะที่คลายๆกัน  สรุปไดวา ชุดการเรียนควรประกอบดวย  คูมือการใช ชื่อชุด
การเรียน  คําชี้แจง จุดมุงหมาย หรือเปาหมายที่ตองการหลังการศึกษาชุดการเรียนนั้น เน้ือหา
ความรู  กิจกรรมการเรียน สื่อที่ใช  การประเมินผลทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนโดย
ตองกําหนดเคร่ืองมือในการวัด  กําหนดเวลาในการศึกษาชุดการเรียนแตละชุด กําหนด
องคประกอบที่ชัดเจนจะทําใหผูสรางชุดการเรียนมีทิศทางในการสราง  ผูเรียนไมสับสน สามารถ
ศึกษาไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในชุดการเรียน   จากการที่มีผูกําหนดองคประกอบของชุด
การเรียนไวหลายรูปแบบ  ซ่ึงมีลักษณะคลายๆกัน  สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิด
ในการสรางชุดการเรียนของ   ฮุสตัน และคนอ่ืนๆ (Houston and others. 1972 : 10 -15) ;   
คารดาเรลลี (Cardarelli. 1973 : 150) ; ชัยยงค  พรหมวงศ (2523:120 ); วิชัย  วงษใหญ 
(2525:186-189)  โดยมีการเพ่ิมองคประกอบและตัดองคประกอบบางสวน  เพ่ือใหเหมาะสมกับ
เน้ือหาและความสามารถของนักเรียน  มีรูปแบบองคประกอบของชุดการเรียนดังน้ี 
              คูมือการใชชุดการเรียนคณิตศาสตร  เปนสวนอธิบายรายละเอียดการใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตร 
                ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร  
              คําชี้แจง           เปนสวนที่อธิบายลักษณะของชุดการเรียนคณิตศาสตร 
              จุดประสงคการเรียนรู      เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนไดศึกษาชุด
การเรียนคณิตศาสตรเรียบรอยแลว 

     เวลาที่ใช          เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํากิจกรรม 
    ส่ือ                  เปนสวนที่ระบุในชุดการเรียนนั้นวา มีวัสดุอุปกรณ อะไรบาง 
     สาระการเรียนรู      เปนสวนที่เสนอความรูใหกับนักเรียน 
    กิจกรรมการเรียนรู  เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนไดปฏิบัติ 
     แบบฝกทักษะ    เปนแบบฝกหัดภายหลังการเรียน 
    การประเมินผล  เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดประเมินความสามารถของตนเอง 

หลังจากที่ไดศึกษาเนื้อหาและพฤติกรรมเสร็จเรียบรอยแลว  โดยมีแบบฝกทักษะทายชุดการเรียน
แตละชุด 
 
 1.4 หลักการ  ทฤษฎี  และจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางชุดการเรียน 
  การสรางชุดการเรียนอาศัยหลักการและทฤษฎีหลายประการ  ซ่ึงนักการศึกษาไดให
แนวคิดหลักการไวหลายทาน  ดังน้ี 
     เคมพ  และ  เดยตัน  ( Kemp  and  Dayton. 1985 : 13-15 )  ไดเสนอแนวคิดทาง
ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนแนวทางในการสรางชุดการสอนไว  ดังน้ี 



 23

     1.   กลุมพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)  เปนกลุมที่ตีความพฤติกรรมของมนุษยวา  
การเรียนรูเปนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง  เรียกวาการเรียนรูแบบ  S-R  สิ่งเราก็
คือขาวสารหรือเน้ือหาวิชาสงไปใหผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอน  โปรแกรมการเรียน
การสอนทั่วไปมักอิงทฤษฎีน้ี  โดยจะแตกขั้นลําดับของการเรียนรูออกเปนขั้นตอนยอยๆ และเม่ือ
ผูเรียนเกิดการตอบสนองก็จะสามารถทราบไดทันทีวาเกิดการเรียนรูหรือไมถาตอบสนองถูกตองก็จะ
มีการเสริมแรง  โปรแกรมการเรียนการสอนรายบุคคลจะอิงทฤษฎีน้ีมาก 

   2.  กลุมทฤษฎีความรู  (Cognitive  Theory)  เปนกลุมที่เนนกระบวนการความรู 
ความเขาใจหรือความรู  อันไดแก  การรับรูอยางมีความหมาย  ความเขาใจและความสามารถในการ
จัดกระทํา  อันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานและความสามารถในการสรางความสัมพันธ 
    3.   กลุมทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social Learning Theory)  เปนกลุมที่เนน
ปจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธระหวางมนุษย  การเรียนรูสวนใหญเก่ียวของกับการกระทําทาง
สังคม  โดยเรียนรูจากประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน 
    ทฤษฎีทั้งสามกลุม  เคมพ และสเมลลี (Kemp & Smellie .1989 : 19) กลาววามี
จุดเนนที่คลายคลึงกัน และเปนองคประกอบที่สําคัญกับการออกแบบ และการใชสื่อการเรียนการ
สอน ดังน้ี 
              1.   ดานแรงจูงใจ  (Motivation)  ถานักเรียนมีความตองการความสนใจหรือความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู  ก็จะทําใหการเรียนรูบรรลุผลสําเร็จ  ดังน้ันจึงจําเปนตองสรางใหผูเรียนเกิด
ความสนใจโดยเสนอสื่อการเรียนการสอนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ  จัดประสบการณหรือกิจกรรมในการ
เรียนรู  ซ่ึงมีความหมายหรือนาสนใจสําหรับนักเรียน 
    2.   ดานความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual  Differences)  ผูเรียนแตละคนตาง
มีอัตราการเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน  ดังนั้นการจัดสื่อการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึง
ประเด็นนี้ดวย 
    3.   ดานจุดประสงคของการเรียนรู  (Learning  Objectives)  ในการจัดการเรียนการ
สอน  หากผูเรียนไดทราบจุดประสงคในการเรียนรูก็จะทําใหผูเรียนมีโอกาสบรรลุจุดประสงคได
มากกวาไมทราบ  นอกจากนี้จุดประสงคการเรียนรูยังชวยในการวางแผนการสรางสื่อการเรียนการ
สอน  คอื  ทําใหทราบวาควรบรรจุเน้ือหาอะไรในสื่อการเรียนการสอน 
    4.   ดานการจัดเน้ือหา  (Organization  of  Content)  การเรียนรูจะงายขึ้นหากมีการ
จัดเน้ือหาสาระในการเรียนรูเปนลําดับขั้นและสมเหตุสมผล 
    5.   ดานการจัดเตรียมการเรียนรูที่มีมากอน  (Prelearning  Preparation)  ในบางครั้ง
การเรียนรูเน้ือหาหน่ึงๆ จําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูที่มีมากอน  ดังน้ัน ในการสรางชุด
การเรียนควรคํานึงถึงธรรมชาติและระดับการเรียนรูของแตละกลุม  เพ่ือที่จะจัดเตรียมความพรอม
ใหกับกลุมผูเรียน 
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              6.   ดานอารมณ  ( Emotion )  การเรียนรูจะเก่ียวของกับอารมณและความรูสึกของ
บุคคลพอๆ กับความสามารถของสติปญญา  ดังน้ันในการสรางชุดการเรียนควรตอบสนองอารมณ  
ซ่ึงกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเปนสําคัญ 
     7.   ดานการมีสวนรวม  ( Participation )  การเรียนรูจะบังเกิดผลอยางรวดเร็วและ
คงทน  หากใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนทั้งทางสติปญญาและทางกายภาพ  และควร
จัดเปนเวลายาวนานกวาการเรียนโดยการฟงหรือการดู  
     8.   ดานการใหผลยอนกลับทันที  ( Feedback )  การเรียนรูจะเพ่ิมขึ้นหากนักเรียนได
ทราบความกาวหนาในการเรียนของตนเอง  ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจดวย 
     9.   ดานการเสริมแรง  ( Reinforcement )  เม่ือนักเรียนบรรลุผลในการเรียนรูเน้ือหา
สาระใดแลว  ก็จะถูกกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตอไป  ซ่ึงการเรียนรูน้ีก็เปนรางวัลที่สราง
ความเชื่อม่ัน และสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทางบวกแกนักเรียน 
   10. ดานการฝกปฏิบัติและการทําซํ้า  ( Practice  and  Repetition )  บุคคลจะเกิด
การเรียนรูในเรื่องความรูและทักษะได  จะตองอาศัยการฝกปฏิบัติและการทําซํ้าอยูเสมอ  ซ่ึงจะ
นําไปสูความคงทนในการเรียนรู 
             11. ดานการนําไปประยุกตใช  ( Application )  ผลลัพธที่พึงปรารถนาของการเรียนก็
คือ  การเพ่ิมความสามารถของแตละบุคคลในการประยุกตหรือการถายโยงการเรียนรู  คือ  สามารถ
นําไปปรับใชปญหาหรือสถานการณใหมได 
             ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 119)  ไดกลาวถึงการนําจิตวิทยาการเรียนการสอนมาใช
ในการผลิตชุดการสอนมีดังน้ี 
               1.   เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
               2.   เพ่ือยึดผูเรียนเปนศูนยกลางดวยการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
               3.   มีสื่อการเรียนใหมๆที่ชวยในการเรียนของนักเรียน เพ่ือชวยการสอนของครู 
               4.   ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่เปลี่ยนไป 
    เสาวณีย   สิกขาบัณฑิต ( 2528 : 292 )  ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎีที่นํามาใชใน
การผลิตชุดการสอนดังน้ี  
      1.   ความแตกตางระหวางบุคคล  ( Individual  Differences )  นักการศึกษาไดนํา
หลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใช  เพราะถือวาการเรียนนั้นไมสามารถปน
ผูเรียนใหเปนพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาที่เทากัน  เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของ
เขาและใชเวลาเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ที่แตกตางกันไป  ความแตกตางเหลาน้ีมีความแตกตางในดาน
ความสามารถ ( Ability )  สติปญญา ( Intelligence )  ความตองการ ( Need )  
ความสนใจ ( Interest )  รางกาย ( Physical )  อารมณ ( Emotion )  และสังคม ( Social )  ดวย
เหตุผลที่คนเรามีความแตกตางกันดังกลาว  ผูสรางชุดการสอนจึงพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด  ในการที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวในชุดน้ันๆ  ซ่ึง
วิธีที่เหมาะที่สุดวิธีหน่ึงก็คือ  การจัดการเรียนรายบุคคล หรือ การจัดการเรียนตามเอกัตภาพ หรือ 
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การศึกษาดวยตนเอง  ซ่ึงลวนแตเปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความ
แตกตางของแตละคน     
    2.   การนําสื่อประสมมาใช ( Multi-Media  Approach )  เปนการนําสื่อการเรียนหลาย
ประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ  ความพยายามอันนี้ก็เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน  
จากเดิมที่เคยยึดครูเปนแหลงความรูหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียน เรียนดวยการใช
แหลงความรูจากส่ือประเภทตางๆ 
    3.   ทฤษฎีการเรียนรู ( Learning  Theory )  เปนจิตวิทยาการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียนเรียนได 
        3.1  การเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง 
        3.2  ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที 
        3.3  มีการเสริมแรง  คือ  ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ  ดีใจ ที่ตนเองทําได
ถูกตอง  เปนการใหกําลังใจที่จะเรียนตอไป  ถาตนเองทําไมถูกตองจะไดทราบวาที่ถูกตองนั้นคือ
อะไรจะไดไตรตรองพิจารณา  ทําใหเกิดความเขาใจ  ซ่ึงจะไมทําใหเกิดความทอถอยหรือสิ้นหวังใน
การเรียน  เพราะเขามีโอกาสที่จะสําเร็จไดเหมือนคนอ่ืน 
        3.4  เรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
    4.   การใชวิธีวิเคราะหระบบ ( Systems  Analysis )  โดยจัดเน้ือหาวิชาใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและวัยของผูเรียน  ทุกส่ิงทุกอยางที่จัดไวในชุดการเรียนจะสรางขึ้นอยางมีระบบ 
มีการตรวจเช็คทุกขั้นตอน  และทุกอยางจะตองสัมพันธสอดคลองกันเปนอยางดี  มีการทดลอง
พัฒนาปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่เชื่อถือไดตองนําออกใช 
     จากการศึกษาคนควา หลักการ  ทฤษฎี  และจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางชุดการ
เรียนดังกลาวสามารถสรุปไดวา  ในการสรางชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตรผูสรางตองคํานึงถึงระดับ
ความรูของแตละบุคคล ความแตกตางของบุคคลที่มีการรับรู แรงจูงใจ  อารมณและความรวมมือใน
การเรียน  เม่ือผูเรียนไดรับเน้ือหาตามขั้นตอนแลว  ควรจะผลักดันสงเสริมความรูอยางตอเน่ือง 
สามารถนําความรูไปประยุกตใช หรือเชื่อมโยงกับความรูอ่ืนได  โดยครูตองแนะนําและกระตุนการ
เรียนรูตลอดเวลา  
   

  1.5 ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียน 
    การสรางชุดการเรียนผูสรางจะตองรูขั้นตอนการสรางกอนวาจะตองมีการดําเนินการ 

อยางไร  ซ่ึงมีนักศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการเรียนไว   ดังน้ี 
             ฮีทเทอร (Heather. 1977. 342 – 344) ไดกลาวถึงขั้นตอนที่สําคัญในการสรางชุดการ
เรียนการสอนรายบุคคลที่ครูเปนผูสรางชุดการเรียนการสอนรายบุคคลดวยตนเอง คือ 
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  1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกส่ิงที่จะใหผูเรียนศึกษา แลวจัดลําดับขั้นตอนเนื้อหา
ใหตอเน่ืองจากงายไปหายาก 
             2.   ประเมินความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
             3.   เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยตอง
คํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน 
              4.   กําหนดรูปแบบของการเรียน 
              5.   กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน 
              6.   สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียนหรือไม 
             วิชัย   วงษใหญ  ( 2525 : 189 -191 )  ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการสอนไว 10  
ขั้นตอน  ดังน้ี 
     1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวา  สิ่งที่เราจะนํามาสรางชุดการ
สอนนั้น ตองการใหผูเรียนเรียนรูอะไรบาง  เพ่ือไมใหเกิดการซํ้าซอนในหนวยอ่ืนๆ อันจะสรางความ
สับสนใหกับผูเรียนได  ผูวิจัยจะตองทําการศึกษาวิเคราะหแลวแบงหนวยการเรียนในแตละหนวยนั้น 
ใหมีหัวเรื่องยอยๆ  และควรเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระ ใหถูกตองวาอะไรเปนสิ่งจําเปนที่
ผูเรียนจะตองเรียนรูกอน  อันเปนพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรูและลักษณะธรรมชาติในวิชาน้ัน 
      2. ผูสรางจะตองพิจารณาตัดสินวา  จะสรางชุดการสอนแบบใด โดยคํานึงถึง
ขอกําหนดวา  ผูเรียนคือใคร ( Who is Learner) จะใหอะไรกับผูเรียน (Give  what Condition ) จะ
ทํากิจกรรมอยางไร ( Dose what Activities ) และจะทําไดดีอยางไร (How well Criterion )  ซ่ึงสิ่ง
เหลาน้ีจะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 
     3. กําหนดหนวยการเรียน  โดยประมาณเนื้อหาสาระ เราจะสามารถถายทอดความรู
ใหกับนักเรียน  หาสื่อการเรียน  พยายามศึกษาวิเคราะหอีกคร้ังหนึ่งวา หนวยการเรียนนี้มีหลักการ
หรือความคิดรวบยอดอะไร  และแตละหัวเรื่องยอยมีความคิดรวบยอดหรือหลักยอยๆ อะไรอีกบางที่
จะตองศึกษา  พยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได 
     4.   กําหนดความคิดรวบยอด  จะตองสอดคลองกับหนวยการเรียนและหัวเรื่อง  โดย
สรุปแนวความคิด  สาระ  หลักเกณฑที่สําคัญเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนให
สอดคลองกัน  เพราะความคิดรวบยอดเปนเรื่องของความเขาใจ อันเกิดจากประสาทสัมผัสกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมอง  แลวนําส่ิงใหมไปเช่ือมโยงกันกับ
ประสบการณเดิมเกิดเปนความคิดรวบยอด 
     5. การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  จะตองใหสอดคลองกับความคิดรวบยอด  โดย
กําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงหมายถึงความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นได
ภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลว  โดยผูสอนสามารถวัดได ถาผูสอนกําหนด
หรือระบุใหชัดเจนมากเทาใด ก็ยิ่งมีทางประสบความสําเร็จในการสอบมากเทาน้ัน  ดังนั้นจึงควรใช
เวลาในการตรวจสอบจุดประสงคการเรียนแตละขอใหถูกตอง และครอบคลุมเน้ือหาสาระของการ
เรียนรู 
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      6.  การวิเคราะหงาน  คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงาน  
เพ่ือหากิจกรรมการเรียนการสอน  แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตอง  สอดคลอง
กับจุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ 
      7.  เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอมา
วิเคราะหงานแลวเรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอ  เพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียน
การสอน  และไมใหเกิดการซํ้าซอนในการเรียน  โดยคํานึงถึงพฤติกรรมพ้ืนฐานของผูเรียน ( 
Entering  Behavior )   วิธีดําเนินการเรียน  ( Instructional Procedures )  ตลอดจนการติดตามผล
และการประเมินผล 
      8.  สื่อการเรียน  คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตอง
กระทํา  เพ่ือเปนแนวทางในการเรียนรู  ซ่ึงครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาส่ือการ
เรียนเปนของที่ใหญโตหรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอน  จะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือ
ครูเก่ียวกับการใชชุดการเรียน  วาจะใหจัดหาได  ณ ที่ใด  เชน  เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองบันทึกเสียง  
และพวกสิ่งที่เก็บไดไมทนทาน เพราะเกิดการเนาเสีย เชน ใบไม พืช  สัตว เปนตน 
      9. การประเมินผล  คือ การตรวจสอบดูวา หลังจากการเรียนการสอนแลวไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม  การประเมินผลนี้จะใชวิธีใดก็
ตาม  แตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว  ถาการประเมินผลไมตรงตาม
จุดมุงหมายท่ีตั้งไวเม่ือใด ความยุติธรรมก็จะไมเกิดขึ้นกับผูเรียนและไมตรงเปาหมายท่ีกําหนดดวย  
การเรียนรูในสิ่งน้ันจะไมเกิด  ชุดการสอนที่สรางมาก็เปนการเสียเวลาและไมมีคุณคา  
     10. การทดลองใชชุดการเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพ  เม่ือพิจารณาถึงรูปแบของชุดการ
สอนและออกมาเปนแฟมหรือกลองชุด แลวแตความสะดวกในการใช  การเก็บรักษาและความ
สวยงาม  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมควรนําไปทดลองใชกับ
กลุมเล็กๆ ดูกอน  เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอยางดี  แลวจึงนําไปทดลองใชกับ
เด็กทั้งชั้นหรือกลุมใหญ  โดยกําหนดขั้นตอนไว   ดังน้ี 
                    10.1 ชุดการสอนน้ีตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 
                    10.2 การนําเขาสูบทเรียนของชุดการสอนน้ีเหมาะสมหรือไม 

        10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความสับสนวุนวายกับผูเรียน 
และดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม 

        10.4 การสรุปผลการเรียนการสอน  เพ่ือเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอด 
 หรือหลักสําคัญของการเรียนรูในหนวยนั้นๆ ดีหรือไม หรือจะตองตรวจปรับเพ่ิมเติมอยางไร 

        10.5 การประเมินผลหลังการเรียน  เพ่ือตรวจสอบดูวาพฤติกรรมการเรียนรูที่ 
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้น ใหความเชื่อม่ันไดมากนอยแคไหนกับผูเรียน 
   ขั้นตอนในการสรางชุดการสอนดังกลาว แสดงในรูปแผนภูมิได ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ  2  แผนภูมิผลิตชุดการเรียน 
 

            ที่มา : วิชัย   วงษใหญ. (2525 : 194) 

วิชา 

หัวขอ หรือ หนวย 

หัวเร่ือง 

ความคิดรวบยอด 

จุดประสงคการเรียน 

วิเคราะหงาน 

เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน 

ประเมินผล 

ส่ือการเรียน 

รูปแบบ 
ชุดการเรียน บรรจุวัสดุการเรียนท่ีผลิตสําเร็จแลวใสในชุดการเรียน 

ทดลองใชชุดการเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ นําไปใช 

แกไขปรับปรุง 
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           สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 53 – 55 ) กลาววาการผลิตชุดการสอนมี
ขั้นตอนดังน้ี 
               1.   กําหนดเร่ืองเพ่ือทําชุดการสอน  อาจกําหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือกําหนด
เรื่องใหมขึ้นมาใหมก็ได  การจัดแบงเรื่องยอยจะขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใชชุด
การสอนน้ัน ๆ  การแบงเนื้อเรื่องเพ่ือทําชุดการสอนในแตละระดับยอมไมเหมือนกัน 
               2.   กําหนดหมวดหมูเน้ือหาและประสบการณ  อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือ 
บูรณาการแบบสหวิทยาการไดตามความเหมาะสม 
               3.   จัดเปนหนวยการสอน  จะแบงเปนก่ีหนวย   หนวยหนึ่ง ๆ จะใชเวลานานเทาใด
น้ันควรพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นผูเรียน 
               4.   กําหนดหัวเรื่อง  จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอย ๆ เพ่ือสะดวกแกการเรียนรู
แตละหนวยควรประกอบดวยหัวขอยอย หรือประสบการณในการเรียนรูประมาณ 4-6 ขอ 
               5.   กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ  ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการ  แนวคิดอะไร  ถาผูสอนเองยังไมชัดเจนวาจะใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอะไรบาง  การกําหนดกรอบความคิด  หรือหลักการก็จะไมชัดเจน  ซ่ึงจะรวมไปถึง
การจัดกิจกรรม  เน้ือหาสาระ  สื่อและสวนประกอบอ่ืน ๆก็จะไมชัดเจนตามไปดวย 
               6.   กําหนดจุดประสงคการสอน  หมายถึงจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมรวมทั้งการกําหนดเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูไวใหชัดเจน 
               7.   กําหนดกิจกรรมการเรียน  ตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
ซ่ึงจะเปนแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอน  กิจกรรมการเรียน  หมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่
ผูเรียนปฏิบัติ เชน การอาน  การทํากิจกรรมตามบัตรคําส่ัง  การตอบคําถาม  การเขียนภาพการ
ทดลอง  การเลนเกม  การแสดงความคิดเห็น  การทดสอบเปนตน 
              8.   กําหนดแบบประเมินผล  ตองออกแบบประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม  โดยใชการสอนแบบอิงเกณฑ   (การวัดผลที่ยึดเกณฑหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงคโดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน )เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรม
มาเรียบรอยแลว  ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด  
              9.   เลือกและผลิตสื่อการสอน  วัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีผูสอนใชถือเปนสื่อการเรียน
การสอนทั้งสิ้น  เม่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนในแตละหัวเรื่องเรียบรอยแลว  ควรจัดส่ือการสอน
เหลาน้ันแยกออกเปนหมวดหมูในกลอง/แฟมที่เตรียมไว  กอนนําไปหาประสิทธิภาพเพ่ือหาความ
ตรง  ความเที่ยงกอนนําไปใช  เราเรียกสื่อการสอนแบบน้ีวา  ชุดการสอน  โดยปกติรูปแบบของชุด
การสอนที่ดีควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใชและความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
เก็บรักษา  โดยพิจารณาในดานตาง ๆ  เชน  การใชประโยชน  ความประหยัด  ความคงทนถาวร  
ความนาสนใจ  ความทันสมัย  ทันเหตุการณ  ความสวยงาม   เปนตน 
              10. สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียนพรอมทั้งเฉลย  การสรางขอสอบเพ่ือทดสอบ
กอนและหลังเรียนควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่กําหนดใหเกิดการเรียนรู  โดย
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พิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ  ขอสอบไมควรมากเกินไปแตควรเนนกรอบความรู
สําคัญในประเด็นหลักมากกวารายละเอียดปลีกยอย  หรือถามเพ่ือความจําเพียงอยางเดียว  และเม่ือ
สรางเสร็จแลวควรทําเฉลยไวใหพรอมกอนสงไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
               11.   หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เม่ือสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลว  
ตองนําชุดการสอนน้ันๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตาง ๆ กอนนําไปใชจริง เชน  ทดลองใชเพ่ือปรับปรุง
แกไข  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง  ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เปนตน          
               จากการศึกษาขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนที่นักการศึกษาไดใหไวขางตนสามารถ
สรุปไดวา  การสรางชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวมจะมี 3 ขั้นตอนคือ 
               1.   ขั้นวางแผนดําเนินการ ซ่ึงในขั้นนี้ผูสรางควรดําเนินการดังน้ี 
                    1.1  ศึกษาหลักสูตร  เลือกส่ิงที่จะใหผูเรียนศึกษา จัดเรียงลําดับขั้นตอนเนื้อหาให
ตอเน่ืองจากงายไปหายาก 
                    1.2  กําหนดเร่ืองเพ่ือทําชุดการเรียน 
                    1.3  จัดเปนหนวยการเรียน  
                    1.4  กําหนดหัวเรื่อง  จัดแบงหนวยการเรียนออกเปนหัวขอยอยๆใหเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน 
                    1.5  กําหนดความคิดรวบยอด  
                    1.6  กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
และกําหนดเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหชัดเจน 
                    1.7  กําหนดกิจกรรมการเรียน  วิธีสอนใหเหมาะสมกับวัยและสอดคลองกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
                    1.8  กําหนดแบบประเมินผล  โดยออกแบบประเมินผลใหตรงกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม 
                    1.9   เลือกและผลิตสื่อการสอน  วัสดุอุปกรณและวิธีสอนถือวาเปนสื่อการสอน  
กอนนําสื่อไปใชควรหาความตรง  ความเที่ยงของสื่อ 
                    1.10 สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียนพรอมเฉลย  สรางใหครอบคลุมเน้ือหา
และกิจกรรมที่กําหนด  โดยพิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรู  ขอสอบไมควรมากเกินไป   
               2.   ขั้นดําเนินการ  เปนการผลิตสื่อและนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 
               3.   ขั้นทดสอบประเมินผล  เปนการนําชุดการเรียนที่สรางเสร็จแลวไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพ  โดยการทดลองใชเพ่ือปรับปรุง  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง  ความ
ครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา 
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          1.6  ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี 
                สมิธ (วัฒนา  สิงหานุวัฒน.2533 : 22 ; อางอิงจาก Smith . 1973 Learning  Package 
in  American  education )  ไดใหความเห็นวา  ชุดการเรียนที่ดีน้ัน  จะตองจัดหาส่ิงอํานวยความ
สะดวกและวิธีการตางๆ  ใหแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายเชน 
                 1.   ใชสื่อหลายๆอยาง  เพ่ือใหเกิดประสบการณทางการเรียนที่ดี 
                 2.   หาวิธีการหลายๆรูปแบบ โดยมีจุดหมายและขบวนการหลายอยาง เชน  อาจจะ
จัดใหเปนไปตามขนาดของกลุม  และจะตองหาวิธีการที่เหมาะสมเฉพาะแตละกลุมดวย 
                 3.   แบงเนื้อหาออกเปนขั้นตอนตามลําดับความยากงาย 
                 4.   จัดหากิจกรรมหลายๆอยาง  ใหผูเรียนไดเลือกและมีสวนรวมในบทเรียน 
              นอกจากน้ี  สมิธ  ยังไดอธิบายเพ่ิมเติมอีกวา  ชุดการเรียนที่ดีน้ันจะตองมีสิ่งดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน  เชน  มีสีสรรตางๆ  มีภาพประกอบตามความจําเปน  และรวบรวมสื่อและ
เรื่องราวตางๆใสในกลองเล็กๆ ที่เหมาะสม  จะทําใหมีความสะดวกสบาย  ในการเก็บรักษาและการ
นําไปใช 
              นิพนธ   ศุขปรีดี (2519 : 67) กลาวถึงลักษณะของชุดการเรียนที่ดี  ไวดังน้ี 

        1.  เปนชุดการเรียนที่เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวที่สุด 
        2.  เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียน 
        3.  สื่อที่ใชสามารถเราความสนใจของผูเรียนไดดี 
        4.  มีคําแนะนําหรือวิธีการใชอยางละเอียดตอการใช 
        5.  มีวัสดุ อุปกรณในการเรียนทั้งหมดที่กําหนดไวในบทเรียนอยางครบถวน 
        6.  ไดทดลองและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณเสมอ 
        7.  มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 
       นอกจากนี้  วิชัย  วงษใหญ (2525:192) ไดเสนอแนะวา  การใชชุดการสอนจะประสบ 

ผลสําเร็จก็ตอเม่ือไดมีการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนดังตอไปน้ีคอื 
         1.  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง                                      

  2.  ใหนักเรียนมีโอกาสทราบผลการกระทําทันทีจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
         3.  มีการเสริมแรงนักเรียนจากประสบการณที่เปนความสําเร็จอยางถูกจุดตาม 

ขั้นตอนของการเรียนรู 
         4.  คอยชี้แนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนรูตามทิศทางที่ครูไดวิเคราะห  และ 

กําหนดความสามรถพ้ืนฐานของนักเรียน 
              จากการศึกษาถึงลักษณะของชุดการเรียนที่ดี  สรุปไดวา ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี
น้ันตองตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง  สามารถสรางความ
สนใจใหกับผูเรียน  มีวิธีการและคําอธิบายอยางละเอียด  ผูเรียนสามารถใชงานไดเอง  มีความ
ทันสมัยและเก็บรักษางาย   
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 1.7 ประโยชนของชุดการเรียน 
        ในการใชชุดการเรียนเพ่ือจัดการเรียนการสอนนั้น  มีนักการศึกษาไดกลาวถึง 

ประโยชนของชุดการเรียนไวดังน้ี 
  ดวน (Duane. 1973 : 13 -14) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการสอนรายบุคคลวามี
ประโยชนทั้งตอครู และผูเรียนดังน้ี 
  สําหรับผ ูเรียน 
  1. สามารถทําใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีของตัวเองในแตละรายวิชา 
  2. ทําใหมีความสัมพันธระหวางบุคคลในขณะที่เรียนรายวิชาน้ัน 
  3. ผูเรียนจะไดรับคําตอบทันทีทันใด  ทําใหเขาเกิดความพึงพอใจ 
  4. สามารถทําใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของวิชามากกวาส่ิงที่กําลังเรียน 
  5. สามารถทําใหผูเรียนเขาใจทัศนะของวิชาไดลึกและดีขึ้น  ซ่ึงไดมาจากการทดสอบ
วิเคราะหความตองการของผูเรียน  และทําใหเกิดขอมูลที่ดีขึ้น 
  6. ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของตนเอง 
  สําหรับครู 
  1. ครูเปนอิสระจากการสอนตามที่เคยสอนเปนประจําแบบเดิมในแตละวัน 
  2. ทําใหครูหาความแมนยําไดมากกวา  เม่ือสรางชุดการสอนไดตรงกับความตองการ
ของผูเรียน 
  3. ชวยสงเสริมการสอนของครูดวยแผนการที่วินิจฉัยแลว  
  4. ครูสามารถใหเวลากับผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือไดมากขึ้นตามที่ผูเรียน
ตองการ 
  5. สามารถทําใหครูนําเอาโครงสรางการสอนมาใชไดดี 
  6. สามารถนํามาซ่ึงความพึงพอใจที่สูงขึ้นทั้งครู และผูเรียน 
  7. ชวยใหครูทําหนาที่เปนผูสนับสนุนความสามารถของผูเรียน  ไมใชเปนผูสอน
เพียงอยางเดียว 

       ชัยยงค  พรหมวงศ (2523:121)ไดสรุปประโยชนของชุดการสอนไวดังน้ี 
          1.   ชวยใหผูสอนถายทอดเน้ือหาและประสบการณที่สลับซับซอนและมีลักษณะเปน 

นามธรรมสูง เชน การทํางานของเคร่ืองกล  อวัยวะในรางกาย การเติบโตของสัตวชั้นต่ํา ฯลฯ  ซ่ึง
ผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 

          2.   ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งที่กําลังศึกษา  เพราะชุดการสอนจะเปด 
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนดวยตนเอง 
       3.   เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
       4.   ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกผูเรียน  เพราะชุดการสอนผลิตไว 
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เปนหมวดหมู สามารถหยิบมาใชไดทันที 
       5.   ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของผูสอน  ชุดการสอน 

สามารถทําใหผูเรียนเรียนไดตลอดเวลา  ไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือความคับของทางอารมณมาก
นอยเพียงใด 

       6.   ชวยใหผูเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน  เน่ืองจากชุดการสอนจะทํา 
หนาที่ถายทอดความรูแทนผูสอน  แมวาผูสอนจะพูดหรือสอนไมเกง ผูเรียนก็ยังสามารถเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ  จากชุดการสอนที่ผานการทดสอบประสิทธิภาพแลว 

       7.   ในกรณีที่ครูประจําชั้นวิชาไมสามารถเขาสอนตามปกติได  ครูคนอ่ืนก็สามารถ 
สอนแทนไดโดยใชชุดการสอน  มิใชเขาไปน่ังคุมชั้นแลวปลอยใหนักเรียนนั่งอยูเฉยๆ   เพราะเน้ือหา
มีอยูในชุดการสอนเรียบรอยแลว  ครูผูสอนไมตองเตรียมตัวมาก 

      8.   สําหรับชุดการสอนทางไกลและชุดการสอนรายบุคคล  จะชวยใหการศึกษา 
 มวลชน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนสามารถเรียนไดเองที่บานไมตองเสียเวลาและ
ประหยัดคาใชจาย 

     เพ็ญพิมล   คูศิริวิเชียร  ( 2538 :103 )  กลาวถึงประโยชนของชุดการสอน   ดังน้ี 
     1.  ชวยแบงเบาภาระและลดบทบาทการบอกของครู 
      2.  ชวยลดปญหาการขาดแคลนครู 
        3.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู 
        4.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน  เพราะมีสื่อประสมทําใหนักเรียน 

ไมเบื่อหนายตอการเรียน  เปนการรักษาระดับความสนใจของนักเรียนอยูตลอดเวลา 
      5.  ครูมีโอกาสสํารวจนักเรียนจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาขณะทํากิจกรรม       
  6.  ชุดการสอนใชไดทุกเวลาและทุกสถานที่  ไมเฉพาะแตในโรงเรียนเทาน้ัน 

  การศึกษานอกระบบก็ใชได  นักเรียนเรียนชาหรือไมทันก็นําไปศึกษาที่บานได  
     สุวิทย   มูลคํา และ อรทัย   มูลคํา  ( 2545 : 57-58 )  กลาวถึงประโยชนของชุดการ
สอนไววา  
  1.  สงเสริมการเรียนเปนรายบุคคล โดยผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ 
 ความสนใจ  ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละบุคคล 
     2. แกปญหาการขาดแคลนครูผูสอน  เพราะชุดการสอนชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย
ตนเอง  และตองการความชวยเหลือของครูผูสอนไมมากนัก 
    3.   สงเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  เพราะ
ผูเรียนสามารถนําชุดการสอนไปเรียนรูไดในทุกสถานที่ และทุกเวลาไมจํากัดชั้นเรียน 
    4.   สรางความม่ันใจและชวยลดภาระของผูสอน  เพราะการผลิตชุดการสอนเตรียมไว
ครบจํานวนหนวยการเรียนรู  และจัดไวเปนหมวดหมูทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดทันที 
    5. ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  มีโอกาสในการตัดสินใจและการ
ทํางานรวมกันกับกลุม 
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    6.  ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
              จากแนวคิดของนักการศึกษาเก่ียวกับประโยชนของชุดการเรียนดังกลาว สามารถสรุป
ไดดังตอไปน้ี 
                 1.   ชวยใหครูผูสอนถายทอดเน้ือหาและประสบการณที่ใหมีลักษณะเปนนามธรรมสูง
ไดดี และชวยเราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งที่กําลังเรียน 
               2.   เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนดวยตนเอง เปนการสรางความพรอม
และความมั่นใจใหผูเรียน 
                3.   ชวยใหผูเรียนเปนอิสระจากอารมณแลบุคลิกภาพของผูสอน 
                4.   ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของ
นักเรียน   ทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน                   
               5.   ชวยใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง  มีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น   
สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น 
              6.   ชวยลดภาระของครูผูสอน  สามารถสอนไดตามวัตถุประสงค สามารถนําไปใช
สอนแทนกันได 
               7.   ชวยลดปญหาการขาดแคลนครู                  
               8.   นําไปใชกับการศึกษานอกโรงเรียนได และไดทุกสถานที่ 
              9.   ชวยใหผูเรียนสวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ   
         
 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน    

  งานวิจัยตางประเทศ 
            พารค  (Parke.  1980 : 1377-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 จํานวน 60 คน ซ่ึงเปนนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยใชชุดการสอน ผลการวิจัยปรากฏวา  ชุดการสอนทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ทั้งยังเปนการสะดวกและประหยัดเวลาในการสอนนอกจากนี้ยัง
สามารถใชชุดการสอนซอมเสริมหรือฝกทักษะนักเรียนไดดวย 
             วีวาส  (Vivas. 1985 : 603 - A)  ไดทําการวิจัยออกแบบพัฒนาและประเมินคาชุดการ
เรียนการสอนเก่ียวกับกระบวนการคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา  โดยใชชุดการ
เรียนการสอนซึ่งวัดทักษะ 5 ดาน คือ ดานกระบวนการคิด ดานความพรอมในการเรียน  ดาน
ความคิดสรางสรรค  ดานเชาวนปญญา และดานปรับตัวทางสังคม  กลุมทดลองเปนนักเรียนเกรด 1 
จากโรงเรียนคัวเรนัสคัวเทียร  เขตรัฐมิแรนดา ประเทศเวเนซูเอลา จํานวน 214 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง 3 หอง จํานวน 114 คน ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน  กลุมควบคุม 3 หอง 
จํานวน 100 คน ไดรับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
การสอนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นดานกระบวนการคิด ดานความพรอมในการเรียน  ดานความคิด
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สรางสรรค  ดานเชาวปญญา และดานปรับตัวทางสังคม  หลังจากไดรับการสอนดวยชุดการเรียน
การสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ 
   วิลสัน   ( Wilson 1989 : p416-A )  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหผลการใชชุด
การสอนของครู  เพ่ือการแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชา  ดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก 
การลบ  ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติ  
อันเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรได  
             ออรตัน  (Orton . 1997 : 59 -0A  Online )   ไดทําการศึกษาเรื่องการออกแบบชุด
การเรียน  โดยใชสื่อการเรียนมัลติมีเดีย    นํามาใชกับการเรียนในเรื่องที่ยากสําหรับนักเรียน  โดย
นําชุดการเรียนที่เนนการมีปฏิสัมพันธของสื่อมัลติมีเดีย  (Multimedia Interaction Calculator )  ซ่ึง
เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน  โดยใหนักเรียนไมตองมีการเผชิญหนากัน   จะมีการสังเกต
และพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียน   MIC  ผลการศึกษาพบวาชุดการ
เรียนมีประสิทธิภาพโดยจะชวยใหนักเรียนคนพบรูปแบบของจํานวนและเขาใจความจริงของจํานวน
และไดแสดงถึงประโยชนในการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเรื่องที่ยาก  
              เฮิรบสท (Herbst. 2004 : online)   ไดศึกษาการสรางหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานที่เหมาะสําหรับนักเรียนที่มีความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม จุดมุงหมายใน
การศึกษาครั้งน้ี  1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ใชชุดการสอนรายบุคคล
สําหรับนักเรียนที่มีความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม  2)  เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มี
ตอความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรมที่มีตอการเรียนแบบมีสวนรวม  3)  เพ่ือศึกษาเจตคติ
ของครูที่มีตอการแกสมการของนักเรียน  ครูผูเชี่ยวชาญพิเศษ  3 คน  และครูทั่วไป  9 คน  จาก
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน  และนักเรียนเกรด 3 จํานวน 10 คน ในจํานวนนี้มีนักเรียน 
5 คนที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณดวยตนเองและมีวิธีการแกสมการในระดับที่เหมาะสม   
ชุดการเรียนที่นํามาใชมีวิธีการสอนแบบทางตรง  ซ่ึงเปดโอกาสใหนักเรียนมีการโตตอบอยาง
ตอเน่ือง  มีการเสริมแรงการวัดผล  นักเรียนไดเรียนรูสาระและพฤติกรรมจากจอมอนิเตอร  และครู
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนผานทางจอมอนิเตอร  ผลจากการศึกษาพบวา  1) นักเรียนที่มีความ
ผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
นักเรียนปกติ  2)  นักเรียนที่มีความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรมมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการ
สอนแบบมีสวนรวม  3) ครูมีเจตคติที่ดีตอวิธีการแกสมการของนักเรียน  
 
              งานวิจัยในประเทศ 
              วัลลิมา  สงสุวรรณ ( 2541 : 89) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลการใชชุดการเรียนเร่ือง  
การบวกและการลบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความมีวินัยในตนเอง  และความคงทนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดย
ใชชุดการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนที่
เรียนแบบปกติอยางไมมีนัยสําคัญ และนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนมีความคงทนในการเรียนรู
ทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
             พาวา พงษพันธ (2544 : 43 – 44)  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียนการ
สอนประกอบภาพการตูน วิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เร่ือง  เศษสวน โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา” อ. เมือง  
จ. ชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2543  จํานวน 154 คน ผลจากการวิจัยพบวา  ชุดการเรียน
การสอนประกอบภาพการตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน  ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนประกอบภาพการตูนสูง
กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              มยุรี  บุญเยี่ยม  (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียน 
เรื่อง  “ความนาจะเปน” โดยใชวิธีการแกปญหาเพ่ือสงเสริมความตระหนักในการรูคิดของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา  หลังการทดลองใชชุดการเรียนเร่ือง   “ความนาจะเปน”  โดยใชวิธีการ
แกปญหาเพ่ือสงเสริมความตระหนักในการรูคิด  สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  และความตระหนักในการรูคิดของนักศึกษา  หลังการทดลองใชชุดการเรียนเร่ือง “ความนาจะ
เปน”  โดยใชวิธีการแกปญหา  เพ่ือสงเสริมความตระหนักในการรูคิด  สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 
             วัชรี    ขันเชื้อ  (2545: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียน
คณิตศาสตร   เรื่อง  ตรรกศาสตรเบื้องตน   โดยใชกระบวนการกลุม เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    ผลการวิจัยพบวา   ชุดการเรียนคณิตศาสตรเรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตนโดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   โดยมีคาเฉลี่ย87.25/86.96   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังการเรียนชุดการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง   ตรรกศาสตรเบื้องตน  
โดยใชกระบวนการกลุม เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  สูงกวา
กอนเรียนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
              เชี่ยวชาญ  เทพกุศล. (2545 :108 –109) ไดทําการศึกษา การพัฒนาชุดการเรียน
แบบ STAD ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง
ทศนิยมและเศษสวน  ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนแบบ STAD ที่เนนทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองทศนิยมและเศษสวน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ภายหลังไดรับการ
สอนดวยชุดการเรียนแบบ STAD ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการ
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใชชุดการเรียนแบบ 
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STAD ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับ สูงกวาเห็นดวยขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
               นันทา   หงวนตัด  (2547 : 84)  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบคนพบเรื่อง  โดเมนและเรนจของความสัมพันธ  สําหรับชวงชั้นที่ 4  ผลการวิจัย
พบวา  ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  แบบคนพบเรื่อง  โดเมนและเรนจของความสัมพันธ
สําหรับชวงชั้นที่ 4   มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบคนพบเรื่อง  โดเมนและเรนจของความสัมพันธ  หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              หทัยกาญจน   อินบุญมา (2547 : 62) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับชุดการเรียนคณิตศาสตร
เพ่ือสงเสริมความรูเชิงจํานวน  เรื่อง  การประมาณคา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมทดลองเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม  อําเภอทาหลวง  จังหวัดชลบุรี  ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา  2546 จํานวน 42 คน  ผลจาการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่ไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรเพ่ือ
สงเสริมความรูเชิงจํานวน  เรื่อง  การประมาณคา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภายหลังไดรับการสอน
ดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมความรูเชิงจํานวน  เร่ือง  การประมาณคา   สูงกวากอน
ไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              สุจินดา  พัชรภิญโญ (2548 : 85) ไดทําการวิจัยชุดการสอนซอมเสริมคณิตศาสตร
เร่ือง  โจทยปญหาระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2547  จํานวน 20 คน  ผลจากการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง  โจทยปญหาระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3   โรงเรียนสมุทรปราการ  ที่สอนโดยใช ชุดการสอนซอมเสริมคณิตศาสตรหลังจากเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 50  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              สุวิน    โรจนนุกูลวณิช  ( 2548 :83 )  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับชุดการเรียนแบบอุปนัย
โดยใชกระบวนการกลุม  เรื่อง  ความนาจะเปนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    ผลการวิจัยพบวา  ชุด
การเรียนแบบอุปนัยโดยใชกระบวนการกลุมเรื่อง  ความนาจะเปน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑรอยละ  85.89  ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ   80   ที่ตั้งไว  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังใชชุดการเรียนแบบอุปนัย  โดยใชกระบวนการกลุม เร่ือง  ความนาจะเปน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนคิดเปนรอยละ  72.84 สูงกวารอยละ 60   ซ่ึงเปนไปตามจุดมุงหมายของการวิจัย
ที่ตั้งไว 
                 ชานนท  ศรีผองงาม (2549  : 77) ไดทําการวิจัย  การพัฒนาชุดการเรียนแบบ
แบงกลุมสัมฤทธิ์ (Student  Teams  Achievement Division : STAD)เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสาร
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ทางคณิตศาสตร เรื่อง  จํานวนจริง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมะคาวิทยา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1  ป
การศึกษา  2548  จํานวน 40  คน  ผลจากการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มี
ประสิทธิภาพ  86.04 / 82.16  และนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  และความกาวหนาของทักษะ
การสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ภายหลังการเรียนดวยชุดการเรียน
แบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป  โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.02 
                 เมธาวี  พิมวัน (2549 : 85) ไดทําการวิจัย  ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐานเรื่อง  พ้ืนที่ผิว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนศรีสุขวิทยา  ปการศึกษา  2548  ที่ไดจากการอาสาสมัคร จํานวน  16 คน ผลจากการวิจัย
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่อง  พ้ืนที่ผิว  ดวยชุดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น  มีผลการเรียนรูผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้น
ไปของคะแนนเต็มเปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก 
                พิจิตร  อุตตะโปน (2550 :77) ไดทําการวิจัย ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน  เร่ืองการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป 3  โรงเรียนสิรินธร  ปการศึกษา 2548 ที่ไดจากการอาสาสมัคร จํานวน  16 คน  ผล
จากการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่อง  การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน  ดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น  มีผลการเรียนรู
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็มเปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานในระดับมาก 
                จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียนทั้งในประเทศและตางประเทศสรุปไดวา  การ
เรียนโดยใชชุดการเรียน เปนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาตาม
ความสามารถของแตละบุคคล มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งไดรับการเลือกสรรจากครูผูสอนอยางดี
แลวซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ันชวยเพิ่มความสนใจ เพ่ิมเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนและเกิดความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนมีวินัยใน
ตนเองมากขึ้น  นอกจากนี้ชุดการเรียนที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามกระบวนการจะชวยใหผูเรียนเรียน
ดวยตนเองไดผลดี ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนในหัวขอน้ันๆ  ทําใหพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น และชวยแกปญหาการสอนของครูไดดวย  ที่สําคัญชวยสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะสราง ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สถานการณจําลองในการแกปญหาโจทย เร่ือง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชสถานการณจําลอง 
 2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับการใชสถานการณจําลอง  
     2.1.1   ความหมายของสถานการณจําลอง 
     สถานการณจําลองเปนเทคนิคหน่ึงที่สามารถนํามาใชในการสอน ซ่ึงมีผูใหความหมาย
ไวหลายคน ดังน้ี 
     ชูลซ  (Schultz. 1972 : 4)กลาววา สถานการณจําลองเปนการปฏิบัติการท่ีใชแบบ
ทดลอง หรือกระบวนการตาง ๆ ใหคลายคลึงกับสภาพที่เปนจริงโดยฝกใหผูอยูในสถานการณ  ได
ฝกปฏิบัติและแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง 
              โจนส (Jones.1982 : 5) กลาวถึงสถานการณจําลองวา  เปนเหตุการณหน่ึงซ่ึงไมใช
การสอนของครู  แตนักเรียนเปนผูเขารวมในเหตุการณน้ัน และเปนผูที่ทําใหเหตุการณน้ันดําเนินไป
โดยไดรับมอบหมายหนาที่ภารกิจในสังคม  และความรับผิดชอบที่เก่ียวของอยูในสถานการณน้ัน  
ซ่ึงตองมีการแกปญหาและการตัดสินใจรวมอยูดวย  สวนครูจะเปนผูกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาจบ
ของสถานการณ  นอกจากน้ันครูมีหนาที่อธิบายรายละเอียดตางๆที่สําคัญในสถานการณน้ัน  และ
กําหนดวาใครเปนใครทําหนาที่อะไรมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องใดบาง  
              สุนทร  จันทรตรี (2530 : 424)  กลาววา การจําลองสถานการณหรืออาจเรียกวาการ
สรางสถานการณสมมติเปนการสมมติสถานการณที่คลายคลึงกับความเปนจริง  เพ่ือใหผูเรียนได
เรียนรูและเกิดความรูสึกจริง ๆ  ทั้งน้ีผูแสดงจะตองตัดสินใจและแกปญหาตามสถานการณที่
กําหนดใหน้ัน 
              สุพิน  บุญชูวงศ (253 :84) ไดใหความหมายของสถานการณจําลองไววา สถานการณ
จําลองเปนกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ครูสามารถสรางสถานการณจําลองมาชวยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การเรียนรูจากสถานการณที่จําลองสถานการณจริงมาใช และประกอบความเขาใจใน
บทเรียนเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  จะชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน  รวมกันคิดและการแกปญหา
จากสถานการณน้ัน  นักเรียนจะรูจักคิด  วิจารณ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และกลาเผชิญกับ
สิ่งที่เกิดขึ้น  เปนการเรียนดวยการกระทํา               
              ไสว  ฟกขาว  (2544 : 122)  ใหความหมายของวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลองไว
วา เปนการจัดการเรียนการสอนที่พยายามใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณ  ที่มีความใกลเคียง
กับความเปนจริงมากที่สุด  โดยการสรางสถานการณจําลองขึ้นในหองเรียน  แลวใหผูเรียนแสดง
บทบาทของตนเองตามสถานการณน้ัน 
              ทิศนา  แขมมณี (2545 : 89)  กลาววาสถานการณจําลอง คือ กระบวนการที่ผูสอนใช
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณ
ที่มีบทบาท ขอมูล และกติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูใน
สถานการณน้ัน โดยใชขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจและแกปญหา
ตาง ๆ ซ่ึงการตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 
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              สุวิทย  มูลคํา  (2545 : 74)  ใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสถานการณ
จําลอง วา เปนกระบวนการที่ผูสอนใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณที่สรางขึ้นมา  ซ่ึงสถานการณ
น้ันจะมีลักษณะคลายคลึงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด  ทั้งสภาพแวดลอมและปฏิสัมพันธโดยมี
การกําหนดบทบาท ขอมูล และกติกาไวเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหา และตัดสินใจจาก
สภาพการณที่เขากําลังเผชิญอยู  ซ่ึงผูเรียนจะตองใชขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ ประกอบกับวิจารณญาณ
ของตนเองใหปฏิบัติหนาที่ตามสถานการณน้ันใหดีที่สุด  
                จากการศึกษาความหมายของสถานการจําลองดังกลาว  สรุปไดวา  สถานการณ
จําลองเปนวิธีการสอนแบบหนึ่ง  โดยการสมมุติสถานการณที่ใกลเคียง  คลายคลึง  เลียนแบบ  หรือ
สะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้น มีครูเปนผูเลาสถานการณหรือกําหนดสถานการณ  เวลาเริ่มตน  และ
เวลาจบ   สวนนักเรียนเปนผูเขารวมในสถานการณแสดงบทบาทไปตามลําดับเหตุการณที่ไดรับ
มอบหมาย  ซ่ึงจะเปนการฝกคิดแกปญหาและตัดสินใจ และตัวนักเรียนยังมีโอกาสทราบความ
คิดเห็นของตนเองจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ  
 
                2.1.2  ความมุงหมายในการใชสถานการณจําลอง 
  โจนส  (Jones : 1983 : 1-2)  กลาวถึงความมุงหมายในการใชสถานการณจําลองไว
ดังน้ี 
  1. เพ่ือเตรียมพรอมใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการสื่อสาร 
  2.  เพ่ือเตรียมขอมูลในการคิดวิเคราะห และการแยกแยะเลือกใชภาษาใหถูกตอง ซ่ึง
ครูจะตองเปนผูทําหนาที่ในการกําหนดปญหา หรือหัวขอเพ่ือกําหนดใหบทเรียนดําเนินไปตามลําดับ 
  3. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกบูรณาการทักษะตางๆจากสถานการณจําลองเขาดวยกันจาก
สถานการณจําลองที่ใกลเคียงกับชีวิตจริง 
  4. เพ่ือฝกผูเรียนใหรูจักแกปญหาในสถานการณตางๆ และคนหาคําตอบดวยตนเอง 
  5. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหทํางานรวมกันเปนกลุม  รูจักวิพากษวิจารณ  อดทนตอการ
วิจารณ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   
              ดวงเดือน  เทศวานิช (2530 : 106) กลาวถึงความมุงหมายในการใชสถานการณ
จําลองไวดังน้ี 
  1. เพ่ือใหผูเรียนไดคนพบ  รูจักแกปญหาในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.   เพ่ือใหผูเรียนรูจักหัดคิด สามารถนําเหตุผลมาอภิปรายเพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจแกปญหา 
  3.   เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาในการทํางานเปนกลุม รูจักวิพากษวิจารณอดทนตอการ
ถูกวิจารณ มีวินัยในตนเอง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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  4.   เพ่ือเปนการเปลี่ยนกิจกรรมการสอนจากการยึดผูสอนเปนศูนยกลางมาเปนการ
สอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
     สุวิทย  มูลคํา  (2545 : 74 – 75)  ไดกลาวถึงความมุงหมายในการใชสถานการณ
จําลอง  ไวดังน้ี 
  1.   เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพความเปนจริง เกิดความเขาใจในสถานการณตาง ๆ 
หรือเรื่องที่มีตัวแปรจํานวนมากที่มีความสัมพันธกันอยางชัดเจน 
  2.   เพ่ือฝกการทํางานเปนกลุม การสรางความสัมพันธกับสมาชิกกลุม การยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  3.   เพ่ือฝกการคิดวินิจฉัย แกปญหา การควบคุมสถานการณ การตัดสินใจใน
สถานการณที่ผูเรียนอาจพบไดในชีวิตจริง 
              จากการศึกษาความมุงหมายในการใชสถานการณจําลองดังกลาว สรุปไดวา ความ 
มุงหมายในการใชสถานการณจําลองเพ่ือใหผูเรียนไดคนพบ รูจักคิด ฝกการคิดวินิจฉัย  รูจักการ
แกปญหาในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รูจักวิพากษวิจารณ และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน นอกจากนี้ยังเปนการฝกการทํางานเปนกลุม สรางความสัมพันธกับสมาชิกในกลุมสามารถ
แกปญหา และสามารถควบคุมสถานการณตางๆได 
 
  2.1.3   การสรางสถานการณจําลอง 
    ทเวลเกอร  (Twelger :1969 :46 -70)  กลาวถึงการสรางสถานการณจําลองวา  ใน
การออกแบบสรางสถานการณจําลองเพื่อการสอนควรพิจารณาถึงเนื้อหาที่ตองการสอน  วิธีการ
จัดการเรียนรูที่ใหผลดีที่สุด และทําอยางไรระบบที่ออกแบบจึงจะสมบูรณ  โดยมีลําดับขั้นตอน 
ในการออกแบบสถานการณจําลองดังตอไปน้ี 
  1.   วางขอบเขตปญหาการสอน  ผูกําหนดปญหาจะตองรูให 
ลึกซ้ึงวาปญหาคืออะไร  ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความมุงหมายอยางไร  เราจะอาศัยอะไรเปนสภาวะ
แวดลอมที่จะชวยใหเขาใจปญหา 
  2.   พิจารณาสภาพของระบบที่จะนํามาใชในสถานการณ  ผูออกแบบตองพิจารณาวา 
จะใชผูเรียนกี่คน  ใชเคร่ืองมืออะไรชวย ใชวิธีการอยางไรใชวัสดุอุปกรณอะไร  หลักการดําเนินงาน
จะเปนไปในรูปใด และจะสรางปรัชญาการสอนแนวใด หรือกลาวโดยสรุปคือ จะตองคํานึงถึง
สวนประกอบตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยในการวางขอบเขตของปญหาไดเหมาะสมและถูกตองตาม
วัตถุประสงค 
  3.   ปรับสภาพการเขาสูปญหา  เพ่ือจะใหปญหาน้ันเปนไปตามวัตถุประสงคเราจะตอง
อาศัยสภาพการณที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับปญหา หรือเลือกวิธีการที่จะชวยนําปญหาไปสู
จุดหมายปลายทางที่กําหนดไว 
  4.   กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ  ตองกําหนดออกมาในรูปของพฤติกรรมที่วัดได 
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  5.   กําหนดเกณฑในการวัดผล  เน่ืองจากเกณฑวัดผลแบบนี้จะตองใชวัดพฤติกรรม
ของผูเรียน จึงตองสรางเกณฑออกเปน 2 แบบ คือ 
   5.1 วัดผลขั้นสุดทายในการเรียนรู 
       5.2 วัดขีดระดับความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไป 
  6. เสนอผลของสถานการณจําลอง  ผลของสถานการณจําลองมีขอไดเปรียบวิธีการ
เรียนรูแบบอ่ืน ๆ หลายอยาง คือ 
     6.1 สามารถสรางอารมณและสรางทัศนคติใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
       6.2 สถานการณจําลองสามารถรวบรวมพฤติกรรมที่จะชี้ความสามารถของผูเรียน
และความจําไวดวยกันไดคือ  ผูเรียนจะมีพัฒนาการทั้งดานความจําและพัฒนาขีดความสามารถ 
       6.3 สถานการณจําลองจะจูงใจใหผูเรียนประกอบกิจกรรมไดนาน 
           6.4 ผูเรียนจะสามารถเลือกตอบสนองตอสภาวการณทางสังคมจากสถานการณ
จําลองได 
      6.5 สถานการณจําลองจะชวยปรับความแตกตางระหวาง  บุคคลของผูเรียนใหเขา
กันไดเปนอยางดีและเปนไปตามที่ตองการ 
      6.6 สถานการณจําลองจะดึงความสนใจของผูเรียนไวได ทั้งในการทําแบบฝกหัด
และแมแตในการเรียนเน้ือหาหลายอยาง 
     6.7 สถานการณจําลองสามารถที่จะชักจูงผูเรียนใหเขาสูพฤติกรรมที่ตองการ 
     7.   กําหนดชนิดของเครื่องมือ ที่จะนํามาสรางในสวนของสถานการณจําลอง เชน ใช
เคร่ืองมือชวยสอน เกมสถานการณจําลอง เปนตน 
     8.   เลือกส่ือหลาย ๆ อยางเขามาใช เลือกส่ือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เปนเคร่ืองมือ
พัฒนาสถานการณจําลอง 
     9.   พัฒนาระบบสถานการณจําลอง  แกไขขอบกพรองในแตละ 
ขั้นตอน เพ่ือใหสถานการณจําลองสมบูรณที่สุด 
    10. ทดลองใชสถานการณจําลอง  เพ่ือหาขอจํากัดของ 
สถานการณจําลองที่สรางขึ้น  อาจทดลองกับคนกลุมเล็ก หรือแบบหนึ่งตอหน่ึงก็ได 
              11. เปลี่ยนแปลงแกไขสถานการณจําลองหลังการทดลอง ถาหากพบขอบกพรองตอง
นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมและเปนไปตามที่ตองการ 
              12. ใชสถานการณจําลองเปนสวนหนึ่งของการสอนจริง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ 
              13. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในอนาคต ซ่ึงมักจะพบ
ความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  เม่ือเปนเชนน้ีเราจึงตองเตรียมปรับปรุงสถานการณจําลองใหทันสมัยอยู
เสมอ 
    สุพิน  บุญชูวงศ(2531 :85 - 87)  ไดเสนอขั้นตอนในการสรางสถานการณจําลองไว
ดังน้ี 



 43

    1.   ขั้นสํารวจและวิเคราะห  กอนสรางสถานการณจําลองตองศึกษาและสํารวจ
วัตถุประสงควาตองการใหผูเรียนรูเร่ืองอะไรบาง ศึกษาสถานการณตาง ๆ เม่ือไดพิจารณาและ
ศึกษาเปนอยางดีแลวนํามาวิเคราะหวาสถานการณจําลองนั้นจะมีผลตอการเรียนรูอะไรและทําให
เกิดผลเสียอะไร สถานการณที่นํามาวิเคราะหน้ันใกลเคียงกับความจริงแคไหนเพื่อใหสถานการณน้ัน
มีประโยชนตอการเรียนรูมากที่สุด 
     2.   ขั้นกําหนดจุดประสงค  ในการกําหนดจุดประสงคน้ันมุงใหนักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอะไรเม่ือนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจําลองแลวนักเรียนจะเปนอยางไร การสราง
สถานการณจําลองก็จะตองสรางใหตรงกับจุดประสงค 

       3.   ขั้นการเลือกสถานการณ  สถานการณที่เปนจริงและสามารถจําลองมาใชในชั้น
เรียนตองสอดคลองกับที่กําหนดไวขั้นตน พิจารณาเลือกและสามารถนําสถานการณที่เปนจริงมา
ดัดแปลงใหเหมาะกับการใชในชั้นเรียน โดยสถานการณจําลองนั้นไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกคิด
วิเคราะห ตัดสินใจ กอใหเกิดการเรียนรูและทักษะที่ตองการใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด 
   4.   ขั้นกําหนดโครงสรางของสถานการณจําลอง  การกําหนดโครงสรางของ
สถานการณจําลองประกอบดวยสิ่งสําคัญ ดังน้ี 
       4.1 การกําหนดจุดประสงคของสถานการณจําลอง 
       4.2 การกําหนดบทบาทของผูเขารวมกิจกรรมแตละคน 
       4.3 เตรียมขอมูล ขาวสารที่จําเปน เน้ือหา 
       4.4 กําหนดสถานการณตาง ๆ ใหเหมือนจริงในสังคม 

       4.5 ลําดับขั้นของเหตุการณ เวลาและปญหาจากสถานการณ 
       4.6 จบสถานการณ สรุป อภิปราย  

     5.   ขั้นการสรางและออกแบบสื่อการเรียนและสรางกฎเกณฑ  การสรางและออกแบบ
สื่อการเรียนเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบกิจกรรม เชน บัตรคํา รูปภาพ บัตรคําส่ัง เปนตน  
สื่อการเรียนจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดในกิจกรรม ควรวางเง่ือนไขแตละขั้นตอนวา
ตองกําหนดการเลนตามลําดับเหตุการณน้ัน ๆ อยางไร 
     6.   ขั้นการทดลองใช    เม่ือสรางสถานการณเสร็จแลวควรนําสถานการณน้ันไปใชกับ
นักเรียนกลุมอ่ืนเพ่ือตรวจขอบกพรองดานวิธีการ ภาษา ตลอดจนการใชสื่อและเง่ือนไขตาง ๆ วา
ควรแกไขและปรับปรุงในแงใดบาง เพ่ือใหไดสถานการณจําลองที่สมบูรณเหมาะที่จะนําไปใชกับ
นักเรียนแตละวัยไดอยางเหมาะสม 
               จากการศึกษาการสรางสถานการณจําลอง สรุปไดวาในการสรางสถานการณจําลอง
เพ่ือการสอนมีสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือ เน้ือหาที่สอน วิธีการ และระบบโดยมีขั้นตอนตางๆ ไดแก 
การวางขอบเขตของปญหา  พิจารณาสิ่งที่ชวยในการวางขอบเขตของปญหา  เลือกวิธีที่จะชวย
แกปญหา  กําหนดจุดประสงคในรูปพฤติกรรมที่วัดได  กําหนดเกณฑในการวัดผล  และนําเสนอผล
ของสถานการณจําลอง  ซ่ึงตองมีการทดลองใชและนําไปพัฒนาตอไป 
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             2.1.4   ข้ันตอนในการใชสถานการณจําลอง 
  ครูคัลล ( Crookall. 1990 : 34) กลาวถึงขั้นตอนในการใชสถานการณจําลองไวดังน้ี 
  แบบ 3P. Procedure  (Crookall. 1990 : 34) 
  1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหางาน  (Presentation) 
  2. ขั้นฝกใชภาษาตามรูปแบบที่กําหนด  (Practice) 
  3. ขั้นนําเสนอผลงานจากสิ่งที่ไดเรียนมา  (Production)    
     สมพงษ  จิตระดับ (2530 : 76-77)  กลาวถึงขั้นตอนในการใชสถานการณจําลองในชั้น
เรียน ไวดังน้ี 
              1.   ขั้นนําการสอน  เปนขั้นที่เริ่มนําเขาสูบทเรียนโดยการใหขอมูลเบื้องตนแก
นักเรียนการเลาเร่ืองสรุปสถานการณที่นํามาใช  บอกวัตถุประสงคที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรู   
การแนะนํารูปแบบของสถานการณจําลองที่สรางขึ้น ประสบการณ ขอมูล ความเขาใจเบื้องตน การ
แบงกลุม การทําความเขาใจกับกฎเกณฑ กติกาตาง ๆ บทบาทของนักเรียนบางคน เปนตน 
              2.   ขั้นดําเนินกิจกรรม  ในขั้นนี้นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ระบุไวตามบทบาทท่ี
ไดรับ  การศึกษาขาวสารขอมูลจากวัสดุอุปกรณที่กําหนดให  การวิเคราะห  การตัดสินใจ การหา
ขอมูลเพ่ิมเติม การไดรับผลคะแนนตามกระบวนการแตละขั้นตอน  การอภิปรายการศึกษารวมกัน  
การหาขอตกลงวิธีการแผนงานที่ใชในการศึกษาฯลฯ  ในขั้นนี้ครูจะเปนผูชวยในเรื่องของการให
คําแนะนําชวยเหลือ  กําหนดกติกากฎเกณฑที่ใช  การใหคะแนนตามคําตอบหรือผลที่ปรากฏ
ออกมา  ครูไมควรเขาไปขัดขวางหรือหามกระบวนการศึกษาของนักเรียนในกรณีใดๆก็ตาม แตควร
สังเกตหรือบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหและอภิปรายผลในขั้นตอไป 
      3.   ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผล  เม่ือกิจกรรมสิ้นสุดลงครูควรทําใหนักเรียนได
วิเคราะหประสบการณตาง ๆ ในขณะปฏิบัติกิจกรรม สาเหตุและผลที่ เกิดขึ้นของกิจกรรม 
ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑ กติกา การวางแผนเงื่อนไขที่นํามาใช  การตัดสินใจโอกาสของสิ่งที่
จะเกิดขึ้น  การเปรียบเทียบขอมูลที่เกิดขึ้นจากการศึกษารวมกัน  ครูควรเพ่ิมเติมขอสังเกตหรือ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือเสริมการอภิปรายของนักเรียนในขั้นนี้ดวย 
      4.   ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนจะบังเกิดผลการเรียนรูในเรื่องน้ีเปนอยาง
มากในกรณีที่ครูไดสรางสถานการณจําลองขึ้นมาเปนตัวแทนของสถานการณจริงไดอยางถูกตอง  
สามารถดําเนินการสอนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  การสรุปจึงมุงในเรื่องของการบูรณาการ   
การเปรียบเทียบกับเนื้อหาของสิ่งที่เรียนรูกับชีวิตจริง  การประยุกตเชื่อมโยงของเหตุการณจริงกับ
สถานการณจําลองใหมีความสัมพันธเก่ียวของกันเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป 
              ดวงเดือน  เทศวานิช (2530 : 107) กลาวถึงวิธีการเสนอสถานการณจําลองไววา การ
เสนอสถานการณจําลองอาจทําไดดังตอไปน้ี               
  1.   เลาใหฟงถึงสถานการณที่เกิดขึ้น 
              2.   ใหดูวีดีโอหรือภาพยนตรเก่ียวกับสถานการณที่เกิดขึ้น 
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              3.   ใหดูภาพซึ่งลําดับเหตุการณ หรือดูภาพแลวเลาประกอบ 
              4.   ใหดูจากสถานที่ที่ตกแตงใหเหมือนสถานที่จริงและมีผูแสดงบทบาทดวย 
              5.   ใหดูจากเกมจําลองสถานการณ  หรือใหดูจากการแสดงบทบาทสมมุติหรือจาก
การแสดงนาฏการ 
              สุวิทย  มูลคํา (2545 : 78 – 80 ) กลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสถานการณ
จําลองไวดังน้ี 
              1.   ขั้นเตรียมการ ผูสอนเตรียมสถานการณจําลองที่จะใชจัดการเรียนรู ซ่ึงผูสอน
อาจจะสรางสถานการณขึ้นเอง หรือเลือกสถานการณจําลองที่มีผูสรางไวแลว รวมทั้งการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ  สิ่งจําเปนตาง ๆ และสถานที่ 
              2.   ขั้นนําเสนอสถานการณจําลองและแนวทางปฏิบัติ โดยปกติสถานการณจําลอง
สวนใหญจะมีความซับซอนพอสมควรการนําเสนอสถานการณจําลอง  บทบาทและกติกาตางๆ จึง
จําเปนที่ผูสอนตองมีการเตรียมการอยางดีจัดเตรียมขอมูลทุกอยางไวใหพรอม  ในการนําเสนอ
สถานการณน้ัน ๆ ผูสอนจะตองเสนอใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน โดยเริ่มดวยการบอกเหตุผล  
วัตถุประสงค  ภาพรวมของสถานการณจําลองทั้งหมด แลวจึงใหขอมูลรายละเอียดที่จําเปน เชน  
บทบาท  กติกา พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนหรือผูแสดงซักถามเพ่ือความเขาใจได 
              3.   ขั้นมอบหมายบทบาทใหผูเรียน  เม่ือผูเรียนเขาใจภาพรวม  บทบาท  กติกาของ
สถานการณจําลองนั้น  ผูเรียนทุกคนควรไดรับบทบาทในการแสดงซ่ึงผูสอนอาจเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกบทบาทเอง  หรือผูสอนอาจเปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนไดตามความเหมาะสม  ซ่ึง
บางครั้งผูเรียนบางคนอาจจะไดรับบทบาทที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงของตน  
แตบางคนอาจจะไดรับบทบาทที่ไมตรงกับบุคลิกภาพหรือแตกตางจากชีวิตจริง  ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูแนวคิดใหม ๆ ขึ้นมาได 
              4.   ขั้นแสดง  ในขั้นนี้ผูเรียนที่รวมแสดงในสถานการณจําลองจะตองใชขอมูลทั้งหมด
ที่ใหไวประกอบกับวิจารณญาณของตัวเอง  เพ่ือปฏิบัติหนาที่หรือแกปญหาตามสถานการณน้ันใหดี
ที่สุด  โดยผูเรียนจะตองพิจารณาวา  
                 1.  จะพูดอะไร 
                 2.  จะพูดกับใคร 
                 3.  จะเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบทบาทอยางไร 
                 สําหรับผูสอนควรจะทําหนาที่ 
                 1.  ควบคุม  ติดตามคอยสังเกตพฤติกรรมของผูแสดงอยางใกลชิด 
                 2.  จดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนไว 
                 3.  ใหคําปรึกษาหรือตามความจําเปนชวยแกปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
                 4.  กําหนดวาจะเร่ิมและยุติการแสดงเม่ือไร 
                5.  ขั้นอภิปราย  เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบสรางสถานการณจําลองเปนวิธีการ
ที่มุงใหผูเรียน  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับสภาพความเปนจริงหรือใกลเคียงความเปนจริงที่



 46

สถานการณจําลองขึ้นมา  ดังน้ัน  หลังจากแสดงแลวจําเปนตองมีการอภิปรายประเด็นการเรียนรู
จากสถานการณในเรื่องนั้น ๆ อะไรบางเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอสถานการณน้ัน  สิ่งเหลาน้ีจะทําให
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึง 
                6.  ขั้นสรุปและประเมินผล  ผูสอนและผูเรียนสรุปสาระสําคัญและประเมินผลการ
เรียนรู            

              จากการศึกษาขั้นตอนของการใชสถานการณจําลอง สรุปไดวา การใชสถานการณ
จําลองเริ่มดวยการนําเขาสูบทเรียน  ตามดวยการดําเนินกิจกรรม การนําเสนอสถานการณ การ
มอบหมายบทบาทใหผูเรียน  การแสดง  การวิเคราะห การอภิปรายผล  สรุปและประเมินผล  โดย
เปรียบเทียบกับสถานการณจริง สวนวิธีการนําเสนอสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การเลา
เก่ียวกับสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น ใหดูภาพแลวเลาเรื่อง หรือการแสดงบทบาทสมมุติ เปนตน  ใน
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอขั้นตอนในการใชสถานการณจําลองโดยการปรับปรุงจาก ครูคัลล
(Crookall. 1990 : 34); สมพงษ  จิตระดับ (2530 : 76 – 77) ;ดวงเดือน  เทศวานิช (2530 : 107) ; 
สุวิทย  มูลคํา (2545 : 78 – 80 ) เปน 4 ขั้นดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมการ                      
 1. ครูกําหนดสถานการณจําลองที่จะใชเปนรูปภาพสถานการณตางๆ                     
 2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน                       
 3.  ครูจัดใบกิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานการณจําลองที่ครูสรางขึ้น                   
 4.  ครูจัดใบงาน                     
 ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินกิจกรรม                     

1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  และการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวใหนักเรียนทราบ 

 2.  ครูทบทวนการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยฝกการแกโจทยปญหาอยางงาย
โดยใชของจริง  ครูสรางสถานการณจริง  ใหนักเรียนชวยกันคิดวิธีแกปญหาและหาคําตอบ 
 3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองใหนักเรียนแตละกลุม  ให
นักเรียนอานคําชี้แจงในชุดการเรียนกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จากน้ันใหนักเรียนในกลุมชวยกัน
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในชุดการเรียนนั้นๆ           
 4. ครูเสนอสถานการณจําลองโดยใชรูปภาพซึ่งแสดงเหตุการณ เร่ืองราวของสถานการณ
ตางๆ หรือใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ  เปนการนํานักเรียนเขาสูสถานการณที่เปนปญหา
 5. ครูใหนักเรียนกลุมที่ 1 และ 2 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1  และใหนักเรียน
กลุมที่ 3 และ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 2  ซ่ึงเปนปญหาในเหตุการณของสถานการณ
จําลองโดยใชรูปภาพที่ครูสรางขึ้น  ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมกันคิดวิเคราะห  
วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหา และหาคําตอบของปญหาที่ครูกําหนดไวใน
ใบกิจกรรม   
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 6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย เพ่ือแกโจทยปญหา  โดย
อภิปรายถึงขั้นตอนการแกโจทยปญหาดังน้ี                      
  6.1 วิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให                    
  6.2  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา                      
  6.3  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยแปลโจทยใหเปนประโยคสัญลักษณ                   
  6.4  แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากประโยคสัญลักษณที่สรางขึ้น                     
  6.5  ตรวจคาํตอบ                      
  6.6  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงวิธีคิดลงในใบกิจกรรมที่อยูในชุดการเรียนแตละชุด              
 ข้ันที่ 3 ข้ันวิเคราะหและอภิปรายผล                           
 1.  ครูใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกปญหาของกลุมตอครูและเพ่ือน
หนาชั้นเรียน                  
 2.  ครูและนักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายปญหาจากสถานการณจําลองอีกคร้ังเพ่ือหา
ขอสรุปเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา                   
 3.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจคําตอบของแตละกลุมวาถูกตองหรือไม  ถากลุมใด
ไมถูกตอง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกไขจนกวาคําตอบจะถูกตองครบถวน ครูตรวจสอบความ
ถูกตองอีกคร้ัง                               
 4. ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันแสดงวิธีทํา และคิดคํานวณหาคําตอบจากโจทยในใบ
กิจกรรมทั้ง 2 ขอ แลวจดบันทึกลงในสมุดจดงานของตนเอง              
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุปและประเมินผล                  
 1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ตามลําดับขั้นตอนใหเปนหลักการเดียวกัน และครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม                  
 2. ครูใหนักเรียนทุกคนฝกทักษะในการแกโจทยปญหา  และฝกทักษะในการนําไปใช  
โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานในชุดการเรียนแตละชุด                  
 3. ครูตรวจการฝกทักษะจากใบงาน  ถาพบขอบกพรองของนักเรียนครูตองนํามาสอน
ซอมเสริม  และแจงขอบกพรองใหนักเรียนทราบเพ่ือแกไขปรับปรุง                  
 4. ครูประเมินพฤติกรรมตางๆ จากการรวมกิจกรรมในสถานการณจําลอง  
  2.1.5   ประโยชนของการใชสถานการณจําลอง 
                ครุคแชงค  (Cruickshank. 1972 : 17-19)  กลาวถึงขอดีของสถานการณจําลอง  
ไวดังน้ี 
     1.  ใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยซ่ึงแสดงออก
ภายใตสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 
     2.   จากการปฏิบัติของผูเรียนในสถานการณจําลองจะสามารถบอกไดวาเขาไดนํา
หลักการหรือทฤษฎีตาง ๆ  ที่ไดเรียนมาแลวไปใชแคไหนอยางไร 
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     3.   เปนวิธีการใหประสบการณแกผูเรียนโดยที่ประสบการณน้ัน ๆ  ไมอาจมีโดยตรง
ในขณะศึกษาในสถานที่ศึกษา เชน การแกปญหาที่ปรากฏในชีวิตจริงในสังคม  การสราง
สถานการณจําลองขึ้นมาจึงเปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนมีประสบการณในการคิดหาวิธีแกปญหา
เหลาน้ัน 
     4.   เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนประสบเฉพาะความจริงที่เลือกสรรแลว และมีระดับ
ความยากงาย ความสลับซับซอนที่เหมาะสมกับพ้ืนฐานของผูเรียน   
    สมพงษ  จิตระดับ  (2530 : 74-75)  กลาวไววา  สถานการณจําลองเปนเคร่ืองมือที่มี
คุณคาและประโยชนหลายประการ  โดยเฉพาะในการเสริมทักษะประสบการณใหกับผูเรียน  ดังน้ี 
    1.   สถานการณจําลอง  เปนรูปแบบและกระบวนการที่ฝกฝนใหผูเรียนไดเผชิญกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้น  ปญหาตาง ๆ การรูจักหาแหลงขอมูล การติดตอส่ือสาร การแกปญหา การคนพบ การ
วินิจฉัยและการตัดสินใจ 
     2.   สถานการณจําลอง  จะชวยสรางความเขาใจในการบูรณาการระบบตาง ๆ ใน
สังคม ที่กอใหเกิดปญหาทางจริยธรรม  ไดรูจักสัมพันธความคิดขอมูลที่ไดรับและเชื่อมโยงไปสูการ
ปฏิบัติจริงได 
     3.   สถานการณจําลอง  สามารถพัฒนาความเจริญสวนบุคคลไดในเรื่องของลักษณะ
นิสัยที่มีอยู ความรูสึก ความพึงพอใจ การชวยเหลือ การทํางานกลุม การอยูรวมกับผูอ่ืน การปรับ
พฤติกรรม ฯลฯ สิ่งเหลาน้ี จะกอใหเกิดความเขาใจเจตคติที่ดีตอการดําเนินชีวิตในสังคมและผูอ่ืนอยู
เสมอ 
     4.   สถานการณจําลอง  เปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียนในการแสวงหาขอเท็จจริง การ
ทดลองกับระบบขอมูล  หรือปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนรู จักสังเกต เปรียบเทียบ 
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ในเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นจริง    
     ทิศนา  แขมมณี  (2545 :92)  ไดกลาวถึงขอดีของการใชสถานการณจําลองไวดังน้ี 
     1.   เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองที่มีความสัมพันธ  ซับซอน  ไดอยาง
เขาใจ  เกิดความเขาใจเนื่องจากไดมีประสบการณที่เห็นประจักษชัดดวยตนเอง 
     2.   เปนวิธีสอนที่ผู เรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูงมาก  ผู เรียนไดเรียนอยาง
สนุกสนาน การเรียนรูมีความหมายตอตัวผูเรียน 
     3.   เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก เชน 
กระบวนการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน กระบวนการสื่อสาร กระบวนตัดสินใจ กระบวนการแกปญญาและ
กระบวนการคิด เปนตน 
              จากการศึกษาประโยชนของการใชสถานการณจําลอง สรุปไดวาการใชสถานการณ
จําลองน้ีมีขอดีมากมาย และมีประโยชนมากมายตอการเรียนการสอน คือ เปนการเสริม 
ประสบการณแกผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม  ชวยสรางความเขาใจ ชวยฝกทักษะ
กระบวนการปฏิสัมพันธ การคิด การตัดสินใจ การแกปญหา รวมทั้งยังเปนการพัฒนาลักษณะนิสัย
ผูเรียนอีกดวย 
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            2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชสถานการณจําลอง 
  2.2.1   งานวิจัยตางประเทศ 
                   โพสตมา (Postma. 1974 : 4712-4713-A).  ไดทําการทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา
โดยใชสถานการณจําลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู  และ 
เจตคติตอการใชสถานการณจําลองของครูและนักเรียน  ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม  แตมีความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และพบวานักเรียนมีเจตคติในทางบวกตอวิธีการสอนน้ี  โดยมีความสนใจ  
เพลิดเพลินกับการไดทํางานรวมกัน  และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางกระตือรือรน  
นอกจากนี้ครูที่เขารวมในการสังเกตครั้งนี้ยังใหความเห็นวา  มีความพึงพอใจในการสอนโดยใช
สถานการณจําลอง  เพราะเปนวิธีการท่ีมีประโยชนที่ เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนตาม
ความสามารถของเขาเอง  เปนวิธีการที่ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหไดแสดงออก  ทําให
ผูเรียนมีความคิดที่แตกฉานในการแกปญหา   
    เกลเลอร (Geller.1978 :219-235)  ศึกษาการใชประสบการณจําลองซึ่งนํามาแสดง
บทบาทสมมติเพ่ือปลูกฝงความเชื่อฟงของนักเรียนทดลองกับนักเรียนจํานวน 91 คน  ในการแสดง
บทบาทสมมติใชวีดีโอเทปเขาชวย ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการแสดงบทบาทสมมติ
จากสถานการณจําลอง มีความเช่ือฟงมากกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชการแสดงบทบาทสมมติ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                
              สไนเดอร  (Snyder. 2003 : 1109- A).ไดศึกษาคร้ังน้ีก็เพ่ือจะออกแบบและใช
เทคโนโลยีทางการสอนสําหรับการสอนประวัติศาสตรที่เก่ียวกับสถาปตยกรรมโดยใชคําถามสําหรับ
การวิจัยคร้ังน้ีไดแก เทคโนโลยีทางการสอนแบบใหมซ่ึงจะใชคอมพิวเตอรเปนสถานการณจําลองใน
การสอนสําหรับการสอนประวัติศาสตรสถาปตยกรรมนั้นจะทําอยางไรและภายใตสถานการณอะไรที่
จะชวยใหครูสอนประวัติศาสตรน้ันรวบรวมเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับใชสอนในหองเรียนเครื่องมือที่
ใชไดแก  แบบสัมภาษณ  โดยใชสัมภาษณกับครูสอนประวัติศาสตรดานสถาปตยกรรมจาก
โปรแกรมการศึกษาดานสถาปตยกรรมในรัฐแคลิฟอรเนีย ที่แตกตางกันจํานวน 5 โปรแกรม เน้ือหา
ในแบบสัมภาษณประกอบไปดวยเนื้อหาในหลักสูตรวัตถุประสงคของการศึกษา  เจตคติเก่ียวกับ
นักเรียนและเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน  รูปแบบการเรียนการสอน  เจตคติเก่ียวกับเทคโนโลยี
ดานคอมพิวเตอรและการบูรณาการหลักสูตรที่เก่ียวกับประวัติศาสตร  ผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบ
สัมภาษณจะนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาสรางเปนเทคโนโลยีทางการสอนแบบใหมสําหรับการสอน
ประวัติศาสตรดานสถาปตยกรรมในหองเรียน ปฏิกิริยาโตตอบของผูสอนประวัติศาสตรตอ
เทคโนโลยีการสอนแบบใหมก็จะใชการสัมภาษณเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ังเปนคร้ังที่สองซ่ึงผลจากการ
ตอบสนองชี้ใหเห็นวาผูสอนไดรวบรวมเอาเทคโนโลยีสําหรับการสํารวจมาใชในสถานการณที่
เหมาะสม 
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                ทริดเคท (Tridkett.  2004 : 5250 –B). ไดศึกษาครั้งน้ีน้ันเปนการประยุกตใชรูปแบบ
ที่เก่ียวกับจิตใจ  สถานการณจําลองดานแนวคิดและสํารวจวานักวิทยาศาสตรใชสถานการณจําลอง
ในภาระงานของเขาอยางไร  เม่ือไร  และทําไม  มันเปนสมมติฐานทางการวิจัยที่นักวิทยาศาสตรจะ
ใชสถานการณจําลองที่เก่ียวกับแนวคิดในสถานการณที่ไมเหมาะสมในเบื้องตน  เชน  ใชประเมิน
สมมติฐาน  การศึกษาในขั้นแรกไดแก  การศึกษาถึงความชํานาญของนักวิทยาศาสตรในการ
วิเคราะหขอมูลของพวกเขาเอง  ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาใชสถานการณจําลองที่เก่ียวกับ
ความคิดในภาระงานที่สัมพันธกันบอยคร้ัง  โดยเปรียบเทียบกับยุทธวิธีในการวิเคราะหผลเชิง
ปริมาณ 
                ซิลเวสเตอร (Sylvester. 2007 : Online). การตรวจสอบการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐานและคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ  เพ่ือสงเสริมความเขาใจมโนทัศนคณิตศาสตรของนักเรียน
เกรด 8  ไดศึกษาครั้งนี้เพ่ือสํารวจวินัยการใชโครงการ PBL เพ่ือสอนความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรตามหลัก NCTM  เพ่ือตอบคําถามที่วาอะไรคือหัวขอของการสอน  และหลักฐานการ
เรียนของนักเรียนในเชิงความคิดรวบยอดตอระเบียบวินัยในการใชโครงการ PBL ซ่ึงเก่ียวของกับ  
STELLA(TM)  ซึงระบบคอมพิวเตอรน้ีไดถูกออกแบบใหเก่ียวโยงกับนักเรียนที่ใชโครงการ PBL  
เปนการผสมผสานทางดานเทคโนโลยี และไดจัดเน้ือหาการเรียนรูคณิตศาสตรซ่ึงมีเปาหมายท้ัง 5 
ขอของ NCTM (2000) ถูกนํามาเปนเคร่ืองมือส่ือสารซึ่งนักเรียนจะตองสรางความคิดในการเรียนรู   
การศึกษาเปนกรณีศึกษาในเชิงธรรมชาติโดยนําเอาเทปวีดิโอการสํารวจ  บทสัมภาษณ  สัมภาษณ
กลุมเพ่ือน และกลุมนักเรียนทั่วไปนํามาเปนขอมูลเบื้องตน  ขอมูลถูกแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุม
สอน และกลุมเรียนประเด็นการดําเนินงานที่ใชขอมูลทางคอมพิวเตอรเปนฐาน PBL  3 แบบ 
สถานการณจําลองเปนแบบหนึ่งที่ถูกนํามาถกเถียง หัวขอหลักตางๆไดมาจากการวิเคราะหขอมูล
และถูกจัดกลุมเปน “หัวขอการสอน”  และ “ หัวขอการเรียน”  หัวขอที่เ ก่ียวกับการสอนจะ
ประกอบดวยการพยายามจัดกลุมสังคมของผูเรียน ความเกี่ยวเน่ืองของสถานการณจําลองกับ
นักเรียนเกรด 7-8  ความตองการเพ่ือใหเกิดกลุมที่มีคุณภาพการชวยใหนักเรียนมีความสมดุลในการ
คิดเชิงสรางสรรคและเรียนรูเน้ือหา  การปรับปรุงบทเรียน  และการตอบสนองของสังคม  และการ
ตอบสนองของนักเรียนในทางสรางสรรค  ผลจากการวิจัยพบวา  นักเรียนสวนใหญมักจะไปถึง
เปาหมายที่คาดหวังไว  หัวขอของการเรียนรูรวมทั้งการคนหาความสมดุลของความคิดสรางสรรค  
และเน้ือหา กรรมสิทธิ์ และการควบคุมการเก่ียวพันกับสถานการณจําลอง และความสามารถของ
นักเรียนที่จะแสดงความรูทางคณิตศาสตรมีการเสนอแนะใหครูนํามาใชสําหรับพวกครูที่จะ
ประยุกตใชอุปกรณการสอน PBL และสถานการณจําลอง  และยุทธวิธีการสอนที่ใกลเคียงกัน และ
สําหรับนักวิจัยที่ตองการศึกษาถึงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมที่คลายกัน 
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              2.2.2   งานวิจัยในประเทศ 
              วิภาดา  สรณารักษ (2535 : 50) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยวิธีสอนที่ใชสถานการณจําลองกับวิธีสอน
แบบปกติ กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน  อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 83 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสถานการณ
จําลอง กับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
              จตุรงค  คําทรัพย (2536 : 96) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ระหวางการสอนโดยวิธีสอนแบบใชสถานการณจําลองกับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางเปน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร  อําเภอบานแพว  จังหวัด 
สมุทรสาคร  จํานวน 60 คน  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
              สน่ัน  มาสกลาง (2540 : 46) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นตอ
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชสถานการณ
จําลอง  กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิโศภน  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  จํานวน 96 คน  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่
เรียนดวยวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลองและนักเรียนที่เรียนตามวิธีสอนปกติ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นในทางที่ดีตอบรรยากาศและ
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับเห็นดวย 
              เรณู  สายเชื้อ (2540 : 144) ไดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสถานการณ
จําลอง วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เร่ือง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 20 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานโนน  อําเภออาจ
สามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชสถานการณจําลอง  
ชวยพัฒนาผลการเรียนนักเรียนใหดีขึ้นและสงผลใหนักเรียนไดชวยเหลือกันและกันภายในกลุม  มี
ความรับผิดชอบตระหนักถึงคุณคาของตนเอง  มีความกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จ และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ครูผูสอนจึงควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนตอไป 
              มุทิตา  หวังคิด (2547:บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยการฝกทักษะการแกปญหาโดย
นําเสนอสถานการณผานสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร  
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ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะการแกโจทยปญหาโดยเสนอสถานการณผาน
สื่อคอมพิวเตอรมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
              จันทิมา  สวรรค (2547:59) ไดทําการวิจัย การเปรียบเทียบผลการใชสถานการณ
จําลอง และเทคนิคแมแบบที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหาดานการเรียน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชิดใจชื่น  อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาดานการเรียนมากขึ้น  ภายหลังไดรับการใชสถานการณ
จําลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
               แวนแกว  พนภัย (2549 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจใน
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่เรียนเรื่องเศรษฐศาสตรในครอบครัว โดยการสอนแบบ
สตอรี่ไลดกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสตอรี่ไลดกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลองแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบ 
สตอรี่ไลดกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
              สาลินี  สมบูรณไพศาล (2549 : 70 ) ไดทําการศึกษา ผลการสอนโดยใชสถานการณ
จําลองเพ่ือศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  สําหรับนักเรียน
เดินเรือพาณิชยหลักสูตรปกติ ชั้นปที่ 3 ศูนยฝกพาณิชยนาวี  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษา
พบวา  การสอนภาษาอังกฤษโดยใชสถานการณจําลอง  สามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียนเดินเรือพาณิชยชั้นปที่ 3 หลักสูตร ชางกลเรือเพ่ิมขึ้น  จากการเปรียบเทียบ
ผลการประเมินทักษะการพูดของนักเรียนหลังการทดลองซึ่งสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
              จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  สรุปไดวาการสอนโดยใช
สถานการณจําลอง ชวยใหผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร ชวยพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้น สงผลใหนักเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีความ
รับผิดชอบตระหนักถึงคุณคาของตนเอง มีจิตสาธารณะสูงขึ้น มีความเชื่อฟง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น ทําใหนักเรียนสนุกสนาน และ
ชวยในการฝกการอภิปรายและคิดแกปญหาตางๆ ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
ดานการเรียนมากขึ้น สงเสริมความเขาใจมโนทัศนคณิตศาสตร มีความคงทนในการเรียนรู มีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และชวยแกปญหาการเรียนการ
สอนไดดีเปนที่นาพอใจ  
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง 
           3.1 เอกสารที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง 
                  3.1.1 ความหมายของวินัยในตนเอง 
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                   อิงลิชและอิงลิช (English  and  English.1958 : 487 ) ไดใหความหมายของการมี
วินัยในตนเองวา  วินัยในตนเองเปนลักษณะการนําตนเอง  การควบคุมหรือการบังคับตนเองโดย
อาศัยแรงจูงใจที่สัมพันธกับอุดมคติที่บุคคลสรางขึ้นสําหรับตนเอง  หรือเปนการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองให เปนไปตามตั้ งใจ  ซ่ึงมีความหมายเดียวกับการควบคุมตนเอง  หมายถึง  
ความสามารถในการรูจักบังคับหรือควบคุมพฤติกรรมที่มีเปาหมายที่ดีกวาเดิม                 
                วินเซนต   (Vincent. 1961 : 42-43)  ใหความหมายของวินัยในตนเองวา   หมายถึง
การที่บุคคลไมทําการใดๆอันจะเปนผลใหเกิดความยุงยากแกตนเองในอนาคตหรือการไมเขาไปยุง
เก่ียวกับเรื่องสวนตัวและสิทธิของผูอ่ืน  รวมทั้งการที่บุคคลน้ันกระทําส่ิงที่ตนไมอยากทํา  แตการ
กระทําน้ันชวยใหความตองการและสิทธิของผูอ่ืนไดรับการตอบสนองหรือกระทําสิ่งอันเปนผลใหผู
น้ันประสบผลสําเร็จในอนาคต             
               ออซูเบล (Ausubel. 1968 : 459) กลาววา การมีวินัยในตนเองหมายถึง  พฤติกรรมที่
บุคคลน้ันแสดงออกมาตามจิตสํานึกของตนเองซึ่งจะมีหนาที่คือ 
                1. เปนการอบรมนิสัยและฝกคนใหมีพฤติกรรมที่เปนมาตรฐาน 
                2.  ทําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตน  คือ  สามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของสังคม  เชื่อม่ันในตนเอง  พ่ึงตนเองได  รูจักควบคุมอารมณและมีความอดทน 
                3.  เกิดมโนธรรมภายในจิตใจที่มาจากการสะสมประสบการณและมีพัฒนาการมาเปน
ลําดับ 
                4.   สรางความม่ันคงทางอารมณใหแกผูปฏิบัติ  เพราะกฎเกณฑตางๆที่สังคมยอมรับ
จะเปนกรอบแนวคิดที่บุคคลน้ันใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหเหมาะสม  และแนวความคดิน้ีก็จะ
พัฒนาจนกลายเปน “วินัยในตนเอง”  
              กูด  (Good. 1973 : 525)  กลาวถึงวินัยในตนเองวา  เปนการบังคับ  ควบคุม
พฤติกรรมของบุคคล    ไมใชบังคับโดยอํานาจภายนอก   หากหมายถึงบังคับโดยอํานาจภายในของ
บุคคลน่ันเอง   และเปนอํานาจอันเกิดจากการเรียนรู  หรือยอมรับในคุณคาอันใดอันหนึ่ง    ซ่ึงทําให
บุคคลสามารถบังคับพฤติกรรมของตนเองได 
             กาญจนา  มีพลัง ( 2525 : 9) กลาววา ความมีวินัยแหงตน  หมายถึง  ความสามารถ
ในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนไปตามความตองการและระเบียบกฎเกณฑของสังคม  
โดยเกิดจากการสํานึกตัวขึ้นมาเอง  อันจะกอใหเกิดความเจริญแกตนเองและตอสังคม             

              กฤษณี  ภู พัฒน   (2538 :7 – 8) ไดส รุปวา   การมีวิ นัยในตนเอง  หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่
ตนคิดวามีคาทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  การควบคุมพฤติกรรมน้ันเกิดจากความตองการและความเชื่อ
หรืออุดมคติของตน  โดยไมเกิดจากการบังคับจากอํานาจภายนอก วินัยในตนเองเปนสิ่งสําคัญที่ควร
ไดรับการสงเสริม  เน่ืองจากเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  ทําใหเปนที่ยอมรับของสังคมและ
เปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป 
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              เสาวนีย  ศรีมนตรี (2539 :50) กลาววา วินัยในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของ
บุคคลในการควบคุมอารมณหรือพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุงหวัง  ซ่ึงจะตองเปนไป
ตามกฎระเบียบของสังคม  โดยเกิดจากความสํานึกตัวขึ้นมาเอง  แมจะมีสิ่งเราจากภายนอก  เชน  
บุคคลอ่ืนหรือสิ่งเราภายในตนเองเปน อุปสรรค   ก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุงหวังไว 
               สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540ข : 17) ความมีวินัยหมายถึง  
คุณลักษณะทางจิต  และพฤติกรรมที่ชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบเพ่ือ
ประโยชนสุขของสวนรวม 
              วิชัย  วงษใหญ (2543 : 3) ไดใหความหมายความมีวินัย คือ คุณลักษณะจิตใจและ
พฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลน้ันสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกาของสังคม  
เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและของสวนรวม  พฤติกรรมที่บงชี้ถึงความมีวินัยไดแก ความสนใจใฝรู  
การควบคุมตนเอง  ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความซ่ือสัตย  และความขยัน 
              ตองจิตต  จิตดี (2547 : 29) ไดกลาววา  ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
หมายถึง  การที่เด็กสามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความ
สํานึกวาเปนคานิยมที่ดีในดานตางๆไดแก 
                1.   ความรับผิดชอบ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความตั้งใจทํางาน
หรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย  การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเองและสวนรวมใหอยูในสภาพ
เรียบรอยทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอตกลงของหอง 
               2.   การรูจักเวลา  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมไดตามเวลา
ที่กําหนด  การฟงสัญญาณ  รวมทั้งการปฏิบัติตนไดเหมาะสมในชวงเวลาของกิจกรรม 
               3.   ความอดทน  อดกลั้น  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอยการ
ควบคุมอารมณตนเองในการทํากิจกรรม  ความพากเพียร  พยายามทําส่ิงที่ยากจนสําเร็จ 
               4.   ความเชื่อม่ันในตนเอง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการกลา
แสดงออกทั้งความคิดเห็น  และทาทาง  รวมถึงความพยายามในการแกปญหาดวยตนเอง 
                5.   ความเปนผูนํา  ผูตาม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  การแสดงความคิดเห็น  รับฟงความคิดเห็น  การใหความชวยเหลือ  และรับความ
ชวยเหลือจากเพ่ือน  ตลอดจนความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  รูจักแบงปน   
                จากการศึกษาเอกสารตางๆดังกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา    วินัยในตนเองหมายถึง  
ความสามารถของบุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเอง  โดยอํานาจภายใน  
เกิดจากมโนธรรมภายในจิตใจ  ใหเปนไปตามความตองการ  ตามกฎเกณฑ  กติกาของสังคม  เพ่ือ
ประโยชนสุขของสวนรวมและเปนที่ยอมรับของสังคม  โดยผูที่มีวินัยในตนเองมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมดังตอไปน้ีคือ  มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความตั้งใจ มีความอดทน มี
ลักษณะความเปนผูนํา มีความซื่อสัตย   ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงที่จะศึกษาวินัยในตนเอง 6 ดาน
คือ ความรับผิดชอบ  ความเชื่อม่ันในตนเอง  ความตั้งใจ  ความอดทน  ลักษณะความเปนผูนํา  
และความซื่อสัตย  
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              3.1.2 การสงเสริมวินัยในตนเอง 
              พนัส   หันนาคินทร (2513: 215)   ใหขอคิดเก่ียวกับการสงเสริมใหเกิดวินัยวา  ควร
ใหเด็กนักเรียนไดปฏิบัติตามระเบียบโดยที่นักเรียนเขาใจเหตุผลและเห็นดีเห็นงามจากการปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ัน  อยาใหนักเรียนมีความรูสึกวาถูกบังคับและการปฏิบัติตอผูกระทําผิดก็จะตอง
เปนไปตามลักษณะพื้นฐานสวนตัวของผูกระทําผิดเปนรายๆไป             
              ศุลีพร   นิมิตกุล (2521 : 63)  กลาววา  วินัยในตนเองจะเกิดขึ้นได   โดยการสอนใน
โรงเรียน   การสอนของครูน้ันควรจะตองมีกิจกรรมที่สงเสริมการทํางานเปนหมูคณะ  และทํางาน
ดวยตนเอง   ซ่ึงจะทําใหผูเรียนรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
อันเปนการฝกฝนความมีวินัยแหงตนแกผูเรียนใหเกิดสะสมเพ่ิมมากขึ้น 
              เสาวนีย    ศรีมนตรี (2539 : 51)    กลาววา   การมีวินัยในตนเอง  สามารถสราง
เสริมและพัฒนาไดในสถาบันการศึกษาระดับตางๆนอกเหนือจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมหรือ
ผูปกครอง                                            

               มะลิวัลย  พรอมจิตร (2547 : 24)  กลาววา  การปลูกฝงเสริมสรางและพัฒนาวินัยใน
ตนเองแกเด็กจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองทําใหถูกวิธี  เพ่ือสรางเสริมจริยธรรมที่ดีของบุคคลที่จะเปน
พลเมืองดี  ซ่ึงจําเปนมากสําหรับทุกสังคม  การพัฒนาวินัยในตนเองจะตองทําตั้งแตวัยทารก  ซ่ึง
เด็กควรไดรับความอบอุนในครอบครัวอันเปนการสนองความตองการของเขา  และทําใหเด็กเกิด
ความม่ันคงทางอารมณอันจะชวยใหเกิดการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออมไดอยางมีเหตุผล  
สามารถใชแรงจูงใจทางจริยธรรมมาเปนแนวเสริมในการควบคุมตนเองหรือในการเกิดวินัยในตนเอง
อยางม่ันคง  ซ่ึงการพัฒนาวินัยในตนเองใหถูกตอง  เพ่ือนําไปใชใหถูกวิธี อันจะทําใหเกิดประโยชน
ไดอยางเต็มที่  หลักสําคัญในการพัฒนาวินัยในตนเองนี้จะตองใชเวลานานพอสมควร ไมใชสิ่งที่เห็น
ทันตา แตจะตองคอยๆพัฒนาวินัยดังกลาวตามลําดับจึงจะเกิดผล  ดังนั้นทุกฝายจึงควรจะใหความ
สนใจและลงมือปลูกฝงและพัฒนาวินัยในตนเองที่ถูกตองแกเด็ก   
               กมลจันทร  ชื่นฤทธิ์  (2550 : 34) ไดกลาววา  การสรางเสริมความมีวินัยในตนเอง 
คือ  การที่ครูสรางบรรยากาศที่มีการผอนคลายใหเด็กไดมีโอกาสคิดและตัดสินใจแกปญหาดวย
ตนเอง  สนับสนุน  และชื่นชมเด็กเม่ือเกิดการปฏิบัติตาม  ใหกําลังใจเม่ือเกิดการผิดพลาด  ครูไม
ควรลงโทษและดุเด็ก  ใหเด็กเห็นวาตนมีความสําคัญตอสวนรวม   
                จากเอกสารดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  วินัยในตนเองจะเกิดขึ้นไดโดยการสอนท่ี
บานจาก พอ แม   ผูปกครอง  และการสอนในโรงเรียน   ครูตองชวยกันสอนใหเด็กเขาใจวาอะไร
เปนสิ่งที่ดีสําหรับเด็กและผูอ่ืน  หาวิธีสงเสริมใหเด็กไดกระทําในสิ่งที่ดี  จัดกิจกรรมสงเสริมเปนหมู
คณะและทํางานดวยตนเอง  รูจักหนาที่และสิทธิของตนเอง  จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
หลายฝาย เชน  สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ 
สถาบันการเมือง สถาบันอาชีพ เปนตน  
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               3.1.3    คุณคาและความสําคัญของวินัยในตนเอง 
               ออซูเบล  (Ausubel. 1968 : 59-60)  กลาววาการปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  ซ่ึงเปน
วัฒนธรรมของสังคมใหแกเด็กจะชวยใหเด็กมีลักษณะดังน้ี 
                1.   เรียนรูมาตรฐานการกระทําหรือทําความประพฤติที่สังคมยอมรับ 
                2.   มีวุฒิภาวะทางดานตางๆ เพ่ือเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพดี  เชน  เปนผูนําและผู
ตามที่ดี  มีความสามารถในการพึ่งตนเอง   มีความสามารถในการควบคุมตนเอง   เปนผูที่มีความ
ม่ันคงทางอารมณและอดทนตอความคับของใจได 
                3.   มีมโนธรรมที่ดี  มีศีลธรรม 
                4.   มีความปลอดภัยทางอารมณ                
              บุญชม  ศรีสะอาด  (2528 : 111)  กลาวถึง  ความจําเปนในการรักษาวินัยในโรงเรียน
ไวดังน้ี 
              1.   วินัยชวยสรางและรักษาไวซ่ึงสภาพการณอันจําเปนตอความเจริญกาวหนาของ
โรงเรียน  หากขาดวินัยแลวการดําเนินงานในโรงเรียนจะดําเนินงานไปดวยความลําบาก 
                2.   วินัยเปนเคร่ืองเตรียมตัวนักเรียนสําหรับการดําเนินชีวิตในภายหนา  เม่ือนักเรียน
เติบใหญมีเสรีภาพเต็มที่  แตก็มิไดหมายความวาจะทําอะไรไดตามใจชอบ  เสรีภาพในตอนเปน
ผูใหญจะตองผูกพันกับความรับผิดชอบอยางใกลชิดดวย การสรางใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบในฐานะ
เปนพลเมืองดีน้ัน  โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองฝกหัดอบรมใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบตอหนาที่
เปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้โดยการแสดงตัวอยางใหนักเรียนเห็นวาความรับผิดชอบในการงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนความจําเปนและเปนคุณธรรมอันสูงยิ่งของความเปนพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตย  
               3.  วินัยเปนเคร่ืองปลูกฝงการรูจักควบคุมตัวเองทีละนอย  การช้ีใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการรูจักปกครองตนเองเปนสิ่งที่ครูจะตองเอาใจใสปลูกฝงอยูเสมอจนเปนอุปนิสัยติดตัวไป
ในภายหนา 
             กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 10) ไดกลาวถึงความสําคัญของวินัยใน
ตนเองวา  เปนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ  การเคารพสิทธิของผูอ่ืน  การเอ้ือเฟอแบงปน  การรอ
คอย  การแกปญหาของสวนรวม  สามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองโดยหลักการของ
เหตุผล  โดยไมตองใหผูใดมาคอยควบคุมบังคับ  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญที่เอ้ือตอความสําเร็จของ
บุคคลและสวนรวม  จึงควรสงเสริมวินัยในตนเอง  ซ่ึงการสงเสริมวินัยในตนเองจะชวยใหมี
ความสามารถดังน้ี 
         1.  ดานสติปญญา  ชวยใหรูจักคิดใชเหตุผล  ตัดสินใจ  และแกปญหาดวยตนเอง 
               2.  ดานสังคม  อารมณและจิตใจ  ชวยใหกลาคิดกลาแสดงออก  มีความรับผิดชอบ  
มีความเอ้ือเฟอ  รูจักการแบงปน  และรูจักการรอคอย 
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                 กฤษณี  ภูพัฒน  (2538 : 8) ไดกลาววา  วินัยในตนเองเปนสิ่งสําคัญที่ควรไดรับการ
สงเสริม   เน่ืองจากเปนประโยชนตอตนเองและผู อ่ืน  ทําใหเปนที่ยอมรับของสังคมและเปน
ประโยชนตอประเทศชาติตอไป 
                 เสาวนีย  ศรีมนตรี  (2539 : 52) กลาวถึง  คุณคาของการมีวินัยในตนเองวาความมี
วินัยในตนเองจะทําใหบุคคลมีนิสัยและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
                 วัชรินทร  เทพมณี (2545 : 18). ไดกลาววา  การมีวินัยในตนเองเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก  ทําใหมีความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและเปนที่
ยอมรับของสังคม 
                 ศักด์ิสิทธิ์   บุญรังศรี (2546 : 23 – 24)  ไดกลาววา  ความสําคัญของวินัยในตนเอง
หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดรับจากการมีวินัย   ซ่ึงจะชวยทําใหเกิดระเบียบขึ้นในตนเอง  ลดความ
ขัดแยงกับผูอ่ืน  เกิดความสามัคคี  ควบคุมดูแลตนเองไดดีขึ้นชวยนําทางไปสูการทําความดี  เห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรม
เกิดขึ้นในตนเอง  และเปนเคร่ืองมือปลูกฝงสิ่งที่ดีงามที่เหมาะที่ควรใหนักศึกษาประพฤติปฏิบัติ  
เพ่ือเปนพลเมืองที่ดี   
                  พรสิริ  ม่ันคง (2549  : 18 – 19)  ไดกลาววา คุณคาและประโยชนของความมีวินัย
แหงตนนั้นชวยกําหนดทิศทางใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเพ่ือความสงบ
เรียบรอยของสวนรวม  ถาหากปราศจากวินัยแลว  การอยูรวมกันของคนในสังคมแตละกลุมก็
ยอมจะวุนวายสับสน  เพราะแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันในระดับการศึกษา  ความรู  จิตใจ  
การอบรมเลี้ยงดู  และความตองการในดานตางๆ เปนตน  ในขณะเดียวกัน  ถาคนในสังคมนั้นมี
วินัยเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมา  ซ่ึงก็คือ ความมีวินัยในตนเองจะทําใหบุคคลน้ันมีความประพฤติที่มี
เหตุผล  มีความอดทน มีความม่ันคงทางอารมณและเปนผูมีจริยธรรม   ซ่ึงจะทําใหคนในสังคม
สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  การพัฒนาความมีวินัยในตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะจะชวยให
เยาวชนรูจักดําเนินชีวิตของตนเองอยางถูกตองมีเหตุผล  และเลือกทําในส่ิงที่ถูกตองเหมาะสม   
สามารถดํารงชีพอยูในสังคมอยางเปนสุข  ไมสรางปญหาใหแกสังคมที่ตนอยูและยังชวยพัฒนาสังคม
ใหดีขึ้นดวย 
                  กมลจันทร  ชื่นฤทธิ์ (2550 : 13)  ไดกลาววา  วินัยในตนเองเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและชวยใหสังคมมีความสงบ
สุขเปนระเบียบเรียบรอย  และยังเปนพ้ืนฐานที่เอ้ือตอความสําเร็จของบุคคลและสวนรวม 
              จากเอกสารที่กลาวขางตนสรุปไดวา  คุณคาและความสําคัญของการมีวินัยในตนเอง
ชวยกําหนดทิศทางใหสมาชิกในสังคมมีลักษณะความเปนผูนําและผูตามที่ดี  มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง  ควบคุมตนเองได  มีความม่ันคงทางอารมณและอดทนตอความคับของใจ  มีมโน
ธรรมที่ดี  มีศีลธรรม  เปนผูรูจักคิดใชเหตุผลในการตัดสินใจ  รูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน  รูจักเอ้ือเฟอ
แบงปน  รูจักรอคอย  มีความสามัคคี  มีความอดทน  เปนผูมีจริยธรรมปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองโดย
หลักการของเหตุผลโดยไมตองใหผูใดคอยควบคุมบังคับ  นอกจากน้ีคุณคาและความสําคัญของวินัย
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ในตนเองยังเปนตัวกําหนดพฤติกรรมใหเปนไปในทางเดียวกัน  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขทําใหเกิดระเบียบขึ้นในตนเอง  ลดความขัดแยงกับผูอ่ืน 
  
                3.1.4   คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง 
                บารุค  (Baruch.1949 : 4-5) สรุปผูที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณลักษณะ ดังตอไปน้ี  คือ 
     1.   มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
     2.   มีความรับผิดชอบ 
     3.   ปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม 
              ออซูเบล  (Ausubel. 1968 : 459-460)  เสนอวาผูที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณลักษณะ 
ดังน้ี   คือ 
     1.   ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 
   2.   เชื่อม่ันในตนเอง 
      3.   พ่ึงพาตนเองได 
     4.   ควบคุมอารมณได 
     5.   อดทน            
              วิกกินส  (Wiggins. 1971 : 289)  ไดอางถึงการศึกษาของเกา Gough ( 1957 )  ซ่ึง
ศึกษาถึงการควบคุมตนเองหรือการมีวินัยในตนเองและพบวาผูที่มีวินัยในตนเองสูงจะมีคุณลักษณะ 
ดังน้ี  คือ 
      1.   มีความรับผิดชอบมาก 
      2.   มีความวิตกกังวลนอย 
     3.   มีความอดทน 
    4.   ประพฤติตนอยางมีเหตุผล 
            คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540 : 3)  ไดสรุปคุณลักษณะของผูมีวินัย ดังน้ี 
     1.   สามารถควบคุมตัวเองทางกาย วาจา ใจ รักความจริงไมพูดปด 
    2.   สามารถพึ่งพาตนเอง เชน การรับผิดชอบในกิจวัตรประจําวัน 
    3.   สามารถทํากิจกรรมหรืองานใหสําเร็จไดดวยตนเอง 
     4.   สามารถจัดเก็บสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย 
     5.   รูจักรักษาสิ่งของของตนเองและผูอ่ืน 
     6.   มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 
     7.   ปฏิบัติตามขอตกลงและกติกาไดอยางถูกตอง 
     8.   แสดงความคิดเห็นของตนเอง  อีกทั้งฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     9.   เคารพในสิทธิและหนาที่ของกันและกัน  
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              สมบูรณ   สิงหคําปอง  (2542 : 38)  ไดสรุปผูที่มีวินัยในตนเองมีพฤติกรรมการ
แสดงออก  ดังน้ี 
      1.   มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
      2.   มีความเปนผูนํา 
     3.   มีความรับผิดชอบ 
     4.   มีความตรงตอเวลา 
     5.   เคารพสิทธิของผูอ่ืน 
     6.   มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม 
     7.   มีลักษณะมุงอนาคต 
      8.   มีความซ่ือสัตยสุจริต 
     9.  มีความขยนัหม่ันเพียรและรูจักเสียสละเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
    กมลนันท   รังสยาธร  (2543 : 31)  ไดสรุปคุณลักษณะของการที่พอแมใหคําแนะนํา
สั่งสอนจนทําใหมีพฤตกรรมที่ดี  ไดแก 
      1.   การรักษาและควบคุมสติอารมณ 
     2.   สามารถตัดสินปญหาได 
     3.   แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
     4.   ความขยันหม่ันเพียร 
     5.   การมีเหตุผล 
      6.   การแบงปน 
      7.   ความอดทน 
     8.   การเสียสละ 
     9.   การตรงตอเวลา 
   10. ความซ่ือสตัย 
      11. ความรับผิดชอบ 
  สินีนาฎ  สุทธจินดา (2543 :20) ไดสรุปพฤติกรรมของผูมีวิ นัยในตนเองตาม
คุณลักษณะตางๆที่สําคัญ  ดังน้ีคือ 
               1.   การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 
                2.   มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
                3.   มีความตั้งใจจริง 
                4.   สามารถควบคุมอารมณได 
                5.   มีความอดทน 
               6.   ตรงตอเวลา 
               7.   มีความรับผิดชอบ  
               8.   มีความเปนผูนํา 
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              จากการศึกษาคุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเองของนักการศึกษาและผูวิจัยที่ไดกลาว
มาแลวน้ันมีความสอดคลองกันสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเองหมายถึง เม่ือ
บุคคลใดเกิดวินัยในตนเองขึ้นแลวน้ันจะทําใหเกิดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลายประการ
ดังน้ี 
                 1.  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเอาใจใสจดจอ  และ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย  และติดตามปรับปรุงแกไขงานตางๆใหถูกตองจนเปน
ผลสําเร็จดวยดี  พยายามทําหนาที่ตางๆ อยางเต็มความสามารถและตรงตอเวลา  รวมถึงปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบขอตกลงของโรงเรียน                           
     2.  ความเชื่อม่ันในตนเอง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความม่ันใจที่จะ
ประกอบกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายอยางองอาจ  ไมมีการลังเล  ไมหวั่นวิตกในความสามารถของตน  
กลาแสดงออกทั้งความคิดเห็นและทาทาง รวมถึงมีความพยายามในการแกปญหาดวยตนเอง                         
     3.  ความตั้งใจ หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุงม่ันที่จะพยายามประกอบ
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุจุดมุงหมาย  เชน การทําการบานที่ครูสั่งอยางสมํ่าเสมอ  การ
วางแผนลวงหนากอนลงมือทํางานทุกคร้ัง  การทบทวนบทเรียนแทนการไปเที่ยวเตร  การทํางาน
อยางเปนระเบียบเรียบรอย       
     4.  ความอดทน  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอย  การควบคุม
อารมณตนเองในการทํากิจกรรม  ความพากเพียรพยายามในการทํางาน ยอมเสียสละ  เลนและทํา
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม  ขยันหม่ันเพียรที่จะทํางานจนสําเร็จ                        
     5.  ลักษณะความเปนผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  การแสดงความคิดเห็น  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การใหความชวยเหลือ  และรับ
ความชวยเหลือจากเพ่ือน  ตลอดจนความเอ้ือเฟอเผื่อแผรูจักแบงปน  รูจักใหอภัยในความผิดพลาด
ของผูอ่ืน  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ไมเห็นแกตัว  มีนํ้าใจเปนนักกีฬา                         
  6. ความซ่ือสัตย  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎเกณฑในการทํากิกรรมอยางเครงครัด  ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง
และผูอ่ืน เชน ไมหลอกลวงไมทุจริต  พูดแตความจริง  มีความเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  ยอมรับการ
กระทําที่ไมถูกตองของตนเอง เปนตน          

 
 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง 
              3.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
                เชเวียคอฟ  และ ฟริทซ (Sheviakov ;& Fritz. 1965 : 5) ไดศึกษาถึงประเภทของ
วินัยที่ควรปลูกฝงใหแกเด็ก  วาไมควรเปนวินัยที่มีรากฐานจากการปฏิบัติตามคําส่ังของบุคคลอ่ืน
และใหความเห็นตอไปอีกวาควรเปนเรื่องของความตั้งใจมาจากจิตสํานึกของเด็กเอง  ซ่ึงมิใชการ
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กระทําตามคําสั่งหรือเพราะการลงโทษ  น่ันคือการปลูกฝงใหเกิดวินัยในตนเอง  ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
แหงความชื่นชอบและรักในอุดมคติ 
                  มุสเสน   (Mussen.  1969 : 341)  ศึกษาพบวา   การฝกวินัยโดยการใหเหตุผลและ
ใหความรักเปนการฝกวินัยที่ไดผลดีที่สุด    และชวยสงเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก    เพราะ
ชวยใหเด็กเขาใจเหตุผลหรือมาตรฐานสังคมที่พอแมตองการ   วิธีน้ีจะชวยใหเด็กมีวินัยในตนเอง
สูงขึ้น  ซ่ึงมุสเสน   (Mussen.  1968 : 513-514)   ใหขอคิดวา   การฝกวินัยโดยการใชเหตุผลการ
ใหความรักและสงเสริมพัฒนาการความรับผิดชอบ  ควรใชจนกวาเด็กจะเลิกกระทําพฤติกรรมที่ไม
พึงปรารถนา  เพราะเปนการกระตุนใหเด็กยอมรับอยางแทจริงวาการกระทําของเขาไมเหมาะสม  
              ไวสเฟลด (Weisfeld.  1974 : 1930-B)  ไดศึกษารูปแบบการคิดเก่ียวกับการพัฒนา
วินัย  เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบทดสอบวัดความมีวินัยของเด็กเปนรูปภาพสถานการณ 36 ภาพ กลุม
ตัวอยางเปนบิดา 27 คน มารดา 27 คน  โดยสุมออกเปน 3 กลุม  กลุมแรกเปนกลุมที่มีเด็กเปนเด็ก
ปกติ  กลุมที่ 2 เปนเด็กกลุมที่มีปญหาทางอารมณ  กลุมที่ 3 เปนเด็กที่มีความเจริญทางสมองชา  
โดยใหบิดามารดาของเด็กดูรูปภาพแลวใหจัดอันดับความตองการของตนเองที่ตองการเกี่ยวกับการ
ควบคุมวินัยของเด็ก  จากตัวเลือก 6 อันดับ ผลการศึกษาพบวา  บิดามารดามีแนวโนมในการ
ควบคุมวินัยของเด็กมากขึ้น  เม่ือเด็กโตมากขึ้นโดยไมคํานึงถึงสภาพความสามารถทางสมอง  หรือ
วุฒิภาวะทางอารมณเลย   อาจกลาวไดวา  ระดับอายุที่มีความสัมพันธกับการมีวินัยในตนเอง  หรือ
ระดับชั้นเรียนตางกันนาจะทําใหเด็กมีวินัยในตนเองตางกันดวย           
             โรบินสัน (Robinson.1978 : 289 )  ไดศึกษาถึงการพัฒนาการควบคุมตนเองในเด็กที่
มีพฤติกรรมกาวราว  โดยใชวิธีการปรับพฤติกรรม 2 แบบ คือ วิธีปรับพฤติกรรมโดยชี้ใหเห็นวาเกิด
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (operant  Behavior  Modification – OMB) ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพมาก  ในการชวยแกไขเด็กที่มีปญหา   และวิธีการปรับพฤติกรรมโดยเนนใหเกิด
ภายในตัวบุคคลในชวงของการเรียนรู  (Cognitive Behavior Modification-CMB) ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ในการแกเด็กที่มีพฤติกรรมหุนหันพลันแลน  มีความวิตกกังวลกับการสอบ  มีความโกรธและโมโห
งาย   กลุมตัวอยางเปนเด็กชายที่มีความกาวราว  20 คน อายุ 15 -17 ป สุมแบงออกเปนกลุม
ทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม 2 กลุม  สําหรับกลุมทดลอง 2 กลุมใหไดรับการฝกควบคุมตนเอง
แบบ  OBM  และ CBM สวนกลุมควบคุมไมมีการใหฝกใดๆทั้งสิ้น  ใชเวลาในการฝก 6 สัปดาห  
จํานวน 12 คร้ัง โดยใชเกม 2 อยางคือ  Perfection และ Labyrinth  ซ่ึงเปนสถานการณที่เราใหเกิด
ความสนใจและเกิดความตึงเครียด  มีการทดสอบกอนและหลังการฝก  และวัดผลดวยการสังเกต
ความตั้งใจในการเรียน  พฤติกรรมในการเรียนและในหองเรียน  ผลการทดลองปรากฏวา  การฝก
ควบคุมตนเองดวยวิธีการทั้ง  2 แบบ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และยังพบวา
เด็กยังมีพฤติกรรมกาวราว  ไมมีระเบียบวินัย การขาดเรียนและการกอความวุนวายในหองเรียน
ยังคงมีอยู 
               เกรทเชน (Gretchen. 2007 : Online) ไดศึกษาเรื่องนักเรียนมักจะละทิ้งทัศนคติเร่ือง
การใชแลวทิ้ง การศึกษานี้แสดงถึงการขาดวินัยในตนเองที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ลดลง  
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ภายใตผลสําเร็จของวัยรุนอเมริกัน  มักจะตําหนิถึงความไมพอใจตอครูผูสอน  ความนาเบื่อของ
ตําราเรียน  และจํานวนนักเรียนในชั้นเรียนที่มากเกินไป แตงานวิจัยรุนใหม พบวา เหตุผลที่ทําให
ศักยภาพทางความคิดของนักเรียนลดนอยลงนั้น มาจากความลมเหลวในการฝกวินัยในตนเองของ
นักเรียน เน่ืองจากวินัยในตนเองเปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของสถาบันมากกวาระดับ IQ. และ
ในขณะเรียนนักเรียนไมไดพัฒนาวินัยในตนเอง แตเม่ือพวกเขาคิดจะทํามันก็ทําใหระดับผลการเรียน
ประสบผลสําเร็จมากขึ้น อยางไรก็ตามตองรวมกับการตัดสินใจของตัวนักเรียนเองดวย  ในที่สุดถา
นักเรียนมีจิตสํานึกในเรื่องวินัยในตนเอง จะทําใหเกิดประโยชนที่เห็นเดนชัด ตลอดจนมีผลประโยชน
ที่ดีตอการทํางาน      
   
  3.2.2     งานวิจัยในประเทศ 
                ขวัญใจ  บุญฤทธิ์ (2535 :108) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบ TAI กับการสอนตาม
คูมือครูของ สสวท. กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบรบือ  อําเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม  จํานวน 80 คน ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ TAI  กับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง  ปานกลาง  
และต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
การสอนกับระดับความสามารถไมมีปฏิสัมพันธกันตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ TAI  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. มีความมี
วินัยในตนเอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง  
ปานกลาง  และต่ํา มีความมีวินัยในตนเอง  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   และการสอน
กับระดับความสามารถไมมีปฏิสัมพันธกันตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียน     
               วัลลิมา  สงสุวรรณ (2541 : 89) ไดศึกษาผลการใชชุดการเรียนเร่ือง การบวกและการ
ลบที่ มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความมีวินัยในตนเอง  และความคงทนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 โรงเรียนบานทุงยาว อําเภอปะเหลยีน  
จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2541 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น  40 คน  พบวา  
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยาง
ไมมีนัยสําคัญ และมีความคงทนในการเรียนรูทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
               สุภัค  ไหวหากิจ (2543 :61) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมและการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือของ
นักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2543 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ  อําเภอ
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เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการศึกษาพบวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูความมีวินัยในตนเองสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือ 
              ตองจิตต  จิตดี (2547 : 64 ) ไดศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  
ที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนว คารล ออรฟ  โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัย
ชายหญิงที่มีอายุระหวาง  5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน 20 คน  ผลการศึกษาพบวา  เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนว คารล ออรฟ   มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ดานความรับผิดชอบ  ดานการรูจักเวลา  ดานความอดทนอดกล้ัน  ดานความเชื่อม่ันในตนเอง  และ
ความเปนผูนําผูตามสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงเวลาจัดกิจกรรม 
               พัชรี  แพนลิ้นฟา (2549 : 87 – 88) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการมีวินัยในตนเอง  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 
2  ปการศึกษา 2548  จํานวน  94 คน  ผลการศึกษาพบวา  การมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่เรียน
โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิมโนทัศน  กับการสอนแบบ 
ซินดิเคทโดยใชเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
              กมลจันทร  ชื่นฤทธิ์ (2550 : 81) ไดศึกษา  การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราชดํารัส  โดยกลุมตัวอยางเปนเด็ก
ปฐมวัยชาย-หญิง  ที่มีอายุระหวาง 5 – 6ป  ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา   2549  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ  (มหามงคล )  เขตบางแค  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 จํานวน 15 คน 
ผลการศึกษาพบวา  การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประกอบ
เพลงคุณธรรมตามพระราชดํารัสมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความมีวินัยเฉลี่ยกอนและระหวาง
โดยรวมและจําแนกรายดานกอนและระหวางการจัดกิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราช
ดํารัสในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยคะแนนความมีวินัย
เฉลี่ยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดชวงระยะเวลา 8 สัปดาห 
              จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศพอจะสรุปไดวา   คนในสังคม
จะตองเปนผูมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะวินัยในตนเอง    มีความสํานึกในขอบเขตของสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผู อ่ืน  รูวาสิ่งใดควรและไมควรทั้งในแงของการเมือง  การปกครอง  การบริหาร  
กฎหมาย  และ จริยธรรม  ไมใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขต ซ่ึงเปนการกาวกายสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ่ืน  สําหรับการฝกวินัยในตนเองของเด็ก  ควรมาจากจิตใตสํานึกของเด็กเอง  และพอแมมี
สวนสําคัญในการชี้นํา  ใหเหตุผลที่เปนไปตามมาตรฐานสังคมแกเด็ก ซ่ึงควรไดรับการปลูกฝงการมี
วินัยในตัวเองตั้งแตอายุนอยๆ และการที่เด็กระดับประถมไดรับการฝกการมีวินัยในตนเองหรือมี
กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมในใจของเด็ก ทําใหเด็กสามารถพัฒนาการมีวินัยในตนเองมากขึ้น  และ
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ทําไดงายกวาเด็กที่ มีอายุมากขึ้น   ดังน้ัน  ผูวิจัยสนใจจะศึกษาการทดลองใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองในการแกปญหาโจทยวาจะพัฒนาความมีวินัยในตนเองได
หรือไม 
 
4.   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร   
       4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนเกณฑอยางหนึ่ง ที่สามารถนํามาประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงเนนประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน และ
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สถานการณจําลอง ซ่ึงผูวิ จัยไดศึกษาคนควาเก่ียวกับคําวา “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร”  มาประกอบคําดังกลาว ดังตอไปน้ี  
              วิลสัน (Wilson.1971 :648) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
วาหมายถึง   ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive  Domain)  ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
                 กูด (Good .1973 : 7)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง 
การเขาถึงความรู (Knowledge  Attained) หรือการพัฒนาทักษะในการเรียน ซ่ึงอาจพิจารณาจาก
คะแนนสอบที่กําหนดให  คะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง       
              วิลสัน  (Wilson . 1971: 642-696)  ไดแบงพฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงคในวิชา
คณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาออกเปน 2 ดาน 
                   1.   พฤติกรรมพุทธิพิสัย  หรือความรูและความคิด  (Cognitive Domain) 
                2.  พฤติกรรมดานจิตพิสัย หรือดานความรูสึก  (Affective Domain)  
 สําหรับพฤติกรรมที่พึงประสงคทางดานพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain)   ไดแบง   พฤติกรรมตาม
กรอบแนวคิดของบลูม (Bloom, s Taxonomy)  ไว 4 ระดับ  คือ 
                1.   ความรู  ความจํา   ดานการคํานวณ   (Computation)   
                    1.1 ความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง (Knowledge  of  Specific  Facts)  เปน
ความสามารถที่ระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ  ที่นักเรียนเคยไดรับการเรียนการสอนมาแลว คําถามจะ
เก่ียวของขอเท็จจริง ตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนักเรียนไดสะสมมาเปนระยะเวลานาน 
                         1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม  (Knowledge of Terminology)  เปน
ความสามรถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆได  โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดย
ออมก็ไดแตตองอาศัยการคิดคํานวณ 
                          1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability of Carry Out  
Algorithms)  เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม  และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมา
คิดคํานวณตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนรูมาแลว   ขอสอบที่วัดความสามารถดานน้ี  ตองเปนโจทย
งายคลายคลึงกับตัวอยาง  นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
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   2.   ความเขาใจ  (Comprehension) 
                        เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับความรูความจําเก่ียวกับการคิด
คํานวณแตซับซอนมากขึ้น  แบงไดเปน   6  ขั้นดังน้ี 
                    2.1 ความเขาใจเก่ียวกับมโนคติ (Knowledge of Concepts) เปนความสามารถที่
ซับซอนกวาความรู  ความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง เพราะมโนคติเปนนามธรรม 
ซ่ึงประมวลจากขอเท็จจริงตางๆ  ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนคติ
น้ัน  ความสามารถทําไดโดยใชคําพูดของตนหรือเลือกความสามารถที่กําหนดใหโดยเขียนในรูปใหม  
หรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน  มิฉะน้ันจะเปนเพียงการวัดความจํา
เทาน้ัน 
                   2.2 ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ  กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปน
กรณีทั่วไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization ) เปนความสามารถในการนําเอา
หลักการ กฎ  และความเขาใจเก่ียวมโนคติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการแกปญหา    
ถาคําถามนั้นเปนคําถาม  เก่ียวกับหลักการ   และกฎที่นักเรียนเพ่ิงเคยพบเปนครั้งแรก   อาจ
จัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได 
                   2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical    
Structure)  คําถามที่วัดพฤติกรรมระดับน้ี  เปนคําถามที่วัดเก่ียวกับสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสรางทางคณิตศาสตร 
                   2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบ  ปญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Elements  From One  Mode to Another )  เปนความสามารถใน
การแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม  เชน  แปลจากภาษาพูดใหเปนรูป
สมการ  ซ่ึงมีความหมายคงเดิมโดยไมรวมถึงกระบวนการคิดคํานวณ  (Algorithms)  หลังจากแปล
แลวอาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 
                    2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a line of  
Reasoning)  เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร  ซ่ึงแตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆไป 
                    2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  (Ability to 
Read and Interpret a  Mathematics Problem)  ขอสรุปที่วัดความสามารถในขั้นนี้อาจดัดแปลงมา
จากขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นอ่ืนๆ  โดยใหนักเรียนอานและตีโจทยปญหาซ่ึงอาจจะอยูในรูป
ของขอความ   ตัวเลข   ขอมูลทางสถิติหรือกราฟ 
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                 3. การนําไปใช   (Application)     
                        เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นักเรียนคุนเคย  เพราะคลายกับ
ปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียนหรือแบบฝกหัดที่นักเรียนเลือกกระบวนการแกปญหาและ
ดําเนินการแกปญหาไดไมยาก  พฤติกรรมในระดับน้ีแบงออกเปน  4 ขอ 
                    3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาท่ีประสบอยูในระหวางเรียน 
(Ability to Solve Routine Problems)  นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและ
เลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
                     3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปน
ความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล  2  ชุด เพ่ือสรุปการตัดสินใจ  ซ่ึงในการ
แกปญหาขั้นนี้อาจตองใชวิธีการคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เก่ียวของรวมทั้งความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผล 
                     3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปน
ความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเน่ือง ในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให  ซ่ึงอาจตอง
อาศัยการแยกขอมูลที่เก่ียวของออกจากขอมูลที่ไมเก่ียวของ  พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ
เพ่ิมเติม  มีปญหาอ่ืนใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยูหรือตอง
แยกโจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวนๆ   มีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเน่ืองตั้งแตตนจนได
คําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
                4. การวิเคราะห  (Analysis  ) 
                      เปนความสามารถในการแกปญหาท่ีนักเรียนไมเคยเห็นหรือไมเคยทําแบบฝกหัด
มากอน   ซ่ึงสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง  แตก็อยูในขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่เรียน  การแกโจทย
ปญหาดังกลาว   ตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรค  ผสมผสานกันเพ่ือ
แกปญหา  พฤติกรรมในระดับน้ีถือวาพฤติกรรมขั้นสูงของการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ซ่ึงตองใช
สมรรถภาพสมองระดับสูง   แบงออกเปน   5 ขั้น   คือ 
                     4.1 ความสามารถในการแกโจทยที่ไมเคยประสบมากอน  ( Ability to Solve   
Nonroutine  Problems)    คําถามในขั้นน้ีเปนคําถามที่ซับซอน  ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง  ไม
เคยเห็นมากอน  นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ  มโนคติ  นิยาม  
ตลอดจนทฤษฎีตางๆที่เรียนมาแลวเปนอยางดี   
                   4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships) 
เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆที่โจทยกําหนดใหใหม   แลวสรางความสัมพันธขึ้นใหมเพ่ือใช
ในการแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลว  มาใชกับขอมูลชุดใหมเทาน้ัน 
                   4.3 ความสามารถในการพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปนความสามารถ
ในการพิสูจนโจทยปญหาท่ีไมเคยเห็นมากอน  นักเรียนจะตองอาศัยนิยามทฤษฎีตางๆที่เรียน
มาแลวมาชวยในการแกปญหา 
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                    4.4 ความสามารถในการวิจารณการพิสูจน (Ability to Criticize Proofs)   
ความสามารถในขั้นนี้  เปนการใชเหตุผลที่ควบคูกับความสามารถในการเขียนพิสูจน   แต
ความสามารถในการวิจารณเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา   ความสามารถในขั้นนี้ตองการให
นักเรียนมองเห็นและเขาใจการพิสูจนน้ันวาถูกตองหรือไม   มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ  
หลักการ   กฎ  นิยามหรือวิธีการทางคณิตศาสตร 
                    4.5 ความสามารถเกี่ยวกับการสรางสูตร  และทดสอบความถูกตองของสูตร
(Ability   to  Formulate  and  Validate Generalization)   นักเรียนตองสามารถสรางสูตรขึ้นมาใหม
โดยใหสัมพันธกับเรื่องเดิม    และตองสมเหตุสมผลดวยนั่น คือการถามใหหา และพิสูจนประโยคทาง
คณิตศาสตร  หรืออาจถามใหนักเรียนสรางกระบวนการคิดคํานวณใหม  พรอมทั้งแสดงการใช
กระบวนการนั้น 
               จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองในการแกปญหาโจทย เร่ือง  
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ซ่ึงประเมินไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงเปนขอสอบแบบอัตนัย  โดยในแบบทดสอบ1 ขอน้ันจะประกอบดวยพฤติกรรม
ดานความรูและความคิด (Cognitive Domain)  ในการเรียนคณิตศาสตร   ตามที่วิลสัน 
(Wison.1971 : 643 – 685 ) จําแนกไวทั้ง 4 ระดับในขอเดียวกันคือ 
              1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation)  ประกอบดวยความรูความจํา
เก่ียวกับขอเท็จจริง  ศัพท  นิยาม  และความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณตามขั้นตอนที่
เคยเรียนรูมาแลว 
              2. ความเขาใจ  (Comprehension)  ประกอบดวยความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติ  
หลักการ กฎ   การสรุปอางอิงเปนกรณีทั่วไป  และความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร  
ความสามารถในการเปลี่ยนโจทยปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหน่ึง  ความสามารถในการคิด
ตามแนวของเหตุผลและความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
               3. การนําไปใช  (Application ) ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ   
ที่คลายคลึงกับที่เคยเรียนมาแลว  ตลอดจนความสามารถในการเปรียบเทียบการวิเคราะหขอมูล 
และการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและสมมาตรกัน 
               4.  การวิเคราะห  (Analysis) ประกอบดวย  ความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ไม
เคยประสบมากอน  แตอยูในขอบเขตของเนื้อหาท่ีเรียน  ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ  
การสรางขอมูล  การสรางขอพิสูจน  ตลอดจนความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความ
ถูกตองของสูตร 
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   4.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                   ลวน    สายยศ และอังคณา    สายยศ  ( 2536 :  146 -147)   ไดใหความหมายของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา    เปนแบบทดสอบที่วัดความรูที่นักเรียนไดเรียนไป
แลวซ่ึงมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ   กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง   ซ่ึง
แบงแบบทดสอบประเภทนี้ เปน   2  ชนิด คือ 
                1. แบบทดสอบของครู   หมายถึง  ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น   ซ่ึงเปนคําถาม
ที่ถามเกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนรูในหองเรียน  วามีความรูมากแคไหน  บกพรองตรงไหนจะ
ไดสอนซอมเสริม  หรือวัดดูความพรอมที่จะเรียนบทเรียนใหม ซ่ึงขึ้นอยูกับความตองการของครู 
                2. แบบทดสอบมาตรฐาน   หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชา  หรือจากครูที่สอนวิชาน้ัน   แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้ง  จนกระทั่งมี
คุณภาพดีพอจึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น  สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพ่ือ
ประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆก็ได  แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูดําเนินการสอบ  และ
ยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย  ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น  และแบบทดสอบมาตรฐาน
มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน  เปนคําถามที่วัดเน้ือหาและพฤติกรรมที่ไดสอนนักเรียนแลว  ซ่ึง
สามารถวัดไดและควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆดังน้ี 
                     1. วัดดานความรูความจํา 
                     2.   วัดดานความเขาใจ 
                     3.   วัดดานการนําไปใช 
                     4.   วัดดานการวิเคราะห 
                     5.   วัดดานการสังเคราะห 
                     6.   วัดดานการประเมิน 
              สมนึก   ภัททิยธนี  (2541 : 73 – 98 ) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผาน
มาแลว 
              แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อาจแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ
แบบทดสอบที่ครูสราง กับแบบทดสอบมาตรฐาน  ซ่ึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ประเภทที่ครูสรางมีหลายแบบ  แตที่นิยมใชมี 6 แบบดังน้ี 
              1. ขอสอบแบบความเรียงหรืออัตนัย  (Subjective  or  Essay  Test ) 
              2. ขอสอบกาถูก – ผิด  (True – False  Test )  
              3.   ขอสอบแบบเติมคํา  ( Completion  Test )  
              4.   ขอสอบแบบตอบสั้น  (Short  Answer  Test )  
              5.   ขอสอบแบบจับคู  (Matching  Test )  
              6.   ขอสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple  Choice  Test ) 
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               ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบแบบมาตรฐาน  มีวิธีการในการสรางขอ
คําถามเหมือนกัน  คือจะเปนคําถามที่วัดเน้ือหา  และพฤติกรรมที่ไดสอนนักเรียนไปแลว  สําหรับ
พฤติกรรมที่นักวัดผล  ซ่ึงบลูม  (Bloom) ไดเขียนรวมไวในหนังสือ  Taxonomy  of Educational  
objectives  สรุปไดวาการวัดผลดานสติปญญาควรวัดผลพฤติกรรมดังน้ี 
              1.   วัดดานความรู – ความจํา  (Knowledge) 
              2.   วัดดานความเขาใจ  (Comprehension )  
              3.   วัดดานการนําไปใช  (Application) 
              4.   วัดดานวิเคราะห  (Analysis ) 
              5.   วัดดานสังเคราะห  (Synthesis )  
              6.   วัดดานการประเมิน  (Evaluation ) 
              จากการศึกษาสรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นหมายถึง  
แบบทดสอบวัดระดับการใชสติปญญาของนักเรียน  ซ่ึงควรวัดพฤติกรรมดานตางๆ ไดแก ดาน
ความรูความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  ดานการวิเคราะห ดานการสังเคราะห และดาน
การประเมินผล ซ่ึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครู
สรางขึ้น  และแบบทดสอบมาตรฐาน  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ครูสรางขึ้น  โดยสรางเปนแบบทดสอบแบอัตนัยหรือแบบความเรียง (Subjective or 
Essay Test)  
 
          4.3 ปจจัยและองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                 เพรสคอตต (Prescott.  1961 : 14 -16)    ไดใชความรูทางชีววิทยา  สังคมวิทยา   
จิตวิทยา  และการแพทย    ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน   และสรุปผลการศึกษาวา
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน  มี
ดังตอไปน้ี 

1. องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย  สุขภาพ 
ทางกาย  ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 

2. องคประกอบทางความรัก  ไดแก  ความสัมพันธของบิดามารดา  ความสัมพันธ 
ของบิดา มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมด
ในครอบครัว 

3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปน 
อยูของครอบครัว   สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน และฐานทางบาน 

4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพ่ือนวัยเดียวกัน ไดแก  ความสัมพันธของ 
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน  ทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
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5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน  ไดแก  สติปญญา  ความสนใจ  เจตคติของ 
นักเรียนตอการเรียน 

6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก  ปญหาการปรับตน   การแสดงออกทาง 
อารมณ 
              แครรอล   (Carroll. 1963 : 723-733)  ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลขององค    
ประกอบตางๆที่มีตอระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยการนําเอาครู  นักเรียน  และหลักสูตรมา
เปนองคประกอบที่สําคัญ  โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณ
ความรูที่นักเรียนจะไดรับ 
              แมดดอกซ (Maddox. 1965 : 9)  ไดศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละ
บุคคลขึ้นอยูกับองคประกอบทางสติปญญาและความสามารถทางสมอง รอยละ 50-60  ขึ้นอยูกับ
โอกาสและสิ่งแวดลอม  รอยละ 10-15 
              ชญานิษฐ  พุกเถื่อน (2536 : 16 -17)  พบวา  ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนั้นมีองคประกอบมากมายหลายลักษณะดังตอไปน้ีคือ 
               1. ดานคุณลักษณะในการจัดระบบในโรงเรียนจะประกอบดวย  ขนาดของโรงเรียน   
อัตราสวนนักเรียนตอครู    อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน   และระยะทางจากโรงเรียนถึงสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ / ก่ิงอําเภอ 
                2. ดานคุณลักษณะของครู  จะประกอบดวย  อายุ  วุฒิครู  ประสบการณของครู  
การฝกอบรมของครู   จํานวนวันลาของครู  จํานวนคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห  ความเอาใจใสตอ
หนาที่  ทัศนคติเก่ียวกับนักเรียน ฯลฯ 
                3. ดานคุณลักษณะของนักเรียน  เชน  เพศ   อายุ  สติปญญา   การเรียนพิเศษ  
การไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกับการเรียน   สมาชิกในครอบครัว   ความเอาใจใสในการเรียน  
ทัศนคติเก่ียวกับการเรียนการสอน  การขาดเรียน  การเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ฯลฯ  
               4. ดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจ   สังคมและสิ่งแวดลอมของนักเรียน  ซ่ึงประกอบดวย
ขนาดครอบครัว   ภาษาที่พูดในบาน   ถิ่นที่ตั้งบาน  การมีสื่อทางการศึกษาตางๆ    ระดับ
การศึกษาของบิดามารดา  ฯลฯ 
               จากการศึกษาที่กลาวมาสรุปไดวาปจจัยและองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีหลายองคประกอบขึ้นอยูกับแตละบุคคล แบงไดดังน้ี   
               1. ดานรางกาย  เชนระดับสติปญญาของนักเรียน  การเจริญเติบโตของรางกาย  
สุขภาพความบกพรองในรางกาย 
              2.  ดานจิตใจ เชน  ความเอาใจใส  ความพรอมของพอแม ความมีเจตคติ แรงจูงใจใน
การเรียนของนักเรียน 
               3.  ดานสิ่งแวดลอม เชน สภาพของโรงเรียน  ความสัมพันธของเพ่ือนทั้งที่บาน และที่
โรงเรียน  อัตราของนักเรียนตอจํานวนครูผูสอน  ความพรอมดานการเงินของผูปกครอง 
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               4.  ดานครูผูสอน เชน มีความเอาใจใสผูเรียน  มีประสบการณ วิธีการสอน จํานวน
คาบสอน และเจตคติตอนักเรียน 
  
 4.4 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
              สาเหตุ ของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ซ่ึง เรวัต  และ 
คุปตะ  (Rawat and Cupta . 1970 : 7- 9) ไดกลาววาอาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง หรือมากกวา
น้ัน  โดยมีดวยกันหลายประการไดแก   

1. นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน 
2. ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
3. ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาบุตร 
4. นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
5. ความยากจนของผูปกครอง 
6. ประเพณีทางสังคม ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
7. โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
8. การสอบตกซ้ําชั้นเพระการวัดผลไมดี 
9. อายุมากหรือนอยเกินไป 
10. สาเหตุอ่ืนๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก 

             สําหรับนักเรียนที่ออนวิชาคณิตศาสตรน้ัน  วัชรี  บูรณสิงห (2525 : 435)   ไดกลาววา
เปนนักเรียนที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 
             1.  ระดับสติปญญา (I.Q) อยูระหวาง 75-90  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร
จะต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 30 
             2.   อัตราการเรียนรูทางคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนอ่ืนๆ 
             3.   มีความสามารถทางการอานต่ํา 
             4.   จําหลักหรือมโนคติเบื้องตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวไมได                
             5.   มีปญหาการใชถอยคํา  มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งของตางๆและการ
สรุปเปนหลักเกณฑโดยทั่วไป 

  6. มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย สังเกตจากการสอบตกคณิตศาสตรบอยคร้ัง 
7. มีเจตคติที่ไมดีตอโรงเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิชาคณิตศาสตร 
8. มีความกดดันและรูสึกวิตกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเองและ 

บางครั้งรูสึกดูถูกตัวเอง 
9. ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
10. อาจมาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนอ่ืนๆ  ซ่ึงมีผลทําให 

ขาดประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
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11. ขาดทักษะในการฟง  และไมมีความตั้งใจในการเรียน หรือมีความตั้งใจในการ 
เรียนเพียงชั่วระยะเวลาสั้น 

12. มีขอบกพรองในดานสุขภาพ  เชน  สายตาไมปกติ  มีปญหาดานการฟงและมี 
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 

13. ไมประสบผลสําเร็จในดานการเรียนทั่วๆไป 
14. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด  ซ่ึงทําใหไมสามารถใชคําถามที่ 

แสดงใหเห็นวาตนเองก็ยังไมเขาใจในการเรียนนั้นๆ 
15. มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทั้งทางดานอารมณและสังคม 

              จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสรุป
ไดวา มีสาเหตุมาจากหลายดาน เชน การจัดการเรียนการสอน  วิธีการสอนของครูในทักษะดาน
ตางๆ เจตคติของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตร  สติปญญาของผูเรียนตลอดจนสุขภาพของ
ผูเรียน  จากสาเหตุตางๆเหลาน้ีเปนหนาที่โดยตรงของครูที่จะจัดหาวิธีการที่เหมาะสม  นํามาปรับใช
ในการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดสรางชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองในการแกปญหาโจทย ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น เปนการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และจะชวยให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น   
 
            4.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
                   งานวิจัยตางประเทศ  
                ไดแกน  (Deighan. 1971 : 3333-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกับความสัมพันธระหวางเจตคติทาง
คณิตศาสตรของครูและนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  3-6  จํานวน  1, 022  คนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยูในชนบท   โดยใชแบบวัดเจตคติ   2 ชนิดคือ 1) การตอบ ใช หรือ   ไมใช   ของ  
แอทโทเนน  ( Attomen)    2)   Semantic Differential  และแบบวัดผลทางสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร โดยใช  JOWN Test of Basic Skills  และ LORGE Thorndike of Intelligence  
วิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและวิเคราะหสมการถดถอย  ผลปรากฎวาเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรมีความสัมพันธกัน  แตเจตคติทาง
คณิตศาสตรของครูและนักเรียนไมสัมพันธกัน 
                 ฟรานซีส  (Francies. 1971 : 1333 -A)  ไดศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 4 และ 6  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สมมุติฐานในการ
วิจัยไดยึดหลักทฤษฎีพัฒนาการของ  เชอริฟ  และ แคนทริล (Sherif and Cantril . 1947)  ที่วา 
สมาชิกในกลุมจะสะทอนใหเห็นเจตคติและความรูสึกของกลุมน้ัน   ถาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร มีความสําคัญตอตัวนักเรียนแลวนักเรียนจะแสดงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ออกมาให
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เห็นได    กลุมตัวอยางเปนนักเรียน  108  คน จาก 9 โรงเรียน   เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ใช   
Stanford Achievement Test   เคร่ืองมือวัดเจตคติใช  Semantic Differential  ใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนและวิเคราะหความแปรปรวนรวม  ผลการวิเคราะหปรากฏวา   นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ปานกลางและสูงมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา   
                บราวนและโฮลทซแมน (Brown and Holtzman . 1976 : 4)  ไดศึกษาพบวาเจตคติใน
การเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันอยางนัยสําคัญ และนักเรียนที่มีสติปญญา
เทาเทียมกัน  แตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันเปนเพราะมีเจตคติและแรงจูงใจในการเรียน
แตกตางกัน 
                 สมิธ (Smith. 1982 : Online) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนของความรูในการเรียนวิชาเรขาคณิต  โดยใชวิธีการสอน 3 แบบ คือ แบบเรียนเพ่ือรอบ
รู  แบบนักเรียนเลือกเรียน  และแบบปกติ  ซ่ึงไดแบงนักเรียนออกเปนสามกลุม ๆ ละ 36 คน  เปน
นักเรียนเกรด 4 ผลการวิจัยพบวาการเรียนเพ่ือรอบรูใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนทั้ง 
2 แบบและไมมีขอแตกตางในเรื่องความคงทนของความรูในการเรียนการสอนทั้ง 3 แบบ 
                 บุล  (Bull.1993 : 54 – 07A Online) ไดศึกษาเรื่องการสํารวจประสิทธิภาพของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 8  โดยใชการเรียนแกปญหา 4 ขั้นตอน  โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม  คือกลุมที่ศึกษาคนควาเปนครู 5 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 
274 คน และกลุมควบคุมเปนครูจํานวน 4 คน  และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 237 คน กลุมศึกษา
คนควาครูจะสอนโดยใชชุดการเรียน “Magic  Math” โดยสังเกตุการสอนของครูในชั้น  สวนกลุม
ศึกษาคนควาครูจะสอนตามปกติ  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียน “ Magic  
Math” มีความสามารถมากกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 
                  ริโอแดน  และ นอยซ (Riodan  &  Noyce.2001 : 368- A) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ
ผลกระทบของหลักสูตรตามมาตรฐานหลักวิชาคณิตศาสตร  ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 – 8 ศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับนักเรียน 2  กลุม  
กลุมที่ 1 เรียนตามหลักสูตรเดิม  กลุมที่ 2 เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลัก  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่เรียน หลักสูตรมาตรฐานหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตาม
หลักสูตรเดิม 
               ทอมสัน (Thomson.2001 : 58 – A)  ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพีชคณิตปที่ 2 ของนักศึกษาปที่ 2  จํานวน  16 คน แบง
ออกเปน 2 กลุม  โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนเปนตัวชี้วัด  แลวใหนักเรียนกลุมที่ 1 เรียนตาม
หลักสูตรปกติ  และนักเรียนอีกกลุมเรียนหลักสูรพีชคณิตชั้นสูง  แลวทําการทดสอบหลังเรียนซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบและการตอบแบบอิสระ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตร
ปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวานักเรียนที่เรียนหลักสูตรพีชคณิตชั้นสูง 
                 ฟนน  และคนอ่ืนๆ (Finn,et al. 2003 : 228 – A) ไดศึกษาความสัมพันธการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตร
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มาตรฐานหลัก  โดยทําการศึกษากับครู  40 คน  นักเรียน  1,466  คน จาก  26  โรงเรียน   
ผลการวิจัยพบวา  สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือ การเตรียมการสอนตามหลักสูตร  รองลงมาคือ 
พฤติกรรมการสอนของครูซ่ึงมีผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
              เรย  และคนอ่ืนๆ (Reys, et  al.  2003 :  74 – A) ไดทําการศึกษาเก่ียวหลักสูตร
มาตรฐานกับหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนเกรด 8 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมแรกใหเรียนโดยใชหลักสูตรมาตรฐาน
หลักอยางนอย 2 ป  และอีกกลุมเรียนโดยใชหลักสูตรเดิม  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนตาม
หลักสูตรมาตรฐานหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
               คิม ( Kim. 2006 : Online) ไดศึกษาผลกระทบของการสอนแบบสืบคนเปนฐานตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 
9 จํานวน 130 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพีชคณิต1แบบบูรณาการรวมหนวย  เปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในชนบทของทองถิ่น  โรงเรียน 1 ใน 8 โรงเรียนเคยเขารวมโครงการ the science and  
Technology Enhancement Program Project (STEP) ซ่ึงเปนโครงการของสมาชิกคณะ
วิศวกรรมศาสตรและการศึกษาของมหาวิทยาลัย Cincinnati  รัฐโอไฮโอ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมกับหนวยสืบสวนทางดานอาชญากรรม และ Hierarchical Linear models (HLM) ซ่ึงไดเสนอ
โครงการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี STEP Project  เพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนของ
นักเรียน  โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมคือ  กลุมเกงสุด  ปานกลาง  และกลุมออนสุด แยก
ตามคาคะแนน  GPA กลุมควบคุมจะประกอบดวยนักเรียนที่มีคาคะแนน GPA ระดับกลาง จํานวน 
2 กลุม  หองเรียนประกอบดวยนักเรียน 25 คน ครูที่เคยสอนโครงการ STEP มากอนก็เขาไปอยูใน
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง และการสอนแบบสืบคนเปนฐานถูกนํามาใชกับกลุมทดลอง  คะแนนที่
ไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตรถูกนํามาใชกับทั้งสองกลุม  ผลจากการวิจัยพบวา  ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.08 (ES = .51) สวนการสอนแบบสืบคนเปน
ฐานไมมีผลกระทบทําใหเกิดความแตกตางของนักเรียนตอเพศที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ (p = .42, ES = .07)  ผลการวิจัยน้ีชี้ใหเห็นวา  วิธีการสอนแบบสืบคนเปนฐานชวย
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหดีขึ้น  และยิ่งกวาน้ันวิธีการสอนดังกลาวมี
ผลกระทบตอเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p<.07,ES = 
3.07) โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนอัฟริกันและอเมริกันที่มีเจตคติที่ชอบวิชาคณิตศาสตรอยูแลวจะ
ไดรับผลกระทบในการสอนแบบนี้โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ(p< .02, ES = .02) ในขณะที่ผล
การทดลองก็มีผลกระทบตอนักเรียนอัฟริกันและอเมริกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.08 
(ES = .58) 
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              งานวิจัยในประเทศ 
                 วิภาดา  สรณารักษ (2535 : 50) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยวิธีสอนที่ใชสถานการณ
จําลองกับวิธีสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ขอนแกน  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 83 คน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521  ที่สอน
โดยใชสถานการณจําลอง  ไมแตกตางกับการสอนปกติ 
               จตุรงค  คําทรัพย (2536 : 96) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2  ระหวางการสอนโดยวิธีสอนแบบใชสถานการณจําลองกับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางเปน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร  อําเภอบานแพว  จังหวัด 
สมุทรสาคร  จํานวน 60 คน  ผลการศึกษาพบวา 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เรืองโจทยปญหาระคนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบใชสถานการณจําลองกับวิธีสอน
แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบใชสถานการณจําลองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธี
สอนแบบปกติ  2)  ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรืองโจทยปญหาระคนของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบใชสถานการณจําลองกับวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบใช
สถานการณจําลองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ   
                 สน่ัน  มาสกลาง (2540 : 46) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คิดเห็นตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใช
สถานการณจําลอง  กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิโศภน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 96 คน  ผลการวิจัยพบวา 1)  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนโดย
ใชสถานการณจําลอง  และนักเรียนที่เรียนตามวิธีสอนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  2)  นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นในทางที่ดี
ตอบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง  โดย
มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย 
  สุนันท  ฉิมวัย  (2543 : บทคัดยอ)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปฏิบัติการกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และความสามารถในการแกปญหา
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ทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                    
                ศิริพร  คลองจิตต (2548 : 52)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ TAI (TEAM  ASSISTED  INIVIDUALIZATION ) ผลจากการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวหลังจาก
ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI  สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI สูกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
  ยุทธกร  ถามา  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสนใจ  
และความมีวินัยในตนเองในการเรียนรู  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ที่มีความสามารถทางการเรียน
แตกตางกัน  โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  ผลการวิจัยพบวา  1)  ชุดการเรียนดวยตนเองมี
คุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาคณิตศาสตร  และดานเทคโนโลยีอยูในระดับดี
มาก  และมีประสิทธิภาพเปน  87.79/88.33  2)  นักเรียนที่ มีความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตรสูงที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการ
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แตความมีวินัยในตนเอง
หลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  3)  นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลางที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสนใจในการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แต
ความมีวินัยในตนเองหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  4)  นักเรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  แตความมีวินัยในตนเองหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
5)  นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียนดวย
ตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  6)  นักเรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  ทําใหมี
ความสนใจในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และ  7)  นักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  ทําใหมี
ความสนใจในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01      ทําใหมีความมีวินัยใน
ตนเองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ                            
              จากผลงานวิจัยตางประเทศและในประเทศพอจะสรุปไดวา  วิธีสอนและรูปแบบการ
สอนที่แปลกใหม การใชหลักสูตรมาตรฐานหลัก ตลอดจนพฤติกรรมการสอนของครูมีผลในทางบวก
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ความคงทนในการ
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เรียนรู  ความสามารถในการแกปญหา  ความสนใจในการเรียนรู  และความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นับวามีความสัมพันธกันอยางมาก  ซ่ึงจะมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกันดวย  การใชเคร่ืองมือชวยสอน คูมือ  รูปแบบการสอนที่แปลก
ใหมจะชวยทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี  มีความสนใจในการเรียน มีความคงทนในการเรียน  และมี
ความสามารถในการแกปญหา  มีความเพลิดเพลินทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิม
มากขึ้น และยังสงผลใหความมีวินัยในตนเองของนักเรียนเปนไปในทางที่ดีขึ้น  ดังน้ันในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเรียนดวย  
 

 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี   ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา                                
3. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา            
4. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา     

          5. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา                  
 6. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ      
            7.   วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 8.   การวิเคราะหขอมูล 
          9.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ค  33101  ต่ํา  จํานวน 55 คน 
 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 2  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ค 33101  ต่ํา จํานวน  20  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย        
( Simple Random Sampling )    
 

2.    เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา              
 เนื้อหาท่ีใชในการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง คือ  โจทย
ปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ในวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ตาม
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       2.1 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน 
     2.2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการซ้ือขาย 
      2.3 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ 
     2.4 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิต 
     2.5 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับอายุและน้ําหนัก 
     2.6 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวน 

 

3. ระยะเวลาในการศึกษาคนควา  

 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาคือภาคเรียนที่ 1    ปการศึกษา 2552  โดยใชเวลาใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา  12  คาบ  ใชเวลาวัดวินัยในตนเองกอนเรียน  25  
นาที  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  1  คาบ  และวัดวินัยในตนเองหลังเรียน  25  
นาที  รวมทั้งสิ้น 14 คาบ   คาบละ   50 นาที ดังนี้  
 3.1 วัดวินัยในตนเองกอนเรียน              25  นาที   
 3.2 ดําเนินกิจกรรม (ดําเนินการสอน)  จํานวน  12  คาบ               
  คาบที่ 1 - 2   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 1  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับการหาจํานวน              
     คาบที่   3 - 4   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับการซ้ือขาย               
  คาบที่  5 - 6   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 3 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ               
  คาบที่  7 - 8   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 4 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิต              
  คาบที่  9 - 10  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 5 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับอายุและน้ําหนัก              
  คาบที่ 11 - 12  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 6 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวน                              
 3.3 ทดสอบหลังเรียน   จํานวน 1  คาบ 
 3.4 วัดวินัยในตนเองหลังเรียน                                25  นาที  
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4.   แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงการทดลอง  ผูวิจัยจึงประยุกตใชแบบแผนการ 

ทดลองเปน แบบ One - group Pretest - Posttest Design  ( ลวน  สายยศ  และอังคณา สายยศ.  
2538: 249)            
ตาราง 1    แบบแผนการทดลองแบบ  One – group Pretest - Posttest Design 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T 1 X T  2

 
  สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
               E  แทน กลุมทดลอง 
               X  แทน การสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง   
               T 1 แทน การสอบกอนการจัดกระทําทดลอง (Pre - test)  
    T    2 แทน การสอบหลังการจัดกระทําทดลอง (Post- test)       
              มีกลุมทดลองที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling ) จํานวน 20 คน 
 

 5.    เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา                  
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ประกอบดวย 
         5.1  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองเร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
         5.2  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เก่ียวกับการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  
          5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
         5.4  แบบวัดวินัยในตนเอง 
 

6.    การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ                

 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีดังนี้ 
        6.1  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
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          ข้ันที่ 1  การเตรียมเอกสารดานวิชาการ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาส่ิงที่เก่ียวของกอนลงมือ
สรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้ 
        1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คู มือสาระการเรียนรู
แกนกลางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับสาระ
การเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
          2.  วิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในชวงชั้น
ที่ 3 เรื่อง โจทยปญหาอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
           3.  ศึกษาเทคนิคและรายละเอียดเก่ียวกับหลักการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
           3.1 ทฤษฎีการเรียนรู 
               3.2 ปรัชญาการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
                3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
               3.4 ชุดการเรียน 
               3.5 สื่อการเรียนการสอน 
              3.6 การแกปญหาคณิตศาสตร 
         4. เลือกหนวยการเรียนซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกหนวยการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ในการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองแบงไดเปน 6 ชุด
คือ 

           ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 1  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับการหาจํานวน 

           ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับการซ้ือขาย 

          ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 3 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับเงินและเหรียญ 

          ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 4 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับรูปเรขาคณิต 

           ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 5 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับอายุและน้ําหนัก 

          ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 6 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวน 
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 ข้ันที่ 2 การสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
        1. กําหนดรูปแบบชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดในการสรางชุดการ
เรียนของ ฮุสตัน และคนอ่ืนๆ (Houston and others. 1972 : 10 -15) ;  คารดาเรลลี (Cardarelli. 
1973 : 150) ;ดวน (Duane. 1973 :169); ชัยยงค พรหมวงศ (2523:120 ); วิชัย  วงษใหญ 
(2525:186-189) เพ่ือใหเหมาะสมกับวิชาและความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
รูปแบบองคประกอบของชุดการเรียนไวดังนี้ 
            คูมือการใชชุดการเรียนคณิตศาสตร  เปนสวนอธิบายรายละเอียดการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตร 
               ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร  
             คําชี้แจง           เปนสวนที่อธิบายลักษณะของชุดการเรียนคณิตศาสตร 
             จุดประสงคการเรียนรู  เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนไดศึกษาชุดการ
เรียนคณิตศาสตรเรียบรอยแลว 

    เวลาที่ใช          เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํากิจกรรม 
   สื่อ                  เปนสวนที่ระบุในชุดการเรียนน้ันวา มีวัสดุอุปกรณ อะไรบาง 
    สาระการเรียนรู      เปนสวนที่เสนอความรูใหกับนักเรียน 
   กิจกรรมการเรียนรู  เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนไดปฏิบัติ 
    แบบฝกทักษะ    เปนแบบฝกหัดภายหลังการเรียน 
   การประเมินผล  เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดประเมินความสามารถของตนเอง 

หลังจากที่ไดศึกษาเนื้อหาและพฤติกรรมเสร็จเรียบรอยแลว  โดยมีแบบฝกทักษะทายชุดการเรียน
แตละชุด                
      2. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
          3. นําชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมกับแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนและดานการ
วัดผลประเมินผล จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกตอง
ของภาษา  ความเหมาะสมของชุดการเรียนคณิตศาสตร แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนการสอนแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
       4.  นําชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการตรวจมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะใหเรียบรอย แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบพิจารณาอีกคร้ังแลว
นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
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       5.  ผูวิจัยนําชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ืองโจทยปญหาอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว
ทดลองสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ผูวิจัยสังเกตและ
บันทึกขอบกพรองในดานความเหมาะสมของเนื้อหา  ความยากงายของภาษาและเวลาที่ใชในการ
สอนแตละเนื้อหาของชุดการเรียนคณิตศาสตรและกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง
แกไขแลวใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจแกไขอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง             
 6.2  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรู  ความคิดรวบ
ยอด หลักการและเนื้อหาจากหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช  2544 และคู มือการสอน
คณิตศาสตรชั้นมัธยมปที่ 3 ของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
             1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2551 เน้ือหาคณิตศาสตรและหนังสืออานประกอบ
เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
              2.  วิเคราะหสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ชวงชั้น
ที่ 3  เรื่อง โจทยปญหาอสมการ 
                3. เลือกเน้ือหาที่จะนํามาใชทดลองสอนในคร้ังน้ี คือ เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ซึ่งเปนเน้ือหาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสถานการณ
จําลอง และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 
              4.   วิเคราะหเน้ือหาท่ีจะใชทดลองจากคูมือการสอนคณิตศาสตร โดยแบงออกเปน
หนวยยอยไดดังนี้คือ 
               4.1 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน 

                4.2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการซ้ือขาย 
                4.3 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ 
                4.4 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิต 
                4.5 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับอายุและน้ําหนัก 
                4.6 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวน            

  5.  วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู  เรื่อง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ออกเปนพฤติกรรมยอย แลวเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมยอย ใหสอดคลองกับเน้ือหาแตละ
หนวยดังนี้ 
   5.1 เม่ือกําหนดโจทยปญหาเก่ียวกับการหาจํานวนให สามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ  และหาคําตอบได 
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                    5.2 เม่ือกําหนดโจทยปญหาเก่ียวกับการซ้ือขายให สามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ  และหาคําตอบได 
                    5.3 เม่ือกําหนดโจทยปญหาเกี่ยวกับเงินและเหรียญให สามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ  และหาคําตอบได 
                    5.4 เม่ือกําหนดโจทยปญหาเก่ียวกับรูปเรขาคณิตให สามารถเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ  และหาคําตอบได 
                    5.5 เม่ือกําหนดโจทยปญหาเก่ียวกับอายุและนํ้าหนักให สามารถเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ  และหาคําตอบได 
                    5.6 เม่ือกําหนดโจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวนให สามารถเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ และหาคําตอบได              
  6.   ศึกษาวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง โดยยึดทฤษฎี หลักการและแนวคิดของ  
ทเวลเกอร (Twelker. 1969 : 64 -70); ครุคแชงค  ( Cruickshank.1972 : 17 -19);  สมพงษ   
จิตระดับ (2530 :76 - 77); สุพิน  บุญชูวงศ (2531 : 84 -87); ทิศนา  แขมมณี (2545 : 92) และ
งานวิจัยของ  จตุรงค  คําทรัพย (2536 : ภาคผนวก) แลวนํามาปรับปรุงใชเปนขั้นตอนในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
              7.  ศึกษาสภาพปญหาที่พบในเหตุการณประจําวันที่นักเรียนเคยพบมาแลว  นํามา
สรางเปนสถานการณจําลองใหเหมาะสม และสอดคลองกับ 
                   7.1 สาระการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรูในหนวยการเรียนรูนั้น 
                   7.2 เหตุการณและสภาพปญหาในปจจุบัน 
                   7.3 วัยและความตองการของผูเรียน 
              8.   เขียนแผนการจัดการเรียนรู และสื่อการสอนตามเน้ือหาและจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมที่กําหนดไว  โดยแบงออกเปน 6 แผน แผนละ 2 คาบดังนี้ 
                   8.1 แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับการหาจํานวน 
               8.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ
การซ้ือขาย 
               8.3 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ
เงินและเหรียญ 
               8.4 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ
รูปเรขาคณิต 
               8.5 แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เก่ียวกับอายุและน้ําหนัก 
               8.6 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ
เศษสวนและอัตราสวน 
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              9.  กําหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชสถานการณ
จําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งประกอบดวย 
                   9.1 จุดประสงคการเรียนรู 
                          1) ดานความรู 
                          2) ดานทักษะ /กระบวนการ 
                         3)  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
                   9.2 สาระการเรียนรู 
                   9.3 กิจกรรมการเรียนรู 
    ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ                      
    1.  ครูกําหนดสถานการณจําลองที่จะใชเปนรูปภาพสถานการณตางๆ                     
    2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน                       
     3.  ครูจัดใบกิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานการณจําลองที่ครูสรางขึ้น                   
     4.  ครูจัดใบงาน                     
    ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินกิจกรรม                     
                        1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  และการเรียนโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวใหนักเรียน
ทราบ 
    2.  ครูทบทวนการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยฝกการแกโจทยปญหา
อยางงายโดยใชของจริง  ครูสรางสถานการณจริง  ใหนักเรียนชวยกันคิดวิธีแกปญหาและหาคําตอบ 
    3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองใหนักเรียนแตละ
กลุม  ใหนักเรียนอานคําชี้แจงในชุดการเรียนกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จากน้ันใหนักเรียนในกลุม
ชวยกันปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในชุดการเรียนน้ันๆ          
    4. ครูเสนอสถานการณจําลองโดยใชรูปภาพซึ่งแสดงเหตุการณ เร่ืองราว
ของสถานการณตางๆ หรือใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ  เปนการนํานักเรียนเขาสูสถานการณที่
เปนปญหา  
    5. ครูใหนักเรียนกลุมที่ 1 และ 2 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1  และให
นักเรียนกลุมที่ 3 และ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 2  ซึ่งเปนปญหาในเหตุการณของ
สถานการณจําลองโดยใชรูปภาพที่ครูสรางขึ้น  ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมกันคิด
วิเคราะห  วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหา และหาคําตอบของปญหาท่ีครู
กําหนดไวในใบกิจกรรม   
    6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย เพ่ือแกโจทย
ปญหา  โดยอภิปรายถึงขั้นตอนการแกโจทยปญหาดังนี้                      
     6.1  วิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให                    
     6.2  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา                      
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     6.3  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยแปลโจทยใหเปนประโยค
สัญลักษณ  
                    6.4  แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากประโยคสัญลักษณที่สรางขึ้น                     
     6.5  ตรวจคําตอบ                      
     6.6  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงวิธีคิดลงในใบกิจกรรมที่อยูในชุดการ
เรียนแตละชุด              
    ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผล                           
    1. ครูใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกปญหาของกลุมตอครู
และเพื่อนหนาชั้นเรียน                  
    2. ครูและนักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายปญหาจากสถานการณจําลองอีก
คร้ังเพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา                   
    3.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจคําตอบของแตละกลุมวาถูกตองหรือไม  
ถากลุมใดไมถูกตอง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกไขจนกวาคําตอบจะถูกตองครบถวน ครูตรวจสอบ
ความถูกตองอีกคร้ัง                               
    4. ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันแสดงวิธีทํา และคิดคํานวณหาคําตอบจาก
โจทยในใบกิจกรรมทั้ง 2 ขอ แลวจดบันทึกลงในสมุดจดงานของตนเอง              
    ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล                  
    1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวตามลําดับขั้นตอนใหเปนหลักการเดียวกัน และครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม                  
    2. ครูใหนักเรียนทุกคนฝกทักษะในการแกโจทยปญหา  และฝกทักษะในการ
นําไปใช  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานในชุดการเรียนแตละชุด                  
    3. ครูตรวจการฝกทักษะจากใบงาน  ถาพบขอบกพรองของนักเรียนครูตอง
นํามาสอนซอมเสริม  และแจงขอบกพรองใหนักเรียนทราบเพ่ือแกไขปรับปรุง                  
    4. ครูประเมินพฤติกรรมตางๆ จากการรวมกิจกรรมในสถานการณจําลอง                     
   
                   9.4  สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
                   9.5  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
                   9.6  บันทึกหลังสอน 
                   9.7  ขอเสนอแนะ 
              10.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 
              11. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
ตรวจสอบพิจารณาอีกคร้ังแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยเพ่ือนําไปใชในการศึกษาคนควากับ
กลุมตัวอยาง 
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            6.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว เปนแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน  5 ขอ  มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 

   1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับทฤษฎีและวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

   2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่  1 – 3)  
 พุทธศักราช  2544  ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และหลักสูตรของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  พุทธศักราช  2551  และวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร  จากเอกสารและตําราเก่ียวกับเทคนิคการสรางและวิเคราะหขอสอบของ  
ชวาล  แพรัตกุล  (2520 : 1- 407) 
                3. สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับเน้ือหากลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมกับ
อาจารยผูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  3 ทาน    โดยยึดหลักการประเมินผลทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของวิลสัน  (Wilson.1971 :643 - 685)  
                4.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยรูปแบบของแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนแบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทําเก่ียวกับ โจทยปญหา
คณิตศาสตรเร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 15 ขอ ใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู  
                5.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผลทางการสอนคณิตศาสตร  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบ
ความถูกตอง   ความสอดคลองของเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  แลวนําไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  IOC และคัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 10 ขอ  ที่มีคา IOC 
(Index of - item objective Congruence) ตั้งแต 0.50  ขึ้นไป   
                 6.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา 
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ที่คัดเลือกจํานวน 10 ขอ และปรับปรุงแกไขแลว  เสนอตออาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณาอีกคร้ัง  แลวนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ภาค
เรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552   ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ชวงชั้นที่ 3) เร่ือง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  จํานวน  100 คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ 
               7.  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตามเกณฑ
การใหคะแนนแบบรูบริค ดังนี้ 
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         เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค(Rubric) แบบแยกองคประกอบ (Analytic Score) ซึ่ง
วิเคราะหจากแนวคิดของเรส (Reys.1992 : 313) ที่ไดกําหนดการใหคะแนนตั้งแต 0 – 2  ในแตละ
ขั้นของการแกปญหา ดังนี้ 
            1.  ขั้นบอกสิ่งที่โจทยกําหนดให 
                    0  หมายถึง      เขียนบอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหไมชัดเจน และไมอยูในแนวทาง 
                                        ที่ถูกตอง ไมครบถวน 
                    1  หมายถึง      เขียนบอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหไดบางสวน   ไมครบถวน 
                    2  หมายถึง      เขียนบอกสิ่งที่โจทยกําหนดใหไดอยางชัดเจน ถูกตอง 
                                        ครบถวน   
         2.   ขั้นกําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยใหหา 
                     0  หมายถึง     กําหนดตัวแปรโดยการเขียนตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการ 
                                        ใหหาไมได 
                    1   หมายถึง     กําหนดตัวแปรโดยการเขียนตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการ 
                                        ใหหาไดอยางเหมาะสม  ถูกตองเพียงบางสวน 
                    2.  หมายถึง     กําหนดตัวแปรโดยการเขียนตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการ 
                                        ใหหาไดอยางเหมาะสม  ถูกตองครบถวน 
          3.   ขั้นสรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
                    0  หมายถึง     สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวแสดงความสัมพันธ 
                                       ระหวางส่ิงที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรที่กําหนดขึ้นมาไม  
                                       ถูกตอง  
                    1  หมายถึง     สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวแสดงความสัมพันธระหวาง 
                                       สิ่งที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรที่กําหนดขึ้นมา ถูกตองบางสวน 
                    2  หมายถึง     สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวแสดงความสัมพันธระหวาง 
                                        สิ่งที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรที่กําหนดขึ้นมาไดอยางถูกตอง 
                                        ครบถวน 
          4.  ขั้นแกอสมการเพ่ือหาคําตอบ 
                   0  หมายถึง   ไมแสดงวิธีแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หรือ แสดงวิธีแก 
                                    อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวแตทําไดไมถึงเกณฑ คําตอบไม 
                                    ถูกตอง  
                   1  หมายถึง   การแสดงวิธีแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวทําไดไมชัดเจนนัก 
                                    แตอยูในแนวทางที่ถูกตอง คําตอบถูกตอง                    
      2  หมายถึง   การแสดงวิธีแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวทําไดชัดเจน สมบรูณ 
                                    คําตอบถูกตอง ครบถวน 
             5. ขั้นตรวจสอบคําตอบที่ไดกับเง่ือนไขของโจทย 
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                   0  หมายถึง   การแสดงวิธีตรวจคําตอบทําไดไมชัดเจน และไมอยูในแนวทางที่ 
                                    ถูกตอง 
                   1  หมายถึง   การแสดงวิธีตรวจคําตอบทําไดไมชัดเจน แตอยูในแนวทางที่ถูกตอง 
                   2  หมายถึง   การแสดงวิธีตรวจคําตอบทําไดชัดเจน สมบูรณ ถูกตองครบถวน  
        เกณฑการวัดและการประเมินความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองมีดังน้ี 
  ไดชวงคะแนนรอยละ  80 - 100    อยูในระดับดีเยี่ยม 
  ไดชวงคะแนนรอยละ  75 - 79      อยูในระดับดีมาก                                
  ไดชวงคะแนนรอยละ  70 - 74      อยูในระดับดี 
  ไดชวงคะแนนรอยละ  65 - 69      อยูในระดับคอนขางดี                               
  ไดชวงคะแนนรอยละ  60 - 64      อยูในระดับนาพอใจ 
  ไดชวงคะแนนรอยละ  55 - 59      อยูในระดับพอใช                
  ไดชวงคะแนนรอยละ 50 - 54     อยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา                 
  ไดชวงคะแนนรอยละ 0  - 49       อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ  
        8.  นําผลที่ไดจากขอ 7   มาวิเคราะหเปนรายขอ  เพ่ือหาคาความงาย (P )  และคา
อํานาจจําแนก (D) โดยพิจารณาจากขอที่มีดัชนีความงาย ระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจ
จําแนกมากกวา  0.20 ขึ้นไป   ผลการวิเคราะหพบวา  คาความงาย  (PE ) อยูระหวาง 0.20 – 0.75  
คาอํานาจจําแนก (D)  อยูระหวาง  0.20 – 0.60  ขึ้นไป  และคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ
ไวจํานวน 5 ขอ  โดยใชวิธีของวิทเนย  และ ซาเบอรส (Whitney  and  Sabers.)  

E

            9.  นําแบบทดสอบท่ีไดคัดเลือกแลวจํานวน 5 ขอ  ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขต
สะพานสูง   กรุงเทพมหานคร    จํานวน  100 คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบ  โดยใชวิธีการของครอนบัค (Cronbach)  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - 
Coefficient)  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 200)  ไดคาความเชื่อม่ัน  0.79 

α

         10.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผานการตรวจและแกไข
จากผูเชี่ยวชาญแลว  ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่เปนกลุมตัวอยางตอไป                  
          6.4  แบบวัดวินัยในตนเองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับจํานวน  30  ขอ 
                ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบวัดวินัยในตนเองตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
               1.  ศึกษาเรื่องวินัยในตนเองจากขอเขียนในเอกสารและตําราตางๆ 
               2.  รวบรวมลักษณะ นิยามตางๆ ของวินัยในตนเองจากเอกสารและตําราที่เก่ียวของ 
               3.  ศึกษางานวิจัยของ รัตนา  นภารัตน (2531 : 93 – 95) ; กาญจนา  มีพลัง  ( 2532 
: 95 – 97 ) ;ขวัญใจ  บุญฤทธิ์ ( 2535 : 195 – 197) ; สินีนาฏ  สุทธจินดา(2543 :128 -130 ) ;  
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ศิวพงศ  ไชยพร ( 2548 : 107 -110) ; พัชรี  แพนลิ้นฟา ( 2549 : 116 – 118 )    ซึ่งเปนมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ  สัมภาษณครูกลุมบริหารงานบุคคลและครูผูสอน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เก่ียวกับวินัยในตนเองของนักเรียน  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบ
วัดวินัยในตนเอง   
          4.  สรางแบบวัดวินัยในตนเองใหครอบคลุมในเรื่อง  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันใน
ตนเอง  ความตั้งใจ  ความอดทน  ลักษณะความเปนผูนํา  ความซื่อสัตย  โดยสรางแบบวัดวินัยใน
ตนเองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ  จํานวน  50 ขอ 
              5.  นําแบบวัดวินัยในตนเองที่สรางเสร็จแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญดานวินัยในตนเอง  พิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงดานโครงสราง (Construct 
Validity ) วาขอความที่สรางขึ้นวัดไดครอบคลุมในเรื่องวินัยในตนเอง  และพิจารณาวา ขอความใดมี
ความหมายทางบวก (Positive) ขอความใดมีความหมายทางลบ (negative) รวมทั้งตรวจสอบความ
เหมาะสมขอความและภาษาที่ใช แลวปรับปรุงแกไข 
               6.  นําแบบวัดวินัยในตนเองที่ปรับปรุงแกไขแลวไปเสนอ  ผูเชี่ยวชาญดานวินัยใน
ตนเอง  และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของขอความและภาษาที่ใชอีก
คร้ังหนึ่ง   แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
               7.  นําแบบวัดวินัยในตนเองไปทดลองวัดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัย จํานวน 100 คน 
               8.  นําแบบวัดวินัยในตนเองที่นักเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑดังตอไปน้ี 
              ในกรณีขอความมีความหมายทางบวก (Positive) การใหคะแนนเปนดังนี้ 
                      บอยที่สุด   ใหคะแนน 4 คะแนน 
                      บอย      ใหคะแนน   3   คะแนน 
                      นานๆ คร้ัง   ใหคะแนน   2    คะแนน 
                      ไมเคยเลย   ใหคะแนน   1    คะแนน 
              กรณีที่ขอความมีความหมายทางลบ (Negative) การใหคะแนนเปนดังนี้ 
                      บอยที่สุด      ใหคะแนน   1    คะแนน 
                      บอย                  ใหคะแนน   2   คะแนน 
                      นานๆ คร้ัง          ใหคะแนน   3    คะแนน 
                      ไมเคยเลย         ใหคะแนน   4    คะแนน 
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ตัวอยาง  แบบวัดวินัยในตนเอง 
      โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองทางขวามือ  เพียงชองเดียวใหตรงกับการกระทําที่แทจริง
ของนักเรียน 

ข อ
ที่ 

ขอความ บอยที่สุด บอย นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

(0) 
 
 

เ ม่ื อ ได รั บมอบหมายงานข าพ เจ า
พยายามทําจนสําเร็จ 

    

(00) ขาพเจาชอบแอบกินขนมในขณะเรียน     

 
 9.  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  หาคาอํานาจจําแนก (t)  ของแบบวัดวินัยในตนเอง โดยใช
สถิติทดสอบ (t)  คํานวณจากสูตรของเอ็ดเวิรด  Edwards (ลวน  สายยศ และ  อังคณา  สายยศ. 
2538 : 215 - 216) โดยคัดเอาเฉพาะขอที่มีอํานาจจําแนกสูง  คือมีคา t  ระหวาง  2.60 – 8.72 และ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไวจํานวน 30 ขอ  จากทั้งหมด 50 ขอ  
          10.  หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดวินัยในตนเองที่คัดเลือกไว 30 ขอ  คํานวณโดยใชสูตร
การหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน  สายยศ และ 
อังคณา  สายยศ. 2538 : 200 )  ไดคาความเชื่อม่ัน  0.69 
 

7.    วิธีดําเนินการศึกษาคนควา                  
 ในการทดลอง  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดังน้ี 
          1.  เลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา 2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  ที่เรียน
วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  (ชวงชั้นที่ 3 )  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวแลวแตผล
การเรียนต่ํากวารอยละ 50 จํานวน  20 คน  โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random  Sampling )   
จากนักเรียนทั้งหมดจํานวน   55 คน    
           2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใหนักเรียนทําแบบวัดวินัยในตนเองกอนเรียนใชเวลา  25  
นาที  แลวดําเนินการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ืองโจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามแผนที่กําหนดไว  โดยใช
เวลาสอน 12  คาบ 
           3.  ทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน  หลังจากเรียนดวย
ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง   โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสน 
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ตัวแปรเดียว  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยใชเวลา 1 คาบ  และทําแบบวัดวินัยในตนเองหลังจากทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จแลวโดยใชเวลา  25  นาที    
         4.  ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ   เพื่อตรวจหาคุณภาพ
เคร่ืองมือและทดสอบสมมุติฐาน ที่ตั้งไว 
 

8.  การวิเคราะหขอมูล   
         ในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้  
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการสอนโดยใช ชุดการ
เรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใช
การวิเคราะหขอมูลแบบ   t –  test   one   group   
 2.  เปรียบเทียบวินัยในตนเอง กอนการทดลองกับหลังการทดลอง คํานวณจากสูตร t-test 
dependent samples (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 193) 
 
9.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
          1.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
               1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิตศาสตร (Mean)   คํานวณจากสูตร(ลวน  สายยศ  และ อังคณา  
สายยศ. 2540 : 53) 
 

สูตร          
N

X
X ∑=       

 
                         เม่ือ                แทน  คะแนนเฉลี่ย X

                                           ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                N        แทน  จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
              1.2  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation)  คํานวณจากสูตร 
(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2538 : 79) 
 
 

        สูตร       s  =   ( )
( )1NN

XXN
22

−

−∑ ∑

 
                           เม่ือ    s   แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                   X    แทน  คะแนนของนักเรียนแตละคน 
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                                       ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                    N     แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
                                     N – 1 แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ  (Degrees  of  Freedom) 
 
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
               2.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  
โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 
 

          สูตร  IOC    =    
N

R∑

                   เม่ือ        IOC  แทน    ดัช นีความสอดคล องระหว างข อสอบกับ
จุดประสงค 
                               ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                               N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
                               (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526 : 89) 
 
                2.2   หาคาความงาย  (P E )  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย  
โดยใชเทคนิค  25% ของนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด  โดยคํานวณจากสูตรของ  วิทเนย  และ  
ซาเบอรส (Whitney  and  Sabers, 1970) (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2539 : 199 - 
200) 
 
ดัชนีคาความงาย     (PE ) =  ( )( )

( )MINMAX

MINLU

XXN2

XN2SS

−
−+   

 
                    เม่ือ      PE   แทน ดัชนีคาความงาย 
                       SU  แทน ผลรวมคะแนนกลุมเกงในแตละขอ 

แทน ผลรวมคะแนนกลุมออนในแตละขอ                      SL  

                          N แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 
แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุดในแตละขอ                         XMAX  

                  XMIN แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุดในแตละขอ 
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                2.3   หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) เพ่ือวิเคราะหรายขอของแบบทดสอบ
อัตนัยโดยคํานวณจากสูตรของ วิทเนย  และ ซาเบอรส (Whitney  and  Sabers, 1970) 
( ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2539 : 201) 
 

        ดัชนีคาอํานาจจําแนก   D  =   
)XX(N

SS

MINMAX

LU

−
−

 
                เม่ือ           D แทน ดัชนีคาอํานาจจําแนก 

แทน ผลรวมคะแนนกลุมเกงในแตละขอ                              SU   

                             SL แทน ผลรวมคะแนนกลุมออนในแตละขอ 
      N แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุดในแตละขอ                              XMAX   

                             XMIN  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุดในแตละขอ 
 
              2.4 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย  โดย
คํานวณจากสูตร  สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน  สายยศ  
และอังคณา  สายยศ. 2538 : 200) 

α

 

      α   =  
1n

n
−

{ 1 - 2
t

2
i

s

s∑ } 

 
           เม่ือ       แทน   ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ            α

                           n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

                            2
is แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                            2
ts แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

                  
              2.5 การหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดมีวินัยในตัวเอง  โดยวิธีการแจกแจงที         
(t – distribution)  คํานวณจากสูตรของเอ็ดเวิรด  (Edwards) (ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ. 
2538 : 215 - 216) 
 

                     สูตร    t   =             

L

2
L

H

2
H

LH

n
s

n
s

XX

+

−
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                      เม่ือ   t แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
                               HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
                              LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 

                           2
Hs แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง 

                             2
Ls แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมต่ํา 

                          nH แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
                                nL แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 
 
             2.6 หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดวินัยในตนเอง  คํานวณโดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบัค  (Cronbach) (ลวน  สายยศ และอังคณา  
สายยศ. (2538 : 200) 
 

สูตร   α  =     
1n

n
− ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
− ∑2

t

2
i

s
s

1                     

 
เม่ือ   แทน ความเชื่อม่ันของแบบวัด                        α

                                   n แทน จํานวนขอของแบบวัด 

                                    2
is แทน คะแนนของความแปรปรวนของแบบสอบถามแต

ละขอ 

                                    2
ts แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบวัดทั้งฉบับ 

                                   
 3.     สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน 

     3.1 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานที่วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังเรียน โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองเร่ือง  โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สูงกวารอยละ  60  โดยใชสถิติ    t – test   One Group   
(ระวีวรรณ  พันธพานิช. 2545 : 179 – 184) 
 

                     สูตร     t  =            

n

s
x 0μ−

        
                              df =  n - 1               
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                 เม่ือ        t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน ( t –distribution ) 
                             X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําได 
                              0μ แทน  คาเฉลี่ยเกณฑที่ตั้งไว (รอยละ 60)    
                             s  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ  
                             n  แทน  จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ 
หมายเหตุ          คือคาเกณฑที่กําหนดสําหรับสมมุติฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

0μ

                   ≥  
0μ รอยละ 60 เทียบกับเกณฑที่กําหนดสําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

 
        3.2 เปรียบเทียบวินัยในตนเอง กอนการทดลองกับหลังการทดลอง คํานวณจากสูตร   
t – test  for dependent samples (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 193) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคะแนน  พฤติกรรมวินัยในตนเองของนักเรียนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

                     สูตร     t  =   

1n

)D(Dn

D
22

−

−∑ ∑
∑

 
                              df =   n – 1 
                      เม่ือ   t แทน คาเฉลี่ยในการแจกแจงแบบที 
                              D แทน  ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
                              n      แทน  จํานวนคู 
 
 
 
 



 บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  และการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

N แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 
X  แทน คาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียน 
s แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
μ0 แทน คาเฉลี่ยเกณฑที่ตั้งไว ( 60% )   
k แทน คะแนนเต็ม                           
t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาใน  t- distribution 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัย
ไดเสนอตามลําดับดังนี้  
             1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  ที่ได รับการสอนโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองเร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากับเกณฑ  โดยใชวิธีการทางสถิติ  t-test  One 
Group 
             2. เปรียบเทียบวินัยในตนเอง  กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตร
โดยใชสถานการณจําลองเร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยใชวิธีการทางสถิติ  t-test for dependent  
samples 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  และแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งน้ี  ผูวิจัย
นําเสนอตามลําดับสมมติฐาน  ดังนี้                

 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองเร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา  กับเกณฑ  (รอยละ  60)                      
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 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบวินัยในตนเอง  กอน และหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองเร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา  นักเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวากอน
ไดรับการสอน    
 1.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังไดรับการสอน
โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  กับเกณฑรอยละ  60 
ขึ้นไป  โดยใช  t – test one Group  ปรากฏผลในตาราง  2  

 
ตาราง 2    ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของกลุมตัวอยาง 
     หลังการทดลองกับเกณฑ (รอยละ  60)   
 

การทดสอบ N k X  s μ0 t 

หลังเรียน 20 50 40.30 4.81 30 9.58 

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 

 
 จากตาราง  2  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สถานการณจําลอง  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ  60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลีย่คดิเปน
รอยละ  80.60   
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 2 .  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบวินัยในตนเอง  หลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  โดยใช  t- test for dependent 
samples  ปรากฏผลในตาราง  3 
 
ตาราง 3    ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบวินัยในตนเองของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง  
   

การทดสอบ N X  s ∑D  ∑ 2D  t 

กอนเรียน 20 79.70 6.34 
หลังเรียน 20 84.00 6.70 

86 687 4.71** 

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 

 

 จากตาราง   3   พบวาวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา  หลังการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เรื่อง  
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5                            
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  และวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ซึ่งสรุป
สาระสําคัญ  และผลการศึกษาไดดังนี้ 
 

สังเขป  ความมุงหมาย  สมมติฐานและวิธีการศึกษาคนควา 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองกับเกณฑ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบวินัยในตนเองของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
           1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอน  โดยการใชชุด
การเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สูงกวาเกณฑรอยละ 60               
 2. นักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้น  หลังใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณ
จําลอง เร่ือง   โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ค  33101  ต่ํา  จํานวน 55 คน 
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  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 2  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ค 33101  ต่ํา จํานวน  20  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย        
( Simple Random Sampling )   จากนักเรียนทั้งหมด  55 คน 
 
                     เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองคือ  โจทย
ปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   ในวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  จัดแบงเนื้อหา
ดังนี้ 
  1.  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน  จํานวน  2  คาบ 
  2. โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ การซ้ือขาย    จํานวน  2  คาบ 
  3. โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ จํานวน  2  คาบ  
  4. โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิต   จํานวน  2  คาบ             
  5. โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับอายุและน้ําหนัก   
                     จํานวน  2  คาบ              
  6. โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวน  จํานวน 
                     2  คาบ 
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา              
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาคือภาคเรียนที่ 1    ปการศึกษา 2552  โดยใชเวลา
ในการทดลองทั้งสิ้น 14 คาบ   คาบละ   50 นาที  
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา                  
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ประกอบดวย 
                 1.  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เกี่ยวกบัการใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  โดยแบงเปน  6  แผน  จํานวน  12  คาบ 
              2.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถนการณจําลองเร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  6  ชุด  ดังนี้  
   ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 1  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับการหาจํานวน  จํานวน  2  คาบ              
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      ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการ
ซื้อขาย  จํานวน  2  คาบ               
  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 3 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน
และเหรียญ  จํานวน  2  คาบ               
  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 4 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับรูป
เรขาคณิต  จํานวน  2  คาบ              
  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 5 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับอายุ
และน้ําหนัก  จํานวน  2  คาบ              
  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 6 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ
เศษสวนและอัตราสวน  จํานวน  2  คาบ  
            3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เปนขอสอบแบบอัตนัยจํานวน  5  ขอ  มีคาความงาย (PE)  
ระหวาง  0.20 – 0.75  คาอํานาจจําแนก (D)  อยูระหวาง  0.20 – 0.60  และคาความเชื่อมั่น  0.79 
         4.  แบบวัดวินัยในตนเอง  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  4  ระดับ  จํานวน  30  ขอ  
มีคาอํานาจจําแนกโดยวิธีการแจกแจงที  (t)  ระหวาง  2.60 – 8.72  และความเชื่อม่ัน  0.69   
  
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสูง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  20  คน  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  และผูวิจัยได
ดําเนินการสอนโดยตนเองโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เร่ือง  โจทย
ปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา 
 2. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการเรียนการสอน  โดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  เพ่ือที่นักเรียนจะไดปฏิบัติตนได
อยางถูกตอง   

  3. นําแบบวัดวินัยในตนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไปดําเนินการวัดวินัยในตนเองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  ที่เปนกลุมตัวอยาง  แลวบันทึกคะแนนของ
กลุมตัวอยางที่ไดจากการทําแบบวัดวินัยในตนเองครั้งน้ีเปนคะแนนแบบวัดวินัยในตนเองกอนเรียน  
(Pre-test)   
 4.  ดําเนินการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เรื่อง  โจทย
ปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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            5.  เม่ือดําเนินการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ครบแลวทําการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกคร้ังดวยแบบทดสอบฉบับเดิมใชเวลา  1  คาบ  แลวบันทึกผล
การสอบไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test)  และทําแบบวัดวินัยในตนเองหลังจากทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จใชเวลา  25  นาที  แลวบันทึกผลการทําแบบวัดวินัยใน
ตนเองไวเปนคะแนนแบบวัดวินัยในตนเองหลังเรียน (Post-test) 
 6.  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ  เพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
 7.  ตรวจใหคะแนนแบบวัดวินัยในตนเองนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ  
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.  ใชคาสถิติ  t-test  One Group เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  
เรื่อง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา 
 2.  ใชคาสถิติ  t-test for dependent samples  เปรียบเทียบวินัยในตนเองของนักเรียน
กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทย
ปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา 
   

สรุปผลการศึกษาคนควา  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สูงกวา
เกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรอยละ  80.60  
    2. วินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา    
หลังการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง  โจทยปญหาอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว  สูงกวากอนไดรับการสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ได  อภิปรายผลไดดังนี้  

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  สูงกวาเกณฑรอยละ 60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรอยละ 80.60  สอดคลองกับสมมติฐานขอ  1  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 
       1.1  การสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองผูเรียนจะตอง
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  โดยรวมกันคิดวิเคราะห  วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทาง
แกปญหา  และหาคําตอบของปญหา  มีการอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอยเม่ือปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
นักเรียนตองนําเสนอแนวทางการแกปญหาหนาชั้นเรียน  นักเรียนที่มีปญหาในการเรียนจะไดรับการ
ดูแลชวยเหลือจากเพ่ือนในกลุม  ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆจากเพ่ือนไดมากมาย  
เพราะภาษาที่นักเรียนใชพูดสื่อสารกันนั้นสื่อความเขาใจไดดี  และเหมาะสม  เนื่องจากวัยของ
นักเรียนที่ใกลเคียงกันมากกวาวัยของนักเรียนกับครู (Young. 1972 : 630)  ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น 
  1.2  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นคร้ังน้ีเปน
สื่อประสมที่ประกอบดวย  คู มือการใชชุดการเรียนคณิตศาสตร  ชื่อชุดการเรียน  คําชี้แจง  
จุดประสงคการเรียนรู  เวลาที่ใช  สื่อ  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  แบบฝกทักษะ  และการ
ประเมินผล  ที่จัดไวอยางเปนระบบมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละชุด  โดยลําดับเน้ือหา
จากงายไปหายาก  และใชกระบวนการแกปญหา  5 ขั้นตอนซึ่งประกอบดวย  1)  อานวิเคราะห
โจทยเพ่ือหาวาโจทยกําหนดอะไรมาใหและโจทยตองการทราบอะไร  2)  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่
โจทยตองการทราบ  3)  เขียนอสมการจากส่ิงที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทย
ตองการทราบ  4)  แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  5)  ตรวจคําตอบ  ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการ
แกปญหา  4  ขั้นตอนของโพลยา (Polya. 1957 : 5 - 6)  ซึ่งประกอบดวย  1. ขั้นทําความเขาใจ
ปญหา  2.  ขั้นวางแผน  3.  ขั้นดําเนินการตามแผน    4.  ขั้นตรวจคําตอบ  ซึ่งตรงกับที่สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544 : 195 - 196)  ไดกลาววาในการเร่ิมตนพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการแกปญหานั้น  ผูสอนตองสรางพ้ืนฐานใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับ
กระบวนการแกปญหาซึ่งมี 4 ขั้นตอน  ซึ่งประกอบดวย  1.  ขั้นทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะห
ปญหา   2.  ขั้นวางแผนการแกปญหา  3.  ขั้นดําเนินการแกปญหา  4.  ขั้นตรวจสอบหรือการมอง
ยอนกลับ  แลวจึงฝกทักษะในการแกปญหา  นอกจากนี้เม่ือนักเรียนไดศึกษาเนื้อหา  และปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละชุดแลวนักเรียนสามารถตรวจความเขาใจจากใบงานในแตชุดการเรียนพรอมกับมี
การเฉลยทุกคร้ัง  ทําใหนักเรียนทราบผลการเรียนรูของตนเองตลอดเวลา  ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนสูงขึ้น 
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 2.  ผลการศึกษาวินัยในตนเองในการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดย
ใชสถานการณจําลอง  เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  พบวานักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2   
 เน่ืองมาจากการทํากิจกรรมตางๆสนองตอบความตองการของนักเรียนอยางแทจริง
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายรวมกัน  ชวยกันคิด
วิเคราะห  วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหาและการหาคําตอบของปญหา
รวมกัน  รูจักรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  กลาแสดงออก มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความ
รับผิดชอบ  มีความอดทนในการทํากิจกรรมตางๆใหสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   
ศุลีพร  นิมิตกุล (2521:63)  ที่พบวาความมีวินัยในตนเองจะเกิดขึ้นไดโดยการสอนในโรงเรียน  การ
สอนของครูนั้นควรจะตองมีกิจกรรมที่สงเสริมการทํางานเปนหมูคณะ  และทํางานดวยตนเอง  ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  อันเปนการฝกฝน
ความมีวินัยแหงตนใหเกิดสะสมเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ  ดวงเดือน  เทศวานิช 
(2530 : 106)  ไดกลาววาการสอนโดยใชสถานการณจําลองมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด   
สามารถนําเหตุผลมาอภิปราย  เพ่ือใชประกอบการตัดสินแกปญหา  และใหผูเรียนไดพัฒนาในการ
ทํางานเปนกลุม  รูจักวิพากษวิจารณ  อดทนตอการถูกวิจารณ  มีวินัยในตนเอง  ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  สํานึกในหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ขวัญใจ  บุญฤทธิ์ (2535 : 109)ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความมีวินัยใน
ตนเอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบ TAI กับการสอนตามคูมือครูของ 
สสวท.  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ TAI  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือ
ของ  สสวท.มีวินัยในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบ TAI มีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูของ สสวท.  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคลองกับมุสเสน (Mussen.1969 : 341)  ไดศึกษาพบวาการ
ฝกวินัยโดยการใหเหตุผลและใหความรักเปนการฝกวินัยที่ไดผลที่สุด  และชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทางสมองของเด็ก  เพราะจะชวยใหเด็กเขาใจเหตุผลหรือมาตรฐานสังคมที่พอแมตองการ  ซึ่งวิธีนี้
จะชวยใหเด็กมีวินัยในตนเองสูงขึ้น 
 

ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 
 จากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  ในคาบแรกของการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองเปน
วิธีสอนใหมสําหรับนักเรียน  จึงทําใหนักเรียนไมเขาใจขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาเนื้อหาจากชุด
การเรียนคณิตศาสตร  ผูวิจัยไดชี้แจงและใหขอแนะนํากับนักเรียนพรอมทั้งสังเกตอยางใกลชิด  และ
ใหความชวยเหลือทันทีเม่ือเกิดปญหา  เม่ือมีการแบงกลุมและใหนักเรียนเขาไปอยูในสถานการณทํา
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 2.  ในชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดตอไปนักเรียนเร่ิมมีความเขาใจวิธีการในการศึกษา
เน้ือหามากขึ้น  นักเรียนรูสึกสบายใจขึ้นมีความกังวลนอยลง  ทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอน
เปนกันเอง   มีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียนมากขึ้น  ทําใหนักเรียนมี
ความกลาในการออกมานําเสนอแนวทางในการแกปญหาของกลุม  และสามารถแกปญหาไดถูกตอง
มากขึ้น 
 3.  เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแลว  นักเรียนสามารถตรวจคําตอบ
ไดทันที  เพราะมีเฉลยอยูในชุดการเรียนแตละชุด  ทําใหนักเรียนแกไขขอบกพรองของตนเองได  
ทําใหเกิดกําลังใจ  และมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 
 4.  เน่ืองจากกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ในการปฏิบัติ
กิจกรรมนักเรียนพยายามชวยเหลือกันโดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา  เม่ือเกิดปญหาในกรณีนักเรียน
วิเคราะหโจทยปญหาไมได  มีนักเรียนบางคนก็ชวยอธิบายใหเพ่ือนภายในกลุมดวย  และในการ
แกปญหาครูตองกําหนดประเด็นคําถามนําใหคิดในบางขั้นตอนเพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิดหา
แนวทางในการแกปญหาไดถูกตอง 
 5.  ในการเรียนการสอนแตละชุดการเรียนคณิตศาสตร  ครูไดใหนักเรียนฝกสรางประโยค
สัญลักษณจากใบกิจกรรมและใบงานในตอนที่ 1 แลวจึงฝกแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากใบ
กิจกรรมและใบงานในตอนที่ 2  ซึ่งเปนเหตุทําใหนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยและแกอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวไดถูกตองมากขึ้น 
 6.  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจากการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  ซึ่งนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามักจะไมชอบเรียน  และวิเคราะหโจทยไมได  จึงทําใหคะแนนทดสอบ
กอนเรียนไมดีเทาที่ควร  แตหลังจากที่นักเรียนไดเรียนโดยใชชุดการเรียนโดยใชสถานการณจําลอง
แลว  นักเรียนไดคุนเคยและเกิดการเรียนรูมีความเขาใจกระบวนการคิดมากขึ้น  จึงทําใหคะแนน
ทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 7.  ในการทํากิจกรรมและแบบฝกทักษะของชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณ
จําลอง  เร่ืองโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ผูวิจัยพบวานักเรียนบางคนทํางานไม
เรียบรอย  เขียนตัวหนังสือและตัวเลขไมชัดเจน  บางคนลอกคําตอบจากเฉลย  ซึ่งทําใหการเรียนไม
เกิดผลดี  ครูจะตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจใหเห็นคุณคาของความซื่อสัตย  และไมแอบดูเฉลยกอน
ตอบ  ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนการฝกใหนักเรียนมี
วินัยในตนเองอีกทางหน่ึงดวย  นอกจากนี้ในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนมีความกระตือรือรน  และมี
ความสนใจในการเรียน  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนลง
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคนควา 

   1.1  กอนการเรียนผูสอนควรชี้แจงใหนักเรียนไดเขาใจตรงกันถึงวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ในการทํากิจกรรมตางๆ  และเขาใจในการเรียนดีมากขึ้น 
   1.2  ผูสอนควรเอาใจใสดูแลในการทํากิจกรรมของนักเรียนแตละคน  เพื่อคอยแนะนํา
ชวยเหลือในกรณีนักเรียนไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  ครูควรมีการกําหนดประเด็นคําถาม
นําใหคิดในการสอนแตละขั้นตอนเพ่ือเปนแนวทางประกอบการแกปญหา  เพราะวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามักจะวิเคราะหโจทยปญหาไมได  และไมคอยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   1.3  ครูควรใหกําลังใจและสนับสนุนใหนักเรียนกลาแสดงออก  กลาแสดงความคิดเห็น  
กลานําเสนอผลงานของกลุม  ในการเรียนการสอนครูควรพยายามสรางบรรยากาศในการเรียนให
สนุกสนานและเปนกันเอง  ไมเขมงวดจนเกินไปจนทําใหเกิดความตึงเครียดใหความเปนอิสระ  ให
ผูเรียนอยากมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาของ  กอนซาเลส (Gonzales. 1994 : 78)  ซึ่งไดกลาวถึงบทบาทของครูเก่ียวกับ
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรวา  ครูตองสรางบรรยากาศที่ทําให
นักเรียนมีความรูสึกเปนอิสระ  กลาคิด  กลาแสดงออก  และตองเปนบรรยากาศที่สนับสนุนการ
แกปญหาอยูเสมอ 
    1.4  การเลือกโจทยปญหาเพ่ือนํามาสรางเปนสถานการณจําลอง  ครูผูสอนควรเลือก
โจทยปญหาทีเ่ก่ียวของกับชวีิตประจําวันที่นักเรียนสามารถทําความเขาใจไดดวยตนเอง  โดยเริ่ม
จากปญหาที่งายไมซับซอนไปหาปญหาทีซ่ับซอนยุงยากขึ้น  เม่ือนักเรียนเกิดความชํานาญแลวจึง
เปลี่ยนเปนหลายๆรูปแบบ     
   1.5  ในการสอนคณิตศาสตรนั้นจะตองมีการฝกทักษะจนใหนักเรียนเกิดความเขาใจโดย
มีการฝกทักษะซ้ําๆ ในเรื่องที่นักเรียนรูและเขาใจ  ฝกโดยการใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  
ฝกทักษะจากใบงานที่เรียงจากงายไปหายาก  เพ่ือเสริมแรงจูงใจใหนักเรียนยากทําแบบฝกหัด  และ
ไมเบื่อหนายเปนการทาทายความสามารถของผูเรียนใหอยากทําแบบฝกหัดมากขึ้น  นอกจากนี้
ครูผูสอนควรกระตุนและชี้แนะแนวทางในการทําแบบฝกหัดและใบงาน  เพ่ือใหนักเรียนเกิดการคิด
ในการแกปญหาไดสําเร็จจนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1   ควรมีการศึกษาผลการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองใน
เน้ือหาคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ  เชน  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หรือระดับชั้นอ่ืน  โดยเฉพาะเรื่อง
เก่ียวกับโจทยปญหา 
           2.2   การทําวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง  อาจจัดทํา 
ในแนวการทําวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  (2552 : 4)  ที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพรูจักนํานวัตกรรมใหมๆ มาใช  และใหครูนําการวิจัยในชั้นเรียนมาชวยในการแกปญหาการ
เรียนการสอน  ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาหองเรียนใหเปน “ หองเรียนคุณภาพ”  ตาม
ตัวชี้วัดการวิจัยในชั้นเรียน 
      2.3  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สอนโดยใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองกับนักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน 
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ภาคผนวก   ก 
 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

-  ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   วิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-  คาความยากงาย (PE )  และคาอํานาจจําแนก (D)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  คาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ (α ) 
-  คาอํานาจจําแนกของแบบวัดวินยัในตนเอง (t) 
-  คาความเชือ่ม่ันของแบบวัดวินัยในตนเอง (α ) 
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ตาราง  4   ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
     คณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่  3 
IOC การพิจารณา 

1 1 1 1 1 ใชได 
2 1 1 1 1 ใชได 
3 1 1 1 1 ใชได 
4 1 1 1 1 ใชได 
5 1 1 1 1 ใชได 
6 1 1 1 1 ใชได 
7 1 1 1 1 ใชได 
8 1 1 1 1 ใชได 
9 1 1 1 1 ใชได 
10 1 1 1 1 ใชได 
11 1 1 1 1 ใชได 
12 1 1 1 1 ใชได 
13 1 1 1 1 ใชได 
14 1 1 1 1 ใชได 
15 1 1 1 1 ใชได 
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ตาราง  5  คาความงาย  (PE)  คาอํานาจจําแนก  (D)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
      เรียนวิชาคณิตศาสตรแบบอัตนัย  เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้น 
      มัธยมศึกษาปที่ 3   จํานวน  10  ขอ 
 

 
ขอที่ 

 
คาดัชนีความงาย (PE) 

 

 
คาอํานาจจําแนก (D) 

 
คัดเลือก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

0.68 
0.63 
0.75 
0.38 
0.51 
0.66 
0.48 
0.57 
0.20 
0.50 

0.21 
0.28 
0.20 
0.41 
0.60 
0.39 
0.54 
0.36 
0.21 
0.33 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

คาความเชื่อม่ัน  (α)  =  0.79 

สูตร                         α   =  
1n

n
−

{ 1 - 
2

t

2
i

S

S∑ } 

                                        
เม่ือ     α    แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
                                N   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

                          2
is    แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                                
2
ts      แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

ดังนั้นจากสูตรจะไดวา 
 N  =  5 ,   2

iS =  32.35 ,   2
tS =  87.04  

จากสูตร                       α  =  
4
5

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

04.87
35.321     

                                 α  =   1.25 ×0.63 
                                 α  =   0.79 
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ตาราง  6  แสดงคาอํานาจจําแนก (t)  เปนรายขอของแบบวัดวินัยในตนเอง 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก  (t) 
 

ขอที่ 
 

 
คาอํานาจจําแนก (t) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

            10 
            11 
            12 
            13 
            14 
            15 

 

2.76 
5.00 
3.07 
2.82 
6.33 
3.40 
4.00 
4.00 
6.13 
5.33 
3.76 
6.76 
3.63 
5.45 
5.25 

 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

6.00 
8.72 
2.60 
4.66 
4.50 
5.33 
5.14 
5.00 
4.00 
3.75 
2.94 
5.66 
4.00 
3.76 
2.85 

 

 
 

คาความเชื่อม่ันของแบบวัดวินัยในตนเอง  0.69 
 

สูตร                       α   =  
1n

n
−

{ 1 - 2
t

2
i

s
s∑

} 

 
 เม่ือ                       α         แทน ความเชื่อม่ันของแบบวัด 
                             N    แทน จํานวนขอของแบบวัด 

                             2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามแตละขอ                            

         2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดทั้งฉบับ 
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ดังนั้นจากสูตรจะไดวา  

N  =  30,  2
is =  23.77,  2

ts =  71.24 
 

จากสูตร   α  =  
29
30

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

24.71
77.231       

                               α  =   1.03 (1-  0.33) 
                                    α  =   1.03×0.67 

                                  α  =   0.69 
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ภาคผนวก   ข 
 

1.  ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 กอน 
    และหลังการทดลองใชชดุการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
2.  การวิเคราะหขอมูลผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสน 
    ตัวแปรเดียว  ภายหลังเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง สูงกวาเกณฑ 
    รอยละ  60   
3.  การวิเคราะหขอมูลแบบวัดวินัยในตนเอง ภายหลังเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช 
    สถานการณจําลอง   
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ตาราง  7  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
      เรื่อง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  หลังเรียนของกลุมทดลองจํานวน  20  คน 
      (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 

        
นักเรียนคนที ่

 
คะแนนหลังเรยีน 

1 40 
2 41 
3 45 
4 39 
5 44 
6 48 
7 34 
8 34 
9 45 
10 45 
11 45 
12 39 
13 43 
14 37 
15 40 
16 46 
17 38 
18 39 
19 32 
20 32 
รวม 806 
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การวิเคราะหขอมูลคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลอง  ภายหลัง
เรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  ผานเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป  สถิติ
ที่ใชทดสอบสมมติฐานคือ  สถิติ    t – test   One Group   
 

                     สูตร     t  =   

n

s
x 0μ−        

                                          
      df =  n - 1               
                     เม่ือ       t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน ( t –distribution ) 
                             X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําได 
                             0μ  แทน  คาเฉลี่ยเกณฑที่ตั้งไว (รอยละ 60)    
                             s  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ  
                             n  แทน  จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ 
ดังนั้นจากสูตรจะไดวา 
 X = 40.30  ,   n = 20  ,  s = 4.81  , α = .01 
จุดวิกฤตติจากตาราง  t  ที่  df  =  20 – 1   มีคา  2.539 
 

จากสูตร                             t  =   

20
81.4

303.40 −          

                              t  =  9.58 
 

(หมายเหตุ : ในที่นี้คา  μ0 มีคาเทากับรอยละ  60  หรือ  30  คะแนนจากคะแนนเต็ม  50  คะแนน ) 
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ตาราง  8  คะแนนแบบวัดวนิัยในตนเอง  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลัง 
      เรียนของกลุมทดลอง  จํานวน  20  คน 
 

 
นักเรียนคนที ่

 
คะแนนกอนเรียน 

 
คะแนนหลังเรยีน 

 
D 

 
D2 

1 81 80 -1 1 
2 75 69 -6 36 
3 89 92 3 9 
4 73 85 12 144 
5 79 81 2 4 
6 85 92 7 49 
7 77 84 7 49 
8 91 93 2 4 
9 79 83 4 16 

        10 83 89 6 36 
        11 74 80 6 36 
        12 80 85 5 25 
        13 83 86 3 9 
        14 93 97 4 16 
        15 76 78 2 4 
        16 78 84 6 36 
        17 77 80 3 9 
        18 70 73 3 9 
        19 70 83 13 169 
        20 81 86 5  25 

รวม 1594 1680 ∑D  =  86 ∑ 2D =  686 

 

∑D  =  86        ∑ 2D =  686       (∑D )2  =  7376 
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การวิเคราะหขอมูลคะแนนวัดวินัยในตนเอง  ของกลุมทดลองกอนเรียนและหลังเรียน  สถิติที่ใช
ทดสอบสมมติฐาน  คือแบบ  t – test  for dependent samples  
 
 
                  สูตร      t  =  

1n

)D(Dn

D
22

−

−∑ ∑
∑  

 
                           df =   n – 1 
                   เม่ือ          t        แทน  คาเฉลี่ยในการแจกแจงแบบที 
                                    D      แทน  ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
                                n      แทน  จํานวนคู 
 

                              t  =  

19
)86()686(20

86
2−

 

                              t  =   

19
739613720

86
−

 

 

                              t  =  
24.18

86  

                              
                              t  =  4.71 * * 
 

                                             t( .01  , df = 19 )  = 2.861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

 
-  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 3  ชดุการเรียน 
   คณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
-  ตัวอยางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสน 
   ตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองชุดที่ 1 

รายวิชา   คณิตศาสตร 3          รหัส ค 33101                  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
เรื่อง   โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน       จํานวน 2 คาบ 
........................................................................................................................................ 
สาระที่ 4 :  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 4.2  ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical 
                        model)  อ่ืนๆ  แทนสถานการณตางๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช 

   แกปญหา  
ตัวชี้วัดที่  1.          ใชความรูเก่ียวกับอสมการเชิงเสนตัวแปลเดียวในการแกปญหา  พรอมทั้ง 
                        ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
จุดประสงคการเรียนรู 

   ดานความรู  นักเรียนสามารถ 
1. แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัการหาจํานวนได 

    ดานทักษะ / กระบวนการ  นักเรียน 
            1.  มีความสามารถในการแกปญหา 
                2.  มีความสามารถในการสือ่สาร  การส่ือความหมาย  และการนําเสนอขอมูล 
             ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
               1.  มีความรับผิดชอบ 
            2.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
            3.  มีระเบียบวินัย 
สาระการเรียนรู 

   โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน 
            ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวนมีดังนี้ 
                1.  อานโจทยปญหาพรอมวิเคราะหวาโจทยกําหนดอะไรมาให  โจทยตองการใหหา
อะไร 
                 2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 

       3.  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวัแปรทีกํ่าหนดขึ้น 
                 4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวที่สรางขึ้นในขอ 3 
             5.  ตรวจคําตอบที่ไดกับเง่ือนไขในโจทย 
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กิจกรรมการเรียนรู 
คาบที่ 1 
ข้ันที่ 1  ข้ันเตรียมการ    ครูเตรียมการดังตอไปน้ี              
                1.  ครูกําหนดสถานการณจําลองที่จะใชเปนรูปภาพสถานการณเก่ียวกับการเขาคาย
พักแรมของลูกเสือและเนตรนารี   
                    2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน 
                    3.  ครูจัดใบกิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานการณจําลองที่ครูสรางขึ้น 
                4.  ครูจัดใบงาน  
 ข้ันที่ 2  ข้ันดําเนินกิจกรรม 
                    1.   ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  และการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดย
ใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน ชุดที่ 1                 
                 2.  ครูทบทวนการแกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ครูกําหนดปญหาโดยนําดินสอมา 1 
มัดไมทราบจํานวน  แลวถามนักเรียนวา  สองเทาของดินสอมัดน้ีกับอีก  3  แทง  มีไมนอยกวา 19 
แทง  จงหาวาเดิมดินสอมัดน้ีมีก่ีแทง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันอภิปรายถึงวิธีการในการแกปญหา  
และ  ใหนักเรยีนสรางประโยคสัญลักษณบนกระดานดังน้ี 2x + 3 ≥ 19   
        3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการหาจํานวนใหนักเรียนแตละกลุม  ใหนักเรียนอานคําชี้แจง
ในชุดการเรียนกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จากน้ันใหนักเรียนในกลุมชวยกันปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ระบุไวในชุดการเรียนน้ันๆ                     
 

ภาพที่ 1 การเขาคายพักแรมของลูกเสอืและเนตรนารี 
                                                                                                       
         
        โรงเรียนแหงหน่ึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรมทั้ง  
         ลูกเสือ   และเนตรนารี เพ่ือเปนการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายจึงให 
         ลูกเสือและเนตรนารีเดินทางไกลเปนระยะทาง 8 กิโลเมตร เม่ือถึงจุดหมาย 
         ปลายทางไดสํารวจจํานวนลูกเสือและเนตรนารี  พบวามีลูกเสือที่ไมสามารถ 
         มาถึงจุดหมาย 12 คน  และมาถึงจุดหมายนอยกวา 310 คน  สวนเนตรนารีที่ 
         ไมสามารถมาถึงจุดหมาย  9 คน  และมาถงึจดุหมายนอยกวา 375 คน 
 
            4.  ครูเสนอสถานการณจําลอง  โดยการติดรูปภาพการจําลองสถานการณและ
แผนภูมิขอความที่แสดงเปนเรื่องราวการเขาคายของลูกเสือและเนตรนารี 
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                  5.  ครูใหนักเรียนกลุมที่ 1 และ 2 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.1  และให
นักเรียนกลุมที่ 3 และ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.2  ซึ่งเปนปญหาในเหตุการณของ
สถานการณจําลองโดยใชรูปภาพที่ครูสรางขึ้น  ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมกันคิด
วิเคราะห  วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหา และหาคําตอบของปญหาท่ีครู
กําหนดไวในใบกิจกรรม 
                 6.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย เก่ียวกับการวิเคราะห
โจทยปญหาเพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  ในชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการหาจํานวน ชุดที่ 1  ตอนที่ 1 โดยอภิปรายถึง
ขั้นตอนการแกปญหาดังนี้ 
                     6.1  วิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให 
                     6.2  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
                     6.3  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยอาศัยเง่ือนไขในโจทย                      
                     6.4  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงวิธีคิดลงในใบกิจกรรมที่อยูในชุดการเรียนแตละชุด  
                           
3.  ข้ันวิเคราะหและอภิปรายผล            

   1.  ครูใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกปญหาของกลุมตอครูและเพ่ือน
หนาชั้นเรียน 
         2.  ครูและนักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายปญหาจากสถานการณจําลองอีกคร้ังเพื่อหา
ขอสรุปเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา   
     3.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจคําตอบของแตละกลุมวาถูกตองหรือไม ถากลุมใด
ตอบไมถูกตอง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกไขจนกวาคําตอบจะถูกตองครบถวน ครูตรวจสอบความ
ถูกตองอีกคร้ัง   

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล 
             1.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการวิเคราะหโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับการหาจํานวน  เพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  ตามลําดับขั้นตอนใหเปนหลักการเดียวกัน 
และครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 
             2.  ครูใหนักเรียนทุกคนฝกทักษะในการสรางประโยคสัญลักษณจากโจทยปญหาอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการหาจํานวน  และฝกทักษะโดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงาน
ในชุดการเรียนชุดที่ 1  ตอนที่ 1 
             3.  ครูตรวจการฝกทักษะจากใบงาน  ถาพบขอบกพรองของนักเรียนครูตองนํามาสอน
ซอมเสริม  และแจงขอบกพรองใหนักเรียนทราบเพ่ือแกไขปรับปรุง 
             4. ครูประเมินพฤติกรรมตางๆ จากการรวมกิจกรรมในสถานการณจําลอง 



 139

คาบที่ 2 
ข้ันที่ 1  ข้ันเตรียมการ    ครูเตรียมการดังตอไปน้ี              
                1.  ครูกําหนดสถานการณจําลองที่จะใชเปนรูปภาพสถานการณเก่ียวกับการเขาคาย
พักแรมของลูกเสือและเนตรนารี   
                    2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน  กลุมเดิมตามคาบที่ 1 
                    3.  ครูจัดใบกิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานการณจําลองที่ครูสรางขึ้น 
                4.  ครูจัดใบงาน  
 ข้ันที่ 2  ข้ันดําเนินกิจกรรม 
                    1.   ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  และการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดย
ใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน ชุดที่ 1                 
                 2.  ครูทบทวนการแกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ครูกําหนดปญหาโดยนําดินสอมา 1 
มัดไมทราบจํานวน  แลวถามนักเรียนวา  สองเทาของดินสอมัดน้ีกับอีก  3  แทง  มีไมนอยกวา 19 
แทง  จงหาวาเดิมดินสอมัดน้ีมีก่ีแทง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันอภิปรายถึงวิธีการในการแกโจทย
ปญหา และคดิหาคําตอบ พรอมทั้งใหเขียนประโยคสญัลักษณบนกระดานดังน้ี  2x + 3 ≥ 19   และ
ใหนักเรียนคิดหาวิธีการแกปญหา เพ่ือใหไดคําตอบทีถู่กตองจากประโยคสัญลักษณ  
                 3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวนใหนักเรียนแตละกลุม  ใหนักเรียนอานคําชี้แจง
ในชุดการเรียนกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จากน้ันใหนักเรียนในกลุมชวยกันปฏบิตัิกิจกรรมตามที่
ระบุไวในชุดการเรียนน้ันๆ   
                   
 

ภาพที่ 1 การเขาคายพักแรมของลูกเสอืและเนตรนารี 
                                                                                                       
         
        โรงเรียนแหงหน่ึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรมทั้ง  
         ลูกเสือ   และเนตรนารี เพ่ือเปนการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายจึงให 
         ลูกเสือและเนตรนารีเดินทางไกลเปนระยะทาง 8 กิโลเมตร เม่ือถึงจุดหมาย 
         ปลายทางไดสํารวจจํานวนลูกเสือและเนตรนารี  พบวามีลูกเสือที่ไมสามารถ 
         มาถึงจุดหมาย 12 คน  และมาถึงจุดหมายนอยกวา 310 คน  สวนเนตรนารีที่ 
         ไมสามารถมาถึงจุดหมาย  9 คน  และมาถงึจดุหมายนอยกวา 375 คน 
 
           4.  ครูเสนอสถานการณจําลอง  โดยการติดรูปภาพการจําลองสถานการณ  และ
แผนภูมิขอความที่แสดงเปนเรื่องราวการเขาคายของลูกเสือและเนตรนารี 
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                 5.  ครูใหนักเรียนกลุมที่ 1 และ 2 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.1  และให
นักเรียนกลุมที่ 3 และ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.2  ซึ่งเปนปญหาในเหตุการณของ
สถานการณจําลองโดยใชรูปภาพที่ครูสรางขึ้น  ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมกันคิด
วิเคราะห  วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหา และหาคําตอบของปญหาท่ีครู
กําหนดไวในใบกิจกรรม 
                  6.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย เก่ียวกับการแกโจทย
ปญหา  ในชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวน ชุดที่ 1  ตอนที่ 2 โดยอภิปรายถึงขั้นตอนการแกปญหาดังนี้ 
                     6.1  วิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให 
                     6.2  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
                     6.3  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยอาศัยเง่ือนไขในโจทย 
                     6.4  แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากประโยคสัญลักษณที่สรางขึ้น 
                     6.5  ตรวจคําตอบ 
                     6.6  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงวิธีคิดลงในใบกิจกรรมที่อยูในชุดการเรียนชุดที่ 1  
ตอนที่ 2  
                           
3.  ข้ันวิเคราะหและอภิปรายผล            

   1.  ครูใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกโจทยปญหาของกลุมตอครูและ
เพ่ือนหนาชั้นเรียน 
         2.  ครูและนักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายปญหาจากสถานการณจําลองอีกคร้ังเพื่อหา
ขอสรุปเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา   
     3.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจคําตอบของแตละกลุมวาถูกตองหรือไม ถากลุมใด
ไมถูกตอง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกไขจนกวาคําตอบจะถูกตองครบถวน ครูตรวจสอบความ
ถูกตองอีกคร้ัง   

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล 
             1.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับการหาจํานวน  ตามลําดับขั้นตอนใหเปนหลักการเดียวกัน และครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 
             2.  ครูใหนักเรียนทุกคนฝกทักษะในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับการหาจํานวน  และฝกทักษะในการนําไปใช  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานในชุด
การเรียนชุดที่ 1  ตอนที่ 2 
             3.  ครูตรวจการฝกทักษะจากใบงาน  ถาพบขอบกพรองของนักเรียนครูตองนํามาสอน
ซอมเสริม  และแจงขอบกพรองใหนักเรียนทราบเพ่ือแกไขปรับปรุง 
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             4.  ครูประเมินพฤติกรรมตางๆ จากการรวมกิจกรรมในสถานการณจําลอง 
             5.  ครูใหนักเรียนทําการบานในหนังสือเรียน สสวท. หนา 26 แบบฝกหัดที่ 1.3 ขอ 3    
    
สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
                1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการหาจํานวน 
             2.  ดินสอจํานวน 1 มัด 
             3.  รูปภาพการจําลองสถานการณเกี่ยวกับการเขาคายพักแรมของลูกเสอืและ 
เนตรนารี  
             4.  แผนภูมิขอความที่แสดงเร่ืองราวท่ีเปนสถานการณ 
             5.  ใบกิจกรรมที ่1.1 และ 1.2  ตอนที่ 1 การวิเคราะหโจทยปญหาเพ่ือสรางประโยค
สัญลักษณ  และ  ใบกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2  ตอนที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับการหาจํานวน  กิจกรรมละ 2 แผน รวมเปน 8 แผน 
             6.  ใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 การวิเคราะหโจทยปญหาเพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  และ  ใบ
งานที่ 1  ตอนที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัการหาจํานวน 
              
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
เครื่องมือ 

1. แบบวัดและประเมินพฤติกรรมดานทักษะ/กระบวนการ 
2. แบบวัดและประเมินพฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

             3.  ใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 การวิเคราะหโจทยปญหาเพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  และ  ใบ
งานที่ 1  ตอนที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัการหาจํานวน 
             4.  แบบฝกหัด 1.3 
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วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 

วิธีวัดผล เกณฑการประเมินผล 

ดานความรู 
-   ตรวจใบงานที่ 1 ตอนที่1 และตอนที่ 2 

     -  ทําโจทยแบบฝกหัดในหนังสือเรียน 
สสวท. หนา 26 แบบฝกหัดที่ 1.3 ขอ 3 
ดานทักษะ/กระบวนการ 
    สังเกตจากการรวมกิจกรรม 
    -  ความรับผิดชอบ ความสนใจ และความ
เขาใจของนักเรียน 
    - การนําเสนอขอมูล 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    สังเกตจาก 
1.  ความรับผิดชอบ 
    - การสงงานครบตามกําหนด 
2.  ความเชื่อม่ันในตนเอง 
   -  การแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม 
3.  มีระเบียบวินัย  
    - ความสะอาดของสมุด ใบงาน และงานที่
ไดรับมอบหมาย 

 
-  นักเรียนรอยละ  80  ทําใบงานไดถูกตอง 
-  นักเรียนรอยละ  80  ทําแบบฝกหัดได
ถูกตอง 
 
-  นักเรียนรอยละ  80  ผานเกณฑตามแบบ
วัด และประเมินผลคณิตศาสตรดานทักษะ/
กระบวนการ 
 
 
-  นักเรียนรอยละ  80  ผานเกณฑตามแบบ
วัด และประเมินผลคณิตศาสตรดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
-  บันทึกหลังเรียน 

 
บันทึกผลการเรียน 

ผลการสอน   
นักเรียนรูสึกตื่นเตนเม่ือครูนําเสนอภาพเหตุการณสถานการณจําลองเก่ียวกับลูกเสือและ

เนตรนารีไปเขาคายพักแรม  โดยครูฉายภาพดวยเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  และPower Point  
นักเรียนบางคนบอกวารูปนารักดีและชอบรูปที่เห็น  เนื่องจากเปนการเรียนคร้ังแรกนักเรียนยังไม
คุนเคยกับวิธีสอน  และวิเคราะหโจทยไมได  การสอนทันเวลาที่กําหนด 
ปญหา / อุปสรรค 

1.  นักเรียนสรางอสมการไมคลอง  ไมเขาใจโจทย  และใชสัญลักษณไมถูกตอง  ในใบงาน 
ที่ 1  ขอ 2  นักเรียนมักกําหนดเปนสองตัวแปร 
 2.  นักเรียนหลายคนตรวจคําตอบไมได 
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แนวทางการแกไข 
1.  ครูตองอธิบายนําเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการสรางอสมการ  ครูอธิบายเพ่ิมเติม

พรอมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณใหนักเรียนดูบนกระดาน 
2. ครูอธิบายวิธีตรวจคําตอบ  โดยใหนําคาตัวแปรที่ไดไปตรวจสอบกับเง่ือนไขในโจทย  
 

                                                                             ลงชื่อ.....................................ผูสอน 
                                                                                  (นางปรัศนียา  เพ็งศิลา) 
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แบบประเมิน 
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรยีน 

 
 
 

คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด 
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ความรับผิด 
ชอบ 

ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

มีระเบียบวินัย 
ชื่อ  -  นามสกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 รว
มค

ะแ
นน

 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

หมายเหตุ   คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตั้งแต  5   
คะแนนขึ้นไปถือวาผานเกณฑ 
              ผูประเมิน……………………….. 
                                                                                   ………./……./……....                                 
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เกณฑการใหคะแนน 
1.  ดานความรับผิดชอบ 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สงงานกอนหรือตรงเวลานัดหมาย 
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย  และแนะนํา
ชักชวนผูอ่ืนปฏิบัติได 

2  
ดี 

- สงงานชากวากําหนด  แตไดมาติดตอชีแ้จงกับครูผูสอน  มีเหตุผลที่รับฟงได 
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย 

1  
พอใช 

- สงงานชากวากําหนด 
- ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการชี้แนะ  แนะนํา  ตักเตือนหรือใหกําลังใจ 

 
2. ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- ตอบคําถามทุกคร้ังดวยตนเองโดยไมตองคอยกระตุน 
- กลาแสดงความคิดเห็น  หรือรับอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมทุกคร้ัง 

2  
ดี 

- ตอบคําถามบอยๆ แตไมไดตอบทุกคร้ัง  และมีการกระตุนบาง 
- แสดงความคิดเห็น  หรือรับอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมบอยๆ แตไมทุกคร้ัง 

1  
พอใช 

- ไมคอยตอบคําถาม  จะตอบก็ตอเม่ือมีคนคอยกระตุน 
- แสดงความคิดเห็น  หรือรับอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมบางแตไมบอย 

 
 
3.  ดานความมีระเบียบวินัย                 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สมุดงาน  ชิ้นงาน  สะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันทุกคร้ัง 

2  
ดี 

- สมุดงาน  ชิ้นงาน  สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัตตินอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนสวนใหญ 

1  
พอใช 

- สมุดงาน  ชิ้นงาน  ไมคอยสะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนบางคร้ัง  ตองอาศัยการแนะนํา 
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แบบประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

 
 
 

คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด      
การแกปญหา การสื่อสาร    

การสื่อความหมาย 
และนําเสนอขอมูล 

 
 

ชื่อ - นามสกุล 
2 1 0 2 1 0 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

หมายเหตุ  คะแนนรวมดานทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรตั้งแต 2 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
เกณฑ 
              ผูประเมิน……………………….. 
                                                                                     ………./………./………    
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                                           เกณฑการใหคะแนน 
 

1.  การแกปญหา  

คะแนน/
ความหมาย 

ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 

2 
ใชยุทธวธิีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อยางมีประสิทธภิาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน
การใชวธิีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 

1 
ใชยุทธวธิีดําเนินการแกปญหา  สําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตผุลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการแกปญหา 

 
 
4. การสื่อสาร สื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร   และการนําเสนอ 

คะแนน/
ความหมาย 

ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 

2 
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร   นําเสนอโดยใชกราฟ  แผนภูมิ  หรือ
ตารางแสดงขอมูลประกอบตามลําดับขั้นตอน  เปนระบบ  กระชับ  ชัดเจน และมี
รายละเอียดสมบูรณ 

1 
ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตร  พยายามนําเสนอโดยใชกราฟ  แผนภูมิ 
หรือตารางแสดงขอมูลประกอบชัดเจนบางสวน 

0 ไมนําเสนอเลย 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองชุดที่ 3 

รายวิชา   คณิตศาสตร 3                รหัส ค 33101                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เรื่อง   โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ       จํานวน 2 คาบ 
.......................................................................................................................................... 
สาระที่ 4 :  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 4.2  ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical 
                        model)  อ่ืนๆ  แทนสถานการณตางๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช 

   แกปญหา  
ตัวชี้วัดที่  1.          ใชความรูเก่ียวกับอสมการเชิงเสนตัวแปลเดียวในการแกปญหา  พรอมทั้ง 
                        ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
จุดประสงคการเรียนรู 
                ดานความรู  นักเรียนสามารถ 
                 1. แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัเงินและเหรยีญได 
             ดานทักษะ / กระบวนการ  นกัเรียน 
                 1.  มีความสามารถในการแกปญหา                  
                 2.  มีความสามารถในการสือ่สาร  การส่ือความหมาย  และการนําเสนอขอมูลได 
             ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
                    1.  มีความรับผิดชอบ 
                 2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
                 3. มีระเบียบวนิัย 
สาระการเรียนรู 
               โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกีย่วกับเงินและเหรียญ 
            ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญมีดังนี้ 
            1.  อานโจทยปญหาพรอมวิเคราะหวาโจทยกําหนดอะไรมาให  โจทยตองการใหหาอะไร 
            2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
            3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวัแปรท่ีกําหนดขึน้ 
            4.  แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่สรางขึน้ในขอ 3 
            5.  ตรวจคําตอบที่ไดกับเง่ือนไขในโจทย 
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กิจกรรมการเรียนรู 
คาบที่ 1 
ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมการ  ครูเตรียมการดังตอไปน้ี                  
                1.  ครูกําหนดสถานการณจําลองที่จะใชเปนรูปภาพการจําลองสถานการณเก่ียวกับการ
เก็บสะสมเงินของปญญาและมานี 
                    2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน 
                    3.  ครูจัดใบกิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานการณจําลองที่ครูสรางขึ้น 
                4.  ครูจัดใบงาน 
  
 ข้ันที่ 2  ข้ันดําเนินกิจกรรม 
                    1.   ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  และการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดย
ใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ ชุดที่ 3                
                 2.  ครูทบทวนการแกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  ครูกําหนดปญหาโดยนําลูกแกวมา 
1 กลอง แลวถามนักเรียนวา ถาครูแบงลกูแกวใหนักเรยีน 3 คน คนละ  8  ลูก เม่ือนับดูแลวปรากฏ
วาเหลือลูกแกวไมเกิน 5 ลูก  จงหาวาเดิมในกลองมีลูกแกวประมาณกี่ลูก ใหนักเรยีนทุกคนชวยกัน
อภิปรายถึงวธิีการในการแกปญหา  และใหนักเรียนสรางประโยคสัญลักษณบนกระดานดังน้ี 
x -24 ≤  5 
 3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญใหนักเรียนแตละกลุม  ใหนกัเรียนอานคําชี้แจง
ในชุดการเรียนกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จากน้ันใหนักเรียนในกลุมชวยกันปฏบิตัิกิจกรรมตามที่
ระบุไวในชุดการเรียนน้ันๆ  
      

ภาพที่ 3  การเก็บสะสมเงินของปญญาและมาน ี
                                                                                                       
         
       ปญญาและมานีเปนพ่ีนองกัน คุณแมซื้อกระปุกออมสินใหทั้งสองคนเก็บเงิน 
        ปญญามีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสินเขาเทออกมานับดู  
         พบวามีเหรียญบาทมากกวาเหรียญหาบาทอยู 14  เหรียญ  คิดเปนเงนิทั้งหมด 
        ไมนอยกวา  200 บาท มานีก็เทกระปุกออมสินของตนเอง  พบวามีเหรียญหาบาท 
        มากกวาเหรียญบาทอยู  20 เหรียญ  คิดเปนจํานวนเงินทัง้หมดไมนอยกวา 
        370 บาท  
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      4.  ครูเสนอสถานการณจําลอง  โดยการติดรูปภาพการจําลองสถานการณ และ
แผนภูมิขอความที่แสดงเปนเรื่องราวการเก็บสะสมเงินของปญญาและมานี 
                5.  ครูใหนักเรียนกลุมที่ 1 และ 2 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 3.1  และให
นักเรียนกลุมที่ 3 และ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 3.2  ซึ่งเปนปญหาในเหตุการณของ
สถานการณจําลองโดยใชรูปภาพที่ครูสรางขึ้น  ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมกันคิด
วิเคราะห  วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหา และหาคําตอบของปญหาท่ีครู
กําหนดไวในใบกิจกรรม 
                6.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย เก่ียวกับการวิเคราะห
โจทยปญหาเพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  ในชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงิน และเหรียญ ชุดที่ 3  ตอนที่ 1 โดยอภิปรายถึง
ขั้นตอนการแกปญหาดังนี้ 
                     6.1  วิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให 
                     6.2  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
                     6.3  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยอาศัยเง่ือนไขในโจทย                      
                     6.4  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงวิธีคิดลงในใบกิจกรรมที่อยูในชุดการเรียนแตละชุด  
                           
3.  ข้ันวิเคราะหและอภิปรายผล            

   1.  ครูใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกปญหาของกลุมตอครูและเพ่ือน
หนาชั้นเรียน 
         2.  ครูและนักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายปญหาจากสถานการณจําลองอีกคร้ังเพื่อหา
ขอสรุปเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา   
     3.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจคําตอบของแตละกลุมวาถูกตองหรือไม ถากลุมใด
ตอบไมถูกตอง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกไขจนกวาคําตอบจะถูกตองครบถวน ครูตรวจสอบความ
ถูกตองอีกคร้ัง   

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล 
             1.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการวิเคราะหโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับเงินและเหรียญ  เพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  ตามลําดับขั้นตอนใหเปนหลักการเดียวกัน 
และครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 
             2.  ครูใหนักเรียนทุกคนฝกทักษะในการสรางประโยคสัญลักษณจากโจทยปญหาอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินและเหรียญ  และฝกทักษะโดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงาน
ในชุดการเรียนชุดที่ 3  ตอนที่ 1 
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             3.  ครูตรวจการฝกทักษะจากใบงาน  ถาพบขอบกพรองของนักเรียนครูตองนํามาสอน
ซอมเสริม  และแจงขอบกพรองใหนักเรียนทราบเพ่ือแกไขปรับปรุง 
             4.  ครูประเมินพฤติกรรมตางๆ จากการรวมกิจกรรมในสถานการณจําลอง 
 
 คาบที่ 2 
ข้ันที่ 1  ข้ันเตรียมการ    ครูเตรียมการดังตอไปน้ี              
                1.  ครูกําหนดสถานการณจําลองที่จะใชเปนรูปภาพสถานการณเกี่ยวกับการซ้ือขาย 
                    2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน  กลุมเดิมตามคาบที่ 1 
                    3.  ครูจัดใบกิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานการณจําลองที่ครูสรางขึ้น 
                4.  ครูจัดใบงาน  
  
 ข้ันที่ 2  ข้ันดําเนินกิจกรรม 
                    1.   ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู  และการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดย
ใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ ชุดที่ 3                 
                 2.  ครูทบทวนการแกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ครูกําหนดปญหาโดยนําลูกแกวมา 
1 กลอง แลวถามนักเรียนวา ถาครูแบงลกูแกวใหนักเรยีน 3 คน คนละ  8  ลูก เม่ือนับดูแลวปรากฏ
วาเหลือลูกแกวไมเกิน 5 ลูก  จงหาวาเดิมในกลองมีลูกแกวประมาณกี่ลูก ใหนักเรยีนทุกคนชวยกัน
อภิปรายถึงวธิีการในการแกโจทยปญหา และคิดหาคําตอบ พรอมทั้งใหเขียนประโยคสัญลักษณบน
กระดานดังน้ี  x -24 ≤  5  และใหนักเรียนคดิหาวิธีการแกปญหา เพ่ือใหไดคําตอบทีถู่กตองจาก
ประโยคสัญลกัษณ 
                 3.  ครูแจกชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ ใหนักเรียนแตละกลุม  ใหนักเรียนอานคําชี้แจง
ในชุดการเรียนกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จากน้ันใหนักเรียนในกลุมชวยกันปฏบิตัิกิจกรรมตามที่
ระบุไวในชดุการเรียนน้ันๆ                   
      

ภาพที่ 3  การเก็บสะสมเงินของปญญาและมาน ี
                                                                                                       
         
       ปญญาและมานีเปนพ่ีนองกัน คุณแมซื้อกระปุกออมสินใหทั้งสองคนเก็บเงิน 
        ปญญามีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสิน   เขาเทออกมานับดู  
        พบวามีเหรียญบาทมากกวาเหรียญหาบาทอยู 14  เหรียญ  คิดเปนเงนิทั้งหมด 
        ไมนอยกวา  200 บาท มานีก็เทกระปุกออมสินของตนเอง  พบวามีเหรียญหาบาท 
        มากกวาเหรียญบาทอยู  20 เหรียญ  คิดเปนจํานวนเงินทัง้หมดไมนอยกวา  370 บาท  
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                4.  ครูเสนอสถานการณจําลอง  โดยการติดรูปภาพการจําลองสถานการณ และแผนภูมิ
ขอความที่แสดงเปนเรื่องราวการสะสมเงินของปญญาและมานี 
                5.  ครูใหนักเรียนกลุมที่ 1 และ 2 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 3.1  และให
นักเรียนกลุมที่ 3 และ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 3.2  ซึ่งเปนปญหาในเหตุการณของ
สถานการณจําลองโดยใชรูปภาพที่ครูสรางขึ้น  ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมกันคิด
วิเคราะห  วางแผน  เลือกวิธีการแกปญหา  เพ่ือหาทางแกปญหา และหาคําตอบของปญหาท่ีครู
กําหนดไวในใบกิจกรรม 
                6.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย เก่ียวกับการแกโจทย
ปญหา  ในชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ ชุดที่ 3  ตอนที่ 2 โดยอภิปรายถึงขั้นตอนการแกปญหาดังนี้ 
                     6.1  วิเคราะหโจทยปญหาวาโจทยถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให 
                     6.2  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
                     6.3  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยอาศัยเง่ือนไขในโจทย 
                     6.4  แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากประโยคสัญลักษณที่สรางขึ้น 
                     6.5  ตรวจคําตอบ 
                     6.6  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงวิธีคิดลงในใบกิจกรรมที่อยูในชุดการเรียนชุดที่ 3  
ตอนที่ 2  
                           
3.  ข้ันวิเคราะหและอภิปรายผล            

   1.  ครูใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกโจทยปญหาของกลุมตอครูและ
เพ่ือนหนาชั้นเรียน 
         2.  ครูและนักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายปญหาจากสถานการณจําลองอีกคร้ังเพื่อหา
ขอสรุปเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา   
     3.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจคําตอบของแตละกลุมวาถูกตองหรือไม ถากลุมใด
ตอบไมถูกตอง ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกไขจนกวาคําตอบจะถูกตองครบถวน ครูตรวจสอบความ
ถูกตองอีกคร้ัง   

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล 
             1.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับเงินและเหรียญ  ตามลําดับขั้นตอนใหเปนหลักการเดียวกัน และครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 
             2.  ครูใหนักเรียนทุกคนฝกทักษะในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับเงินและเหรียญ  และฝกทักษะในการนําไปใช  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากใบงานใน
ชุดการเรียนชุดที่ 3 ตอนที่ 2 
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             3.  ครูตรวจการฝกทักษะจากใบงาน  ถาพบขอบกพรองของนักเรียนครูตองนํามาสอน
ซอมเสริม  และแจงขอบกพรองใหนักเรียนทราบเพ่ือแกไขปรับปรุง 
             4.  ครูประเมินพฤติกรรมตางๆ จากการรวมกิจกรรมในสถานการณจําลอง 
             5.  ครูใหนักเรียนทําการบานในหนังสือเรียน สสวท. หนา 25 แบบฝกหัดที่ 1.3 ขอ 2    
    
สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
               1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินและเหรียญ 
            2.  ลูกแกวจํานวน 1 กลอง 
            3.  รูปภาพการจําลองสถานการณเกี่ยวกับการสะสมเงินของปญญาและมานี 
            4.  แผนภูมิขอความที่แสดงเร่ืองราวท่ีเปนสถานการณ 
            5.  ใบกิจกรรมที่ 3.1  ตอนที่ 1 การวิเคราะหโจทยปญหาเพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  
และ  ใบกิจกรรมที่ 3.2  ตอนที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัเงินและเหรยีญ  
กิจกรรมละ 2 แผน รวมเปน 8 แผน 
             6.  ใบงานที่ 3 ตอนที่ 1 การวิเคราะหโจทยปญหาเพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  และ  ใบ
งานที่ 3  ตอนที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัเงินและเหรยีญ 
             
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
เครื่องมือ 

1. แบบวัดและประเมินพฤติกรรมดานทักษะ/กระบวนการ 
2. แบบวัดและประเมินพฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. ใบงานที่ 3 ตอนที่ 1 การวิเคราะหโจทยปญหาเพ่ือสรางประโยคสัญลักษณ  และ  ใบงานที่ 

3  ตอนที่ 2 โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญ 
4. แบบฝกหัด 1.3 
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วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 

วิธีวัดผล เกณฑการประเมินผล 

ดานความรู 
-  ตรวจใบงานที่ 3 

     -  ทําโจทยแบบฝกหัดในหนังสือเรียน 
สสวท. หนา 25 แบบฝกหัดที่ 1.3 ขอ 2 
ดานทักษะ/กระบวนการ 
    สังเกตจากการรวมกิจกรรม 
    -  ความรับผิดชอบ ความสนใจ และความ
เขาใจของนักเรียน 
    - การนําเสนอขอมูล 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    สังเกตจาก 
1.  ความรับผิดชอบ 
    - การสงงานครบตามกําหนด 
2.  ความเชื่อม่ันในตนเอง 
   -  การแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม 
3.  มีระเบียบวินัย  
    - ความสะอาดของสมุด ใบงาน และงานที่
ไดรับมอบหมาย 

 
- นักเรียนรอยละ  80  ทําใบงานไดถูกตอง 
- นักเรียนรอยละ  80  ทําแบบฝกหัดได
ถูกตอง 
 
- นักเรียนรอยละ  80  ผานเกณฑตามแบบวัด 
และประเมินผลคณิตศาสตรดานทักษะ/
กระบวนการ 
 
 
-  นักเรียนรอยละ  80  ผานเกณฑตามแบบ
วัด และประเมินผลคณิตศาสตรดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
-  บนัทึกหลังเรียน 

 
บันทึกผลการเรียน 

ผลการสอน 
 ครูใชเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  และ Power Point  ชวยสอน  นักเรียนตั้งใจเรียนดี  
และชอบ  นักเรียนชวยกันคิดแกปญหาดี  โจทยเก่ียวกับเงินและเหรียญเปนโจทยที่ตองใชความ
เขาใจอยางมาก  แตนักเรียนก็พยายามชวยกันคิด  และอภิปรายรวมกัน  ซึ่งครูไดอธิบายนําบาง 
ปญหา / อุปสรรค 
 นักเรียนบางคนแกอสมการไมคลอง  และตรวจคําตอบไมไดไมรูวาจะตรวจอยางไร 
แนวทางการแกไข 
 ครูอธิบายวิธีแกอสมการ  พรอมทั้งอธิบายวิธตีรวจคําตอบบนกระดานแกนักเรียนทุกคน  
                                                                             ลงชื่อ.....................................ผูสอน 
                                                                                  (นางปรัศนียา  เพ็งศิลา) 
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แบบประเมิน 
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรยีน 

 
 
 

คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด 
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ความรับผิด 
ชอบ 

ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

มีระเบียบวินัย 
ชื่อ  -  นามสกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 รว
มค

ะแ
นน

 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

หมายเหตุ   คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตั้งแต  5   
คะแนนขึ้นไปถือวาผานเกณฑ 
              ผูประเมิน……………………….. 
                                                                                   ………./……./……....                                 
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เกณฑการใหคะแนน 
1.  ดานความรับผิดชอบ 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สงงานกอนหรือตรงเวลานัดหมาย 
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย  และแนะนํา
ชักชวนผูอ่ืนปฏิบัติได 

2  
ดี 

- สงงานชากวากําหนด  แตไดมาติดตอชีแ้จงกับครูผูสอน  มีเหตุผลที่รับฟงได 
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย 

1  
พอใช 

- สงงานชากวากําหนด 
- ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการชี้แนะ  แนะนํา  ตักเตือนหรือใหกําลังใจ 

 
2. ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- ตอบคําถามทุกคร้ังดวยตนเองโดยไมตองคอยกระตุน 
-กลาแสดงความคิดเห็น  หรือรับอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมทุกคร้ัง 

2  
ดี 

- ตอบคําถามบอยๆ แตไมไดตอบทุกคร้ัง  และมีการกระตุนบาง 
-แสดงความคดิเห็น  หรือรับอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมบอยๆ แตไมทุกคร้ัง 

1  
พอใช 

- ไมคอยตอบคําถาม  จะตอบก็ตอเม่ือมีคนคอยกระตุน 
- แสดงความคิดเห็น  หรือรับอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมบางแตไมบอย 

 
 
3.  ดานความมีระเบียบวินัย                 

คะแนน/
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สมุดงาน  ชิ้นงาน  สะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันทุกคร้ัง 

2  
ดี 

- สมุดงาน  ชิ้นงาน  สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัตตินอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนสวนใหญ 

1  
พอใช 

- สมุดงาน  ชิ้นงาน  ไมคอยสะอาดเรียบรอย 
- ปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนบางคร้ัง  ตองอาศัยการแนะนํา 
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แบบประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

 
 
 

คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด      
การแกปญหา การสื่อสาร    

การสื่อความหมาย 
และนําเสนอขอมูล 

 
 

ชื่อ - นามสกุล 
2 1 0 2 1 0 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

หมายเหตุ  คะแนนรวมดานทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรตั้งแต  2   คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
เกณฑ 
              ผูประเมิน……………………….. 
                                                                                                ……../……../…….                       
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เกณฑการใหคะแนน 
 

1.  การแกปญหา  

คะแนน/
ความหมาย 

ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 

2 
ใชยุทธวธิีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อยางมีประสิทธภิาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน
การใชวธิีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 

1 
ใชยุทธวธิีดําเนินการแกปญหา  สําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตผุลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการแกปญหา 

 
 
4. การสื่อสาร สื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร   และการนําเสนอ 

คะแนน/
ความหมาย 

ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 

2 
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร   นําเสนอโดยใชกราฟ  แผนภูมิ  หรือ
ตารางแสดงขอมูลประกอบตามลําดับขั้นตอน  เปนระบบ  กระชับ  ชัดเจน และมี
รายละเอียดสมบูรณ 

1 
ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตร  พยายามนําเสนอโดยใชกราฟ  แผนภูมิ 
หรือตารางแสดงขอมูลประกอบชัดเจนบางสวน 

0 ไมนําเสนอเลย 
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ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 

เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

 
   
 

                                       
              
 
 

โดย 
นางปรัศนียา  เพ็งศิลา 

ครูชํานาญการ   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
ชุดท่ี 1 

 
 

 
 
 

ชุดการเรียนคณิตศาสตร 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ใชเวลา  100  นาที 
โรงเรียน..................................................................................... 
ชื่อกลุม....................................................................................... 

สมาชิกกลุม 
1.............................................................................เลขที่..................... 
2.............................................................................เลขที่..................... 
3.............................................................................เลขที่..................... 
4.............................................................................เลขที่..................... 
5.............................................................................เลขที่.................... 



 161

คูมือการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชุดที่ 1 เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการหาจํานวน 
 

           1. ครูแบงกลุม  ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูและการนําเขาสูบทเรียนในการทํากิจกรรมใน
ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับการหาจํานวน   
            2. ครูนําเสนอสถานการณโดยการติดรูปภาพการจําลองสถานการณและแผนภูมิขอความที่
แสดงเปนเรื่องราวของการเขาคายพักแรมของลูกเสือและเนตรนาร ี
            3. นักเรียนทํากิจกรรมในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 โดยนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 
1.1 และ1.2 เม่ือเสร็จแลวใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอแนวทางในการแกปญหาของแตละ
กลุมหนาชั้นเรียนและชวยกันสรุปบทเรยีน  
            4. นักเรียนทําใบงานที่ 1 ของตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2  หลังจากการเรียนชุดการเรียน
คณิตศาสตรเสร็จสิ้น โดยทําเปนรายบุคคล  
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ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดท่ี 1 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
         เกี่ยวกับการหาจํานวน 
 
คําช้ีแจง 
       ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชดุที่ 1 เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการ
หาจํานวน เปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สถานการณจําลอง เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับการหาจํานวน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 
           ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 1 เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบั
การหาจํานวน  มี 2 ตอน คือ 
          ตอนที่ 1 ประกอบดวยใบกิจกรรมที่ 1.1  และ 1.2   
          ตอนที่ 2 ประกอบดวยใบงานที่ 1   
 

จุดประสงคการเรียนรู 
          เม่ือนักเรียนศึกษาชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 1 แลวนักเรยีนสามารถแกโจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวนได 
 

เวลาที่ใช  100  นาที 
สื่อ    1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดท่ี 1  เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
             เก่ียวกับการหาจํานวน 
     2. ดินสอ 1 มัด 
        3.  ใบกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2 
        4.  ใบงานที่ 1   
 

                                   ขอใหทุกคนตั้งใจศึกษาคนควานะครบั 
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ตอนที่ 1 
การวิเคราะหโจทยปญหาเพื่อสราง

ประโยคสัญลักษณ 
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การวิเคราะหโจทยปญหา  เพื่อสรางประโยคสัญลกัษณ 
 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
การวิเคราะหโจทยเปนการวิเคราะหเพ่ือหาวา 

1. โจทยตองการทราบอะไร 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 
3. สิ่งที่โจทยตองการทราบกับสิ่งที่โจทยกําหนดใหมีความเกี่ยวของกนัอยางไร 
4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรท่ีกําหนดแทนสิ่งที่โจทย

ตองการทราบอยางไร 
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ใบกิจกรรมที่  1.1 
 

กิจกรรมที่ 1.1            เรื่อง การหาจํานวน    

                                            0        
            โรงเรียนแหงหนึ่งพาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย จึงใหลูกเสือเดินทางไกลเปนระยะทาง 8 กิโลเมตร  เม่ือถงึจุดหมาย
ปลายทางไดสาํรวจจํานวนลกูเสือ  พบวามีลูกเสือที่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย 12 คน  และมาถงึ
จุดหมายนอยกวา  310 คน อยากทราบวาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนน้ีมีอยางมากก่ี
คน 

                                                                                                           
ตารางวิเคราะห 
 
1. โจทยตองการทราบอะไร มีลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  อยางมากก่ีคน 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 1..โรงเรียนใหลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิน

ทางไกลเปนระยะทาง 8 กิโลเมตร   
2.  เม่ือถึงจุดหมายปลายทางไดสํารวจจํานวน
ลูกเสือ  พบวามีลูกเสือที่ไมสามารถมาถึง
จุดหมาย 12 คน  
3.  ลูกเสือเดินทางมาถึงจุดหมายมีจํานวนนอย
กวา 310 คน 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x แทน..................................................(1) 
4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

..................................................................(2) 

 

 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ornamentshop.com/images/products/fullsize/KA4002.jpg&imgrefurl=http://home.sts.ac.th/modules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DXForum%26file%3Dviewthread%26tid%3D1733&h=320&w=255&sz=14&hl=th&start=514&tbnid=dFbmiVEhfxy94M:&tbnh=118&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%26start%3D500%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 
กิจกรรมที่ 1.2                     เรื่อง  การหาจํานวน  

                   1        2  
 
             โรงเรียนแหงหน่ึงพาเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม  เพื่อทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย  จึงใหเนตรนารีเดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตร เม่ือถึงจุดหมาย
ปลายทางไดสํารวจจํานวนเนตรนารี  พบวามีเนตรนารีที่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย 9คน  และมาถึง
จุดหมายนอยกวา 375 คน อยากทราบวาเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนน้ีมีอยางมากก่ี
คน                                                                            

 
ตารางวิเคราะห 
 
1. โจทยตองการทราบอะไร มีเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  อยางมากก่ีคน 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 1.  โรงเรียนใหเนตรนารีชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

เดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตร  
2.  เม่ือถึงจุดหมายปลายทางไดสํารวจจํานวน
เนตรนารี  พบวาเนตรนารทีี่ไมสามารถมาถึง
จุดหมาย 9 คน 
3.  เนตรนารีเดินทางและมาถึงจุดหมายมีจํานวน
นอยกวา 375 คน 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x แทน...............................................(1) 
4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

...............................................................(2) 

 

 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.muc.ac.th/clip/module101364.jpg&imgrefurl=http://www.muc.ac.th/detail.php%3Fmodule1%26current%3D1%26all%3D10&h=176&w=200&sz=21&hl=th&start=90&tbnid=uijnqv_Gr2gMLM:&tbnh=92&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.mwk.ac.th/boyscout_m1_2550/DSC02781.JPG&imgrefurl=http://www.mwk.ac.th/data/index-49.htm&h=960&w=1280&sz=581&hl=th&start=78&tbnid=65mabZtSDbfmEM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัการหาจํานวน 
ชื่อผูเรียน............................................................................ชั้น................เลขที่.................... 
จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียนสามารถสรางประโยคสัญลักษณจากประโยคภาษาได 
 คําชี้แจง  จงเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 
1. แกวมีสมุดจํานวนหนึ่ง ซึ่งนอยกวา  48 เลม ใหเพ่ือนไป 15 เลม แลวยังมีสมุดเหลือมากกวา  

12  เลม เดิมแกวมีสมุดก่ีเลม                                          
                                    

                                                           
ตารางวิเคราะห 
1. โจทยตองการทราบอะไร แกวมีสมุดก่ีเลม 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง แกวมีสมุดจํานวนหน่ึง ซึ่งนอยกวา  48 เลม ให

เพ่ือนไป 15 เลม แลวยังมีสมุดเหลือมากกวา  
12  เลม 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x แทน...............................................(1) 
4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

...............................................................(2) 
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2. ผลบวกของจํานวนเต็มบวกสองจํานวนเปน  50  และผลตางของจํานวนเต็มบวกสองจํานวนไม
เกิน 8 จงหาจํานวนเต็มบวกสองจํานวนนี้  

                                                  
 

ตารางวิเคราะห 
1. โจทยตองการทราบอะไร หาจํานวนเต็มบวกสองจํานวนนั้น 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง ผลบวกของจํานวนเต็มบวกสองจํานวนเปน  50  

และผลตางของจํานวนเต็มบวกสองจํานวนไม
เกิน 8 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x แทนจํานวนที่มีคามาก 
       จํานวนที่คานอยคือ...........................(1) 
 

4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

................................................................. 
……………………………………………….(2) 
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3.  คณะละครสัตวคณะหน่ึงจะตองเสียคาใชจายเปนเงิน  350,000 บาท ตอการแสดงแตละรอบ  
คณะละครสัตวคณะน้ีจําหนายบัตรเขาชมในราคาคนละ  500 บาท จะตองมีผูเขาชมอยางนอยที่สุด
จํานวนกี่คนตอรอบ  จึงจะทําใหคณะละครสัตวคณะน้ีไมขาดทุน 

                                                                  
ตารางวิเคราะห 
1. โจทยตองการทราบอะไร จะตองมีผูเขาชมอยางนอยที่สุดจํานวนกีค่นตอ

รอบ  จึงจะทําใหคณะละครสัตวคณะน้ีไมขาดทุน 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง คณะละครสัตวคณะหนึ่งจะตองเสียคาใชจายเปน

เงิน  350,000 บาท ตอการแสดงแตละรอบ  
คณะละครสัตวคณะน้ีจําหนายบัตรเขาชมใน
ราคาคนละ  500 บาท 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x แทน...............................................(1) 
4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

...............................................................(2) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muralsforkids.com/images/3RingCircusWEB.jpg�
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เฉลยตอนที่ 1  ชุดท่ี 1 
เฉลยกิจกรรมที่ 1.1 

1) แทนจํานวนลกูเสือทั้งหมด 

2) x - 12 < 310 
เฉลยกิจกรรมที่ 1.2 

1) แทนจํานวนเนตรนารีทั้งหมด 

2) x – 9 < 375 
 
เฉลยใบงานที่ 1  
 
ขอที่ 1 

1) แทนจํานวนสมุดของแกวที่มีอยูเดิม 

2)   x – 15 >  12 
ขอที่ 2 

1) 50 – x 
2) x - (50 – x)  ≤ 8 

ขอที่ 3 
1) แทนจํานวนผูเขาชมละครสตัว 
2) 500x  ≥  350,000 
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ตอนที่ 2 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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หลักการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

1. อานวิเคราะหโจทยเพ่ือหาวาโจทยกําหนดอะไรมาให  และโจทยตองการทราบอะไร 
2. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
3. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรท่ีกําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
4. แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
5. ตรวจคําตอบ 
 
 
        
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173

ใบกิจกรรมที่  1.1 
 

กิจกรรมที่ 1.1            เรื่อง การหาจํานวน    

                                            4        
            โรงเรียนแหงหนึ่งพาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย จึงใหลูกเสือเดินทางไกลเปนระยะทาง 8 กิโลเมตร  เม่ือถงึจุดหมาย
ปลายทางไดสาํรวจจํานวนลกูเสือ  พบวามีลูกเสือที่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย 12 คน  และมาถงึ
จุดหมายนอยกวา  310 คน อยากทราบวาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนน้ีมีอยางมากก่ี
คน                                                                                                           
วิธีทํา 

           ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให  :  …………………………………………………................................. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
2. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………...................................... 
3. สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5.ตรวจสอบ  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………                         
ดังน้ัน   .................................................................................................................................. 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ornamentshop.com/images/products/fullsize/KA4002.jpg&imgrefurl=http://home.sts.ac.th/modules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DXForum%26file%3Dviewthread%26tid%3D1733&h=320&w=255&sz=14&hl=th&start=514&tbnid=dFbmiVEhfxy94M:&tbnh=118&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%26start%3D500%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 
 

กิจกรรมที่ 1.2                     เรื่อง  การหาจํานวน  

                   5        6  
 
             โรงเรียนแหงหนึ่งพาเนตรนารชีั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม  เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย  จึงใหเนตรนารีเดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตร เม่ือถึงจุดหมาย
ปลายทางไดสาํรวจจํานวนเนตรนารี  พบวามีเนตรนารทีี่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย 9คน  และมาถึง
จุดหมายนอยกวา 375 คน อยากทราบวาเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ของโรงเรียนน้ีมีอยางมากก่ี
คน                                                                            
วิธีทํา 
       ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให : ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
2. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
3. สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................                        
5. ตรวจคําตอบ               
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
ดังนั้น............................................................................................................................................ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.muc.ac.th/clip/module101364.jpg&imgrefurl=http://www.muc.ac.th/detail.php%3Fmodule1%26current%3D1%26all%3D10&h=176&w=200&sz=21&hl=th&start=90&tbnid=uijnqv_Gr2gMLM:&tbnh=92&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.mwk.ac.th/boyscout_m1_2550/DSC02781.JPG&imgrefurl=http://www.mwk.ac.th/data/index-49.htm&h=960&w=1280&sz=581&hl=th&start=78&tbnid=65mabZtSDbfmEM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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เฉลยกิจกรรมที่ 1.1 
 

               โรงเรียนแหงหนึ่งพาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม เพ่ือเปนการทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกายจึงให ลูกเสือเดินทางไกลเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร เม่ือถงึจุดหมาย 
ปลายทางไดสาํรวจจํานวนลกูเสือ พบวามีลูกเสือที่ไมสามารถ มาถึงจุดหมาย 12 คน  และมาถึง
จุดหมายไมถึง 310 คน  อยากทราบวาลกูเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนน้ีมีอยางมากก่ีคน 
วิธีทํา   
 ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให : โรงเรียนแหงหนึ่งพาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม เพ่ือ
เปนการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายจึงให ลูกเสือเดินทางไกลเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร เม่ือถึง
จุดหมาย ปลายทางไดสํารวจจํานวนลูกเสอื พบวามีลูกเสือที่ไมสามารถ มาถึงจุดหมาย 12 คน  และ
มาถึงจุดหมายไมถึง 310 คน 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา : ให  มีลูกเสือทั้งหมด  x   คน 
                    ลูกเสือมาไมถึงจุดหมาย                   12 คน 
                    ลูกเสือที่มาถึงจุดหมาย               x – 12 คน 
3. สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว : อสมการ         x – 12  <  310 
4.   แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว :  จากอสมการ     x – 12  <  310                                                           
                                                                                       X   <  310 + 12                                                    

                                                                            X   <  322                                                            

                                              มีลูกเสืออยางมาก    321  คน 
5.  ตรวจคําตอบ :          เนื่องจากมีลูกเสือที่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย          12  คน 
                     ฉะน้ันมีลูกเสืออยางนอย                                  12 + 1  =  13  คน 
                     และมีลูกเสืออยางมาก                                  309 + 12 = 321  คน 
ดังนั้น ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนแหงนี้มีประมาณ  13 ถึง 321  คน 
ตอบ   13 ถึง 321  คน  
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เฉลยกิจกรรมที่ 1.2 
             โรงเรียนแหงหนึ่งพาเนตรนารีชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม  เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย  จึงใหเนตรนารีเดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตร เม่ือถึงจุดหมาย
ปลายทางไดสาํรวจจํานวนเนตรนารี  พบวามีเนตรนารทีี่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย 9 คน  และมาถึง
จุดหมายนอยกวา 375 คน อยากทราบวาเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ของโรงเรียนน้ีมีอยางมากก่ี
คน                                                                            
วิธีทํา  
 ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให : โรงเรียนแหงหนึ่งพาเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปเขาคายพักแรม  
เพ่ือทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  จึงใหเนตรนารีเดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตร เม่ือถึง
จุดหมายปลายทางไดสํารวจจํานวนเนตรนารี  พบวามีเนตรนารีที่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย 9 คน  
และมาถึงจุดหมายนอยกวา 375 คน 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา : ใหมีเนตรนารีทั้งหมด  x   คน 
                      เนตรนารีมาไมถึงจุดหมาย                   9 คน 
                   เนตรนารีทีม่าถึงจุดหมาย               x – 9 คน 
3. สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว : อสมการ      x – 9  <  375 
4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว : จากอสมการ    x – 9  <  375  
                                                                                 X   <  375 + 9                                                           

                                                                        X   <  384 
                           มีเนตรนารีอยางมาก    383  คน 
5. ตรวจคําตอบ :     เน่ืองจากมีเนตรนารีที่ไมสามารถมาถึงจุดหมาย           9  คน 
                           ฉะน้ันมีเนตรนารีอยางนอย                                9 + 1  คน 
                           และมีเนตรนารีอยางมาก                        374 + 9 = 38   คน 
ดังนั้น เนตรนารีชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ของโรงเรียนแหงน้ีมีประมาณ  10  ถึง  383  คน 
ตอบ   มีเนตรนารีประมาณ  10  ถึง  383  คน 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัการหาจํานวน 
ชื่อผูเรียน............................................................................ชั้น................เลขที่.................... 
จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
            เก่ียวกับการซ้ือขายได 
คําชี้แจง  จงหาคําตอบที่เปนไปไดของอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวตามลําดับขั้นตอนใหถูกตอง 
1.  แกวมีสมุดจํานวนหนึ่ง ซึ่งนอยกวา  48 เลม ใหเพ่ือนไป 15 เลม แลวยังมีสมุดเหลือมากกวา  12  
เลม เดิมแกวมีสมุดอยางนอยก่ีเลม 
วิธีทํา 
 
 
                                

 
                                                                                                       

                                                                                                          
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
  
 

 1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให 
............................................................................................
............................................................................................ 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
............................................................................................
............................................................................................ 

 3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
...........................................................................
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4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  
…………………………………………………………………………………………………………..     

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................                      
ดังนั้น  เดิมแกวมีสมุดอยางนอย ................................................................................................... 
ตอบ    ......................................................................................................................................... 
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 2.  คณะละครสัตวคณะหนึง่จะตองเสียคาใชจายเปนเงิน  350,000 บาท ตอการแสดงแตละรอบ  
คณะละครสัตวคณะน้ีจําหนายบัตรเขาชมในราคาคนละ  500 บาท จะตองมีผูเขาชมอยางนอยที่สุด
จํานวนกี่คนตอรอบ  จึงจะทําใหคณะละครสัตวคณะน้ีไมขาดทุน 
วิธีทํา 

                  
 
 
                                                                                                       

                                                                                                          
 

 

 
  
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปร    

 
  
 5.  ตรวจคําตอบ              

              
 

                   
 
ดังนั้น  จะตองมีผูเขาชมอยางนอยที่สุด........................................................................................... 

2.  กําหนดตัวแปรแทนส่ิงท่ีโจทยตองการใหหา 
.....................................................................................

3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
...................................................................................

สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 

http://www.muralsforkids.com/images/3RingCircusWEB.jpg�
http://www.muralsforkids.com/images/3RingCircusWEB.jpg�
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เฉลยใบงานที่ 1 
 

เฉลยขอ 1  โจทย : 1. แกวมีสมุดจํานวนหนึ่ง ซึ่งนอยกวา  48 เลม ใหเพ่ือนไป 15 เลม  แลวยงัมี
สมุดเหลือมากกวา  12 เลม  เดิมแกวมีสมุดอยางนอยกี่เลม 
 
วิธีทํา                                                          
1.สิ่งที่โจทยกําหนดให :               แกวมีสมุดจํานวนหนึ่ง ซึ่งนอยกวา  48 เลม ให 
                                             เพ่ือนไป  15  เลม แลวยังมีสมุดเหลือมากกวา 12 เลม 
2. กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา : ให  เดิมแกวมีสมุด  x  เลม 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว :  อสมการ       x – 15  >  12 
4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว :  จากอสมการ       x – 15 >  12 
                                                                              x  >   12 +  15                                             
                                                                              x  >   27 
5. ตรวจคําตอบ :                           ถาแกวมีสมุด 28 เลม จะไดวา 28 – 15 = 13 
                                                ซึ่งมากกวา 12 เปนจริงตามเงื่อนไขในโจทย   
                                                แตโจทยกําหนดวาแกวมีสมุดนอยกวา 48 เลม       
    
ดังนั้น   เดิมแกวมีสมุดตั้งแต  28  ถึง  47 เลม 
ตอบ    เดิมแกวมีสมุดตั้งแต  28  ถึง   47 เลม   
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เฉลยขอ 2     โจทย :  2.  คณะละครสัตวคณะหนึ่งจะตองเสียคาใชจายเปนเงิน  350,000 บาท ตอ
การแสดงแตละรอบ  คณะละครสัตวคณะนี้จําหนายบัตรเขาชมในราคาคนละ  500 บาท จะตองมีผู
เขาชมอยางนอยที่สุดจํานวนกี่คนตอรอบ  จึงจะทําใหคณะละครสตัวคณะน้ีไมขาดทุน 
 
วิธีทํา 
 1.สิ่งที่โจทยกําหนดให  :            คณะละครสัตวคณะหนึ่งจะตองเสียคาใชจายเปนเงิน   
                                               350,000 บาท ตอการแสดงแตละรอบ  คณะละครสัตว 
                                               คณะนี้จําหนายบัตรเขาชมในราคาคนละ  500 บาท  
2. กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา :  ให มีผูเขาชมละครสตัวรอบละ  x  คน 

3.  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว :               อสมการ 500x  ≥   350,000 

4. แกอสมการอสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว :  จากอสมการ  500x  ≥   350,000 
                                                                                  x   ≥  

500
000,350  

                                                                                   X  ≥    700 
5. ตรวจคําตอบ :               ถามีผูเขาชมละครสตัว  700  คน  จะตองเสียคาใชจาย 
                                    ทั้งหมด   500  ×  700 =  350,000   บาท  ซึ่งจะเทาทุน 
                                    ตามเง่ือนไขในโจทย    
ดังนั้น  จะตองมีผูเขาชมละครสัตวอยางนอย  700  คน 
ตอบ    มีผูเขาชมละครสตัวอยางนอย 700  คน 
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       รูปภาพสถานการณการเขาคายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี 
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ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
 

   
 

                                       
              
 
 
 

โดย 
นางปรัศนียา  เพ็งศิลา 

ครูชํานาญการ   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
ชุดท่ี 3 

 

 
 
 

ชุดการเรียนคณิตศาสตร 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ใชเวลา  100  นาที 
โรงเรียน..................................................................................... 
ชื่อกลุม....................................................................................... 

สมาชิกกลุม 
1.............................................................................เลขที่..................... 
2.............................................................................เลขที่..................... 
3.............................................................................เลขที่..................... 
4.............................................................................เลขที่..................... 
5.............................................................................เลขที่.................... 
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คูมือการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชุดที่ 3 เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินและเหรียญ 
 

           1. ครูแบงกลุม  ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูและการนําเขาสูบทเรียนในการทํากิจกรรมใน
ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง เรื่อง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เก่ียวกับเงินและเหรียญ   
            2. ครูนําเสนอสถานการณโดยการติดรูปภาพการจําลองสถานการณและแผนภูมิขอความที่
แสดงเปนเรื่องราวของครอบครัวของปญญาและมานีในการเก็บสะสมเงินและเหรยีญ 
            3. นักเรียนทํากิจกรรมในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 โดยนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 
1.1 และ1.2 เม่ือเสร็จแลวใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอแนวทางในการแกปญหาของแตละ
กลุมหนาชั้นเรียนและชวยกันสรุปบทเรยีน  
            4. นักเรียนทําใบงานที่ 1 ของตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2  หลังจากการเรียนชุดการเรียน
คณิตศาสตรเสร็จสิ้น โดยทําเปนรายบุคคล  
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ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดท่ี 3 
เร่ือง โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
         เกี่ยวกับเงินและเหรียญ 
 
คําช้ีแจง 

ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชดุที่ 3 เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน
และเหรียญ เปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สถานการณจําลอง เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินและเหรียญ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

ชุดการเรียนคณิตศาสตร ชดุที่ 3 เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน
และเหรียญ  มี 2 ตอน คือ 
           ตอนที่ 1 ประกอบดวยใบกิจกรรมที่ 3.1  และ 3.2 
           ตอนที่ 2 ประกอบดวยใบงานชดุที่ 3 
 

จุดประสงคการเรียนรู   
          เม่ือนักเรียนศึกษาชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดที่ 3 แลวนักเรยีนสามารถแกโจทยปญหา
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญได 
 

เวลาที่ใช  100  นาที 
สื่อ    1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรชุดท่ี 3   เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
             เก่ียวกับเงินและเหรียญ 
     2. ลูกแกว 
        3.  ใบกิจกรรมที่ 3.1 และ 3.2 
        4.  ใบงานที่ 3  
 

                          เพ่ือนๆหยอดเงินใสกระปุกออมสินหรือเปลาครับ 
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ตอนที่ 1 
การวิเคราะหโจทยปญหาเพื่อสราง

ประโยคสัญลักษณ 
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การวิเคราะหโจทยปญหา  เพื่อสรางประโยคสัญลกัษณ 
 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
การวิเคราะหโจทยเปนการวิเคราะหเพ่ือหาวา 

1. โจทยตองการทราบอะไร 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 
3. สิ่งที่โจทยตองการทราบกับสิ่งที่โจทยกําหนดใหมีความเกี่ยวของกนัอยางไร 
4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรท่ีกําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ

อยางไร 
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ใบกิจกรรมที่  3.1 
 

กิจกรรมที่ 3.1                    เรื่อง  เงินและเหรียญ 
  

                                 
 
                ปญญามีเงินเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปกุออมสินจํานวนหนึ่ง เม่ือเขาเท
ออกมานับดู  พบวามีเหรียญบาทมากกวาเหรียญหาบาทอยู 14 เหรียญ เม่ือนับเงินทั้งหมดไดไม
นอยกวา  200 บาท จงหาวาปญญามีเหรียญหาบาทอยางนอยก่ีเหรียญ                                                          

ตารางวิเคราะห 
 
1. โจทยตองการทราบอะไร ปญญามีเหรียญหาบาทอยางนอยก่ีเหรียญ          
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง ปญญามีเงินเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูใน

กระปุกออมสินจํานวนหนึ่ง เม่ือเขาเทออกมานับ
ดู  พบวามีเหรียญบาทมากกวาเหรียญหาบาท
อยู 14 เหรียญ เม่ือนับเงินทั้งหมดไดไมนอยกวา  
200 บาท 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x แทนจํานวนเหรียญหาบาท 
      คิดเปนเงิน............................ บาท      (1) 
      มีเหรียญบาทจํานวน...............เหรียญ  (2) 
      คิดเปนเงิน............................ บาท      (3) 
 

4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

..................................................................(4) 

 
 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.newschool.in.th/Upload/ArticlePic/p.31.jpg&imgrefurl=http://www.newschool.in.th/PrintUI.aspx%3FArticleID%3D487&h=310&w=469&sz=23&hl=th&start=34&tbnid=zqmYFRN0pg_ixM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.newschool.in.th/Upload/ArticlePic/p.31.jpg&imgrefurl=http://www.newschool.in.th/PrintUI.aspx%3FArticleID%3D487&h=310&w=469&sz=23&hl=th&start=34&tbnid=zqmYFRN0pg_ixM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 

 
กิจกรรมที่ 3.2                     เรื่อง  เงินและเหรียญ   

                                 9    
                  
                 มานีมีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสินจํานวนหนึ่ง  เทออกมาให
ปญญาชวยนบั  พบวามีเหรียญหาบาทมากกวาเหรียญบาทอยู  20 เหรียญ คิดเปนเงินไมนอยกวา
370 บาท จงหาวามานีมีเหรียญบาทอยางนอยที่สุดก่ีเหรียญ              
ตารางวิเคราะห 
 
1. โจทยตองการทราบอะไร มานีมีเหรียญบาทอยางมากที่สุดก่ีเหรียญ           
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง มานีมีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูใน

กระปุกออมสินจํานวนหนึ่ง  เทออกมาใหปญญา
ชวยนบั  พบวามีเหรียญหาบาทมากกวาเหรียญ
บาทอยู  20 เหรียญ คิดเปนเงินไมนอยกวา  
370 บาท 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให จํานวนเหรียญบาทมี  x   เหรียญ 
     คิดเปนเงิน....................................บาท  (1) 
     มีเหรียญหาบาทจํานวน..............เหรียญ (2) 
     คิดเปนเงิน.....................................บาท (3)  
 

4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

..................................................................(4) 

 

 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://variety.teenee.com/foodforbrain/img6/27245.gif&imgrefurl=http://karo.igetweb.com/index.php%3Fmo%3D5%26qid%3D47353&h=352&w=468&sz=57&hl=th&start=83&tbnid=vdd_jEcg-fF9iM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ใบงานที่ 3 
 

เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัเงินและเหรยีญ 
ชื่อผูเรียน............................................................................ชั้น................เลขที่.................... 
จุดประสงคการเรียนรู    นักเรียนสามารถสรางเปนประโยคสัญลักษณได 
คําชี้แจง  จงเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 

1. พลพลมีเหรียญบาทและเหรียญสลึงคิดเปนเงิน  60 บาท เม่ือนับจํานวน
เหรียญดูแลวมีมากกวา  120 เหรียญ  จงหาวาเหรียญที่พลพลเก็บไวมีโอกาส
เปนเหรียญบาทก่ีเหรียญ 

 

             1       
 
ตารางวิเคราะห 
 
1. โจทยตองการทราบอะไร เหรียญที่พลพลเก็บไวมีโอกาสเปนเหรียญบาทก่ี

เหรียญ 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง พลพลมีเหรียญบาทและเหรียญสลึงคิดเปนเงิน  

60 บาท เม่ือนับจํานวนเหรียญดูแลวมีมากกวา  
120 เหรียญ 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x แทนจํานวนเหรียญบาท 
     คิดเปนเงิน....................................บาท  (1) 
     มีเหรียญสลึงจํานวน......................บาท  (2) 
     มีเหรียญสลึงจํานวน.................. เหรียญ (3)  
 

4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

..................................................................(4) 
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2.  นานาไดรับเงินจากพอและแมเปนจํานวนเทาๆกัน  นําไปซ้ือสมุด  40 บาท และฝากออมสิน 
    100  บาท  เม่ือนับเงินที่เหลืออยูปรากฏวาเหลือเงินไมถึง  20 บาท  จงหาวานานาไดรับเงิน 
    จากพอเทาไร 

                                                                 
 
ตารางวิเคราะห 
 
1. โจทยตองการทราบอะไร นานาไดรับเงินจากพอเทาไร 
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง นานาไดรับเงินจากพอและแมเปนจํานวน

เทาๆกัน  นําไปซ้ือสมุด  40 บาท และฝากออม
สิน  100  บาท  เม่ือนับเงินที่เหลืออยูปรากฏวา
เหลือเงินไมถงึ  20 บาท   

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให นานาไดรับเงินจากพอ    x          บาท 
     ไดรับจากแม ...............................บาท  (1) 
      รวมไดรับจากพอและแมรวมกัน........... 
       .......................................        บาท (2) 
 

4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

..................................................................(3) 
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3.  ในกระปุกออมสินของเด็กหญิงวิภาวีมีเหรียญอยูสองชนิด คือ เหรียญบาทและเหรียญหาสิบ 
     สตางค  คิดเปนเงินรวมกัน  60 บาท  เม่ือนับจํานวนเหรียญดูพบวามีมากกวา  75  
     เหรียญแตไมถึง  80 เหรียญ  จงหาวาเหรียญทีเ่ด็กหญิงวิภาวีเก็บไวมีโอกาสที่จะเปน 
     เหรียญบาทมากที่สุดก่ีเหรียญ 

 

          
 
ตารางวิเคราะห 
 
1. โจทยตองการทราบอะไร เหรียญที่เด็กหญิงวิภาวีเก็บไวมีโอกาสที่จะเปน 

เหรียญบาทมากที่สุดก่ีเหรียญ                           
2. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง ในกระปุกออมสินของเด็กหญิงวิภาวีมีเหรียญอยู

สองชนิด คือ เหรียญบาทและเหรียญหาสิบ 
สตางค  คิดเปนเงินรวมกัน  60 บาท  เม่ือนับ
จํานวนเหรียญดูพบวามีมากกวา  75  
เหรียญแตไมถึง  80 เหรียญ 

3. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา  ให x  แทนจํานวนเหรียญบาท  
     มีเหรียญบาทคิดเปนเงิน...............บาท  (1) 
     มีเหรียญหาสิบสตางคคิดเปนเงิน................ 
      ................................................   บาท (2) 
     มีเหรียญหาสิบสตางค................ เหรียญ (3) 
 

4. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตวั
แปรที่กําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 

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

..................................................................(4) 
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เฉลยตอนที่ 1 ชุดท่ี  3  
เฉลยกิจกรรมที่ 3.1 
             1)  5 x      บาท 
             2)   x + 14    เหรียญ 
             3)   x + 14     บาท 
             4)   5x +(x + 14 )  ≥  200 
เฉลยกิจกรรมที่ 3.2 

1) x     บาท      
2) x + 20    เหรียญ 
3) 5 ( x + 20)  บาท 
4) x + 5(x +20 ) ≥  370   

เฉลยใบงานที่  3  
 
ขอที่ 1 

1) x  บาท 
2)  มีเหรียญสลึง  60 – x   บาท 
3)  จํานวนเหรียญสลึง  4 (60 – x)  เหรียญ 

4)  x + 4(60 – x) >  120 
ขอที่ 2 

1)   xบาท 
2) 2x  บาท 

3) 2x – 140 <  20 
ขอที่ 3 

1)  x     บาท 
2) 60 - x  บาท 
3) 2 (60 – x)  เหรียญ 

           4)   75 <  x + 2 (60 – x) < 80 

 

 



 195

 
 
 
   
 
 
 
 

ตอนที่ 2 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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หลักการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

1.  อานวิเคราะหโจทยเพ่ือหาวาโจทยกําหนดอะไรมาให  และโจทยตองการทราบอะไร 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
3. เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกําหนดใหและตัวแปรท่ีกําหนดแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
4. แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
5. ตรวจคําตอบ 
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ใบกิจกรรมที่  3.1 
 

กิจกรรมที่ 3.1                    เรื่อง  เงินและเหรียญ  

                                 
 
                ปญญามีเงินเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปกุออมสินจํานวนหนึ่ง เม่ือเขาเท
ออกมานับดู  พบวามีเหรียญบาทมากกวาเหรียญหาบาทอยู 14 เหรียญ เม่ือนับเงินทั้งหมดไดไม
นอยกวา  200 บาท จงหาวาปญญามีเหรียญหาบาทอยางนอยก่ีเหรียญ                                                          
วิธีทํา 

           ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให : ……………………………………………………………………………….. 
……………………....................................……….……………………………………………………  
2. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา 
………………………………………………………………………………………………………….                        
………………………………………………………………………………………………………...... 
3. สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................                       
4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.ตรวจสอบ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................                     
ดังนั้น ........................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 

 
กิจกรรมที่ 3.2                     เรื่อง  เงินและเหรียญ   

                                 13     
                 
                 มานีมีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสินจํานวนหนึ่ง  เทออกมาให
ปญญาชวยนบั  พบวามีเหรียญหาบาทมากกวาเหรียญบาทอยู  20 เหรียญ คิดเปนเงินไมนอยกวา  
370 บาท จงหาวามานีมีเหรียญบาทอยางนอยที่สุดก่ีเหรียญ              
วิธีทํา 
       ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให : ........................................................................................................ 
                                ........................................................................................................ 
2. กําหนดตัวแปรแทนสิ่งทีโ่จทยตองการใหหา 
                                ....................................................................................................... 
                                ....................................................................................................... 
3. สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
                               ........................................................................................................ 
                                ....................................................................................................... 
4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
                                ........................................................................................................ 
                                ........................................................................................................ 
                                 ...................................................................................................... 
                                 ...................................................................................................... 
                                 ...................................................................................................... 
5. ตรวจคําตอบ               
                                 ...................................................................................................... 
                                 ...................................................................................................... 
                                 …………………………………………………………………………. 
ดังนั้น  ................................................................................................................................... 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://variety.teenee.com/foodforbrain/img6/27245.gif&imgrefurl=http://karo.igetweb.com/index.php%3Fmo%3D5%26qid%3D47353&h=352&w=468&sz=57&hl=th&start=83&tbnid=vdd_jEcg-fF9iM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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เฉลยกิจกรรมที่ 3.1 
 

 ปญญามีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสิน เม่ือเหรียญเต็มกระปุกเขา
เทออกมานับดู พบวามีเหรียญบาทมากกวาเหรียญหาบาทอยู 14 เหรียญ  คิดเปนเงินทั้งหมดไม
นอยกวา  200 บาท จงหาวาปญญามีเหรียญหาบาทอยางนอยก่ีเหรียญ 
วิธีทํา       
ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให : ปญญามีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสิน เม่ือเหรียญ
เต็มกระปุกเขาเทออกมานับดู พบวามีเหรียญบาทมากกวาเหรียญหาบาทอยู 14 เหรียญ  คิดเปน
เงินทั้งหมดไมนอยกวา  200 บาท 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา :  ให  ปญญามีเหรียญหาบาท   x   เหรียญ    
                                                              คิดเปนเงิน                          5x  บาท 
                                                              มีเหรียญบาท                  x + 14  เหรียญ   
                                                              คิดเปนเงิน                     x + 14  บาท 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว :  อสมการ   5x + ( x + 14 )  ≥  200 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว :  จากอสมการ  5x +  x + 14   ≥  200 
                                                                          6x + 14   ≥  200 
                                                                                   6x ≥  200 – 14  
                                                                                   6x ≥ 186 

                                                                                     x ≥  
6

186  

                                                                                     x ≥  31 
5.  ตรวจคําตอบ :  ถาเหรียญหาบาทมี  31  เหรียญ  คิดเปนเงิน  31 ×5 =  155  บาท 
    มีจํานวนเหรียญบาท   31  + 14 =  45  เหรียญ  คิดเปนเงิน   45   บาท 
    เหรียญบาทรวมกับเหรยีญหาบาทคดิเปนเงิน  45 + 155  =  200    บาท                                                  
                                                                     ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนไขในโจทย 
ดังนั้น ปญญามีเหรียญหาบาทอยางนอย  31  เหรียญ 
ตอบ  ปญญามีเหรียญหาบาทอยางนอย   31  เหรียญ                 
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เฉลยกิจกรรมที่ 3.2 
  มานีมีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสินจํานวนหนึ่ง  เม่ือเหรียญเต็ม
กระปุกเขาเทออกมาใหปญญาชวยนับ  พบวามีเหรียญหาบาทมากกวาเหรียญบาทอยู  20 เหรียญ
คิดเปนเงินไมนอยกวา  370 บาท จงหาวามานีมีเหรียญบาทอยางนอยที่สุดก่ีเหรียญ              
วิธีทํา   
ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให : มานีมีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยูในกระปุกออมสินจํานวนหนึ่ง  
เม่ือเหรียญเตม็กระปุกเขาเทออกมาใหปญญาชวยนบั  พบวามีเหรียญหาบาทมากกวาเหรียญบาท
20 เหรียญ คิดเปนเงินไมนอยกวา  370 บาท 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา : ให  มานีมีเหรียญบาท        x   เหรียญ    
                                                                คิดเปนเงิน                      x   บาท 
                                                                มีเหรียญหาบาท         x + 20   เหรียญ   
                                                                คิดเปนเงิน            5(x + 20)   บาท 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว : อสมการ                 x + 5( x + 20 )  ≥  370 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว : จากอสมการ              x +  5x + 100   ≥  370 
                                                                                     6x + 100   ≥  370 
                                                                                                6x ≥  370 – 100  
                                                                                                6x ≥  270 

                                                                                                  x ≥  
6

270  

                                                                                                  x ≥  45 
5.  ตรวจคําตอบ : ถามานีมีเหรียญบาท  45 เหรียญ  จะไดวา  45 + 5(45 + 20)  = 45 + 325 
                                                                                                = 370 
                                                                             ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนไขในโจทย 
ดังนั้น มานีมีเหรียญบาทอยางนอย 45  เหรียญ 
ตอบ    45 เหรียญ                 
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ใบงานที่ 3 
 

เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัเงินและเหรยีญ 
ชื่อผูเรียน............................................................................ชั้น................เลขที่.................... 
จุดประสงคการเรียนรู    นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
            เก่ียวกับเงินและเหรียญได 
คําชี้แจง  จงหาคําตอบที่เปนไปไดของอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวตามลําดับขั้นตอน 

1. พลพลมีเหรียญบาทและเหรียญสลึงคิดเปนเงิน  60 บาท เม่ือนับจํานวน
เหรียญดูแลวมีมากกวา  120 เหรียญ  จงหาวาเหรียญที่พลพลเก็บไวมีโอกาส
เปนเหรียญบาทก่ีเหรียญ 

 

1       
 
วิธีทํา              

 
   

       
  
 
 
  

                                                                                          
 

2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
.............................................................................
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
...................................................................................
................................................................................... 

สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................
.....................................................................................

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.muc.ac.th/clip/module101364.jpg&imgrefurl=http://www.muc.ac.th/detail.php%3Fmodule1%26current%3D1%26all%3D10&h=176&w=200&sz=21&hl=th&start=90&tbnid=uijnqv_Gr2gMLM:&tbnh=92&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bloggang.com/data/offway/picture/1203093982.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php%3Fid%3Doffway%26group%3D30%26month%3D02-2008%26date%3D16&usg=__nc2UJ6aceExcDktII1C6dyrSyJY=&h=159&w=310&sz=19&hl=th&start=3&tbnid=Wt4qF1gM2c7wCM:&tbnh=60&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%26gbv%3D2%26hl%3Dth�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.aupairstreet.com/cp_u2/coin.jpg&imgrefurl=http://www.aupairstreet.com/cp_u2_1.php&usg=__awyqtGCVTVd3lWTapHik9BhTdAI=&h=337&w=450&sz=17&hl=th&start=1&tbnid=7NEngqHg0Ci7mM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258D%26gbv%3D2%26hl%3Dth�
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4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  
…………………………………………………………………………………………………………..     

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................                      
ดังนั้น  พลพลเก็บเหรียญบาทไวอยางมากที่สุด  ............................................................................ 
ตอบ    ................................................................................................................ 
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2.  นานาไดรับเงินจากพอและแมเปนจํานวนเทาๆกัน  นําไปซ้ือสมุด  40 บาท และฝากออมสิน 
    100  บาท  เม่ือนับเงินที่เหลืออยูปรากฏวาเหลือเงินไมถึง  20 บาท  จงหาวานานาไดรับเงิน 
    จากพอเทาไร 
 

         
 
วิธีทํา              

 
   
 

    
       
 
  
  
     
                                                                                     

 
 
 
 
 

2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
.............................................................................
............................................................................. 
.............................................................................

3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
...................................................................................
................................................................................... 

สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
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4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  
…………………………………………………………………………………………………………..     

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................                      
ดังนั้น  นานาไดรับเงินจากพอ  ..................................................................................................... 
ตอบ    ......................................................................................................................................... 
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เฉลยใบงานที่ 3 
 

เฉลยขอ 1  โจทย : 1. พลพลมีเหรียญบาทและเหรียญสลึงคิดเปนเงิน  60 บาท เม่ือนับจํานวน
เหรียญดูแลวมีมากกวา  120 เหรียญ  จงหาวาเหรียญที่พลพลเก็บไวมีโอกาสเปนเหรียญบาทอยาง
มากก่ีเหรียญ 
วิธีทํา                                               
1.สิ่งที่โจทยกําหนดให :               พลพลมีเหรียญบาทและเหรียญสลึงคิดเปนเงิน     
                                                         60  บาท   เม่ือนับจํานวนเหรียญดูแลวมีมากกวา 
                                                   120  เหรียญ                                                                                     
2. กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา :   ใหพลพลมีเหรียญบาท  x  เหรียญ     
                                                             คิดเปนเงิน                     x  บาท 
                                                   มีเหรียญสลึงคิดเปนเงิน        60 – x  บาท 
                                                 มีเหรียญสลึงจํานวน        4 (60 – x) เหรียญ 

3.  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว :   อสมการ     x + 4(60 – x ) >  120     

4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว :    จากอสมการ   x + 4(60 – x ) >  120         

                                                                     x + 4(60 – x)   >  120 
                                                                     x + 240 –4 x   >  120       
                                                                                 - 3x   >  120 - 240                                     

                                                                                 
3
x3

−
−  < 

3
120
−
−  

                                                                                     x  <  40 
                                               พลพลมีเหรียญบาทนอยกวา   40  เหรียญ 
5. ตรวจคําตอบ :                        ถามีเหรียญบาท        39  เหรียญ 
                                               จะมีเหรียญสลึง 4(60 – 39) = 4 ×21= 84 เหรียญ  
                                               มีจํานวนเหรียญทั้งหมด 39 + 84 = 123 เหรียญ 
                                               ซึงเปนจริงตามเงื่อนไขของโจทย 
ดังนั้น  พลพลเก็บเหรียญบาทไวอยางมากที่สุด  39   เหรียญ 
ตอบ   พลพลเก็บเหรียญบาทไวอยางมากที่สุด  39    เหรียญ 
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เฉลยขอ 2     โจทยขอ 2 : นานาไดรับเงินจากพอและแมเปนจํานวนเทาๆกัน  นําไปซ้ือสมุด  40  
บาท และฝากออมสิน 100  บาท  เม่ือนับเงินที่เหลืออยูปรากฏวาเหลอืเงินไมถึง  20 บาท  จงหาวา
นานาไดรับเงินจากพอเทาไร 
วิธีทํา                            
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให :        นานาไดรับเงินจากพอและแมเปนจํานวนเทาๆกนั       
                                         นําไปซ้ือสมุด  40 บาท และฝากออมสิน 100  บาท 
                                         เม่ือนับเงินที่เหลืออยูปรากฏวาเหลอืเงินไมถึง  20  บาท                           
2. กําหนดตัวแปรแทนสิง่ที่โจทยตองการใหหา :  ให  นานาไดรับเงินจากพอ  x บาท 
                                                                และไดรับจากแม    x   บาทเทากัน 
                                                            รวมไดรับจากพอและแมเปน  x + x = 2x  บาท 

3.  สรางอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว :         ซื้อสมุดรวมกับฝากออมสิน 40 + 100 = 140 

                                                            อสมการ  2x – 140 < 20 
4. แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว : จากอสมการ         2x – 140 < 20           
                                                                               2x   < 20 + 140                 
                                                                            2x  < 160                 
                                                                                   x < 

2
160  

                                                                                  x  < 80                 
                                    เงินที่นานาไดรับจากพอและแมรวมกันแลวตองมากกวา  140  บาท 
                                    ดังนั้น                                     2x  >  140 

                                                                                  x  > 
2

140  

                                                                                  x  > 70                 
                                      นานาไดรับเงินจากพอและแมมากกวา 70 บาทแตไมถึง  80 บาท 
5. ตรวจคําตอบ  :   

ถาไดรับเงินจากพอ  79  บาท  นานาไดรับเงินจากพอ และ แมรวมกัน 2 ×79 = 158  บาท 
 หักรายจายแลวนานาเหลือเงิน    158 – 140 =  18  บาท      

ถาไดรับเงินจากพอ  71 บาท  นานาไดรับเงินจากพอ และ แมรวมกนั  2 ×71 = 142  บาท 
หักรายจายแลวนานาเหลือเงิน    142 – 140 =  2  บาท        

          ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนในโจทย 
ดังนั้น   นานาไดรับเงินจากพอมากกวา  70 บาท แตไมเกิน  80  บาท 
ตอบ    นานาไดรับเงินจากพอมากกวา   70 บาท แตไมเกิน  80  บาท 
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รูปภาพสถานการณเก่ียวกับเงินและเหรียญ 
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ภาคผนวก  ง 
 

-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
-  แบบวัดวนิัยในตนเอง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
ชื่อ.....................................................................................................ชั้น................เลขที่............. 
จุดประสงคที ่1  แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัการหาจํานวนได 
ขอ 1.สามเทาของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ 4   มีคาไมนอยกวา  21 จงหาวาจํานวนนัน้
เปนเทาไร   
วิธีทํา 
ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ดังนั้น  จํานวนนั้นคือ..................................................................................................................... 
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จุดประสงคที ่2  แกโจทยปญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่เก่ียวกบัการซื้อขายได 
 
2. แดงซื้อมะมวงมาจํานวนหนึ่งราคา 295 บาท  นํามาขายปลีกผลละ 3 บาท เม่ือขายหมดปรากฏ  
วาไดกําไรมากกวา  80 บาท  จงหาวาแดงซื้อมะมวงมาอยางนอยก่ีผล 
วิธีทํา 
ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
. 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
ดังนั้น  แดงซ้ือมะมวงมาอยางนอย................................................................................................ 
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จุดประสงคที ่3  แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกบัเงินและเหรยีญได 
3.   โตโตเก็บเงินสะสมเปนเหรียญบาทและเหรียญหา   บาทได  50  เหรียญ   เม่ือนับเงินแลว
ปรากฏวามีเงินไมถึง     170  บาท   จงหาวามีเหรียญหาบาทมากที่สุดก่ีเหรียญ    
วิธีทํา 
ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ดังนั้น  มีเหรียญหาบาทมากที่สุดจํานวน........................................................................................ 
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จุดประสงคที ่5   แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิตได 
4.  รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหน่ึงมีอัตราสวนของความกวางตอความยาวเปน    2 : 3   และมีความยาว
รอบรูปไมนอยกวา   40 เซนติเมตร  รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปนี้มีพ้ืนที่อยางนอยเทาไร 
วิธีทํา 
ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ดังนั้น  สี่เหลี่ยมรูปนี้มีพ้ืนที่อยางนอย........................................................................................... 
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จุดประสงคการเรียนรูที่ 6 
             แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัดตราสวนได 
5. มาริโอซื้อเสื้อจากรานคาแหงหนึ่งโดยใชเงินไป 1 ใน 4 ของเงินทั้งหมด  และเปนคาอาหาร 1 ใน 
6 ของเงินที่เหลือจากซ้ือเสื้อ  ถามาริโอมีเงินเหลือกลับบานมากกวา 245 บาท  เขานําเงินไปในครั้ง
นั้นอยางนอยก่ีบาท 
วิธีทํา 
ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ตรวจคําตอบ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ดังนั้น  มาริโอนําเงินไปในครั้งนั้นอยางนอย.................................................................................... 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 เรื่องโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
 จุดประสงคการเรียนรูที่ 1 
             แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการหาจํานวนได 
เน้ือหาขอสอบ 
1.  สามเทาของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ 4   มีคาไมนอยกวา  21 จงหาจํานวนจํานวนนั้น 
เฉลยขอ 1 
วิธีทํา   

ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให :  สามเทาของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ 4  มีคาไมนอยกวา  21 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา  :   ให      x  แทนจํานวนจํานวนหนึ่ง     
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว :  อสมการ                3( x + 4)  ≥   21         
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  :  จากอสมการ             3( x + 4)  ≥   21 
                                                                             3 x + 12 ≥   21 
                                                                                   3 x  ≥   21 - 12 
                                                                                    3 x ≥  9 

                                                                                      x ≥  
3

9  

                                                                                      x ≥  3 
                                                       x  มีคา  นอยกวาหรือเทากับ  3 
5.  ตรวจคําตอบ  :  ถา x  เทากับ 3 จะไดวา  3 (3 + 4 ) = 3×7  = 21 
                                                        ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนไขในโจทย 
ดังนั้น   จํานวนจํานวนนั้นคอื ทุกจํานวนที่มากกวา 3  หรือเทากับ 3 
ตอบ     ทุกจํานวนที่มากกวา 3  หรือเทากับ 3   
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จุดประสงคการเรียนรูที่ 2 
             แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับการซื้อขาย 
เน้ือหาขอสอบ 
2.  แดงซื้อมะมวงมาจํานวนหนึ่งราคา 295 บาท  นํามาขายปลีกผลละ 3 บาท เม่ือขายหมดปรากฏ  
วาไดกําไรมากกวา  80 บาท  จงหาวาแดงซื้อมะมวงมาอยางนอยก่ีผล 
เฉลยขอ 2    
วิธีทํา   

ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให :  แดงซื้อมะมวงมาจํานวนหนึ่งราคา 295 บาท  นํามาขายปลีกผลละ 3  
                                 บาท เม่ือขายหมดปรากฏ  วาไดกําไรมากกวา  80 บาท   
 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย ตองการใหหา  :   ให    แดงซ้ือมะมวงมาจํานวน      x   ผล     
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว :                 ราคาซ้ือมา  295  บาท             
                                                                 ราคาขาย      3x   บาท 
                                                                 อสมการ   3x – 295 >  80 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  :  จากอสมการ               3x – 295 >  80  
                                                                                       3x >  80 + 295 
                                                                                       3x >  375 
                                                                                         x >  

3
375  

                                                                                         x >  125 
                                                                      แดงซื้อมะมวงมาอยางนอย  126 ผล 
5.  ตรวจคําตอบ  :  ถาแดงซื้อมะมวงมา  126  ผล จะไดกําไร  (3 ×126) – 295 = 378 – 295 
                                                                                                   = 83  บาท 
                                                                              ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนไขในโจทย 
 
ดังนั้น   แดงซ้ือมะมวงมาอยางนอย 126   ผล 
ตอบ     แดงซ้ือมะมวงมาอยางนอย 126   ผล 
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จุดประสงคการเรียนรูที่ 3 
             แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินและเหรียญได 
เน้ือหาขอสอบ 
3.  โตโตเก็บเงินสะสมเปนเหรียญบาทและเหรียญหาบาทได  50  เหรียญ   เม่ือนับเงินแลวปรากฏ
วามีเงินไมถึง     170  บาท   จงหาวามีเหรียญหาบาทมากที่สุดก่ีเหรียญ  
เฉลยขอ 3 
วิธีทํา   

ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให :  โตโตเก็บเงินสะสมเปนเหรยีญบาทและเหรียญหา   บาทได  50  เหรียญ   
เม่ือนับเงินแลวปรากฏวามีเงินไมถึง     170  บาท    
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา :   ให    ใหโตโตมีเหรียญหาบาท      x    เหรียญ 
                                                  คิดเปนเงิน                           5x   บาท 
                                                  มีเหรียญบาท                  50 – x   เหรียญ 
                                                  คิดเปนเงิน                      50 – x   บาท 
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  :  อสมการ       5x + (50 – x ) < 170                                
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  :  จากอสมการ     5x + (50 – x ) < 170 
                                                                      5x + 50 – x  < 170 
                                                                           4x  + 50 < 170 
                                                                                   4x < 170 - 50 
                                                                                   4x < 120 
                                                                                     x <  

4
120  

                                                                                     x < 30 
                                                    มีเหรียญหาบาทอยางมาก  29  เหรียญ  
 5.  ตรวจคําตอบ  :  ถามีเหรียญหาบาท  29  เหรียญ  คิดเปนเงิน 
                          (5×29) + (50 – 29 )   = 145 + 21   
                                                       =  166   บาท  
                                   ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนไขในโจทย 
ดังนั้น   โตโตมีเหรียญหาบาทอยางมาก  29 เหรียญ  
ตอบ    โตโตมีเหรียญหาบาทอยางมาก  29 เหรียญ  
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จุดประสงคการเรียนรูที่ 5 
             แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับรูปเรขาคณิตได 
เน้ือหาขอสอบ 
4.  รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหน่ึงมีอัตราสวนของความกวางตอความยาวเปน    2 : 3   และมีความยาว
รอบรูปไมนอยกวา   40 เซนติเมตร  รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปนี้มีพ้ืนที่อยางนอยเทาไร 
เฉลยขอ 4 
วิธีทํา   

ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให :  รูปสี่เหลี่ยมผนืผารูปหน่ึงมีอัตราสวนของความกวางตอความยาวเปน  
                                 2 : 3   และมีความยาวรอบรูปไมนอยกวา   40 เซนติเมตร 
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย ตองการใหหา :    
                                                             ใหความยาวของ ดานกวางเปน  2x    เซนติเมตร 
                                                              ความยาวของดานยาวเปน       3x    เซนติเมตร                     
3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว :  อสมการ      ( 2  x  2x  )  + ( 2  x  3x )     ≥   40   
            4x  +  6x        ≥   40                 
4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  :  จากอสมการ                      4x  +  6x        ≥   40     

            10x       ≥   40  

                   x    ≥  
10
40     

                 x      ≥   4                               
           ถา  x = 4  ความยาวของดานกวางยาว   2 x 4  =  8    เซนติเมตร 
        ความยาวของดานยาวยาว    3 x 4  =  12  เซนติเมตร 
5.  ตรวจคําตอบ  :  ถาความยาวของดานกวางยาว    8   เซนติเมตร    
       และความยาวของดานยาวยาว    12  เซนติเมตร 
ความยาวรอบรูปเปนเปน     8 + 8 + 12 + 12    =   40  เซนติเมตร                                                          
ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนไขในโจทย 
ดังนั้น     สี่เหลี่ยมรูปนี้มีพ้ืนที่อยางนอย    =  8 x 12 

  =  96    ตารางเซนติเมตร 
ตอบ      สี่เหลี่ยมรูปนี้มีพ้ืนที่อยางนอย   96   ตารางเซนติเมตร  
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จุดประสงคการเรียนรูที่ 6 
             แกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเศษสวนและอัตราสวนได  
เน้ือหาขอสอบ 
5.  มาริโอซื้อเสื้อจากรานคาแหงหนึ่งโดยใชเงินไป 1 ใน 4 ของเงินทั้งหมด  และเปนคาอาหาร 1 ใน 
6 ของเงินที่เหลือจากซ้ือเสื้อ  ถามาริโอมีเงินเหลือกลับบานมากกวา 245 บาท  เขานําเงินไปในครั้ง
นั้นอยางนอยก่ีบาท 
เฉลยขอ 5    
วิธีทํา 

ข้ันตอนในการแกโจทยปญหาอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
1.  สิ่งที่โจทยกําหนดให :    มาริโอซื้อเสื้อจากรานคาแหงหนึ่งโดยใชเงินไป 1 ใน 4 ของเงินทั้งหมด  
และเปนคาอาหาร 1 ใน 6 ของเงินที่เหลอืจากซ้ือเสื้อ  ถามาริโอมีเงินเหลือกลับบานมากกวา 245 
บาท   
2.  กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการใหหา:   ให    มาริโอนําเงินไปในครั้งนัน้         x    บาท     

                                                              ซื้อเสื้อ                                      
4
x    บาท 

                                                              เหลือเงิน                                  
4
x3   บาท 

                                                                   เปนคาอาหาร        
4
x3  ×  

6
1  = 

8
x     บาท 

3.  สรางอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว :  อสมการ              x - 
4
x  -  

8
x   >   245     

4.  แกอสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  :  จากอสมการ           x - 
4
x  -  

8
x   >   245   

                 นํา 8 มาคูณทุกพจนของสมการจะไดวา       8x – 2x – x   >   1960        
                             5x    >   1960       
                                                                                      x   >   

5

1960        

                                                                                      x   >   392  
                                             มาริโอนําเงินไปในครั้งนั้นอยางนอย    396   บาท   
5.  ตรวจคําตอบ  :  ถามาริโอนําเงินไปในครั้งนั้น  396 บาท จะไดวา 

                         ซื้อเสื้อ  396
4
1
×  = 99  บาท   เหลือเงิน  396 – 99 = 297  บาท 

                         คาอาหาร  297
6
1
×  = 49.5  บาท  เม่ือหักคาอาหารออกแลว 

             จะเหลือเงิน 297 - 49.5  = 247.50   บาท    ซึ่งเปนจริงตามเง่ือนไขในโจทย 
ดังนั้น      มาริโอนําเงินไปในครั้งนั้นอยางนอย   393  บาท 
ตอบ        มาริโอนําเงินไปในครั้งนั้นอยางนอย   393  บาท 
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แบบวัดวินัยในตนเอง 
 

บอย
ที่สุด 

บอย นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
เลย 

 
ขอความ 

4 3 2 1 
     ความรับผิดชอบ 
1.  แมครูผูสอนจะไมเขมงวดในการสงการบานขาพเจาก็ 
    สงการบานตามกําหนด 

    

2.  เม่ือไดรับมอบหมายงาน ขาพเจาพยายามทําเต็ม 
    ความสามารถ 

    

3.  เม่ือทําการบานไมไดขาพเจาเลิกทําทนัที     
4.  กอนสอบทุกคร้ังขาพเจาจะวางแผนดูหนังสือจน 
    ครบทุกวิชา 

    

5.  ขาพเจามักใชสิ่งของสวนรวมของโรงเรียนโดยไม 
    คํานึงถึงความประหยัด 

    

      ความเชือ่ม่ันในตนเอง 
6.  เม่ือขาพเจาตัดสินใจทําสิ่งใดแลว ขาพเจาไมลังเล       

    

7.  ขาพเจากลาที่จะออกไปรายงานหนาหองเรียน 
      ดวยความม่ันใจ 

    

8.  ขาพเจารูสึกไมม่ันใจในความสามารถของตนเอง     

9.  ขาพเจาไมกลาถามปญหาคุณครูในหองเรียน  เพราะ 
      กลัววาจะถูกเพ่ือนๆลอเลียน 

    

10. เมือขาพเจาทํางานดวยตนเองจะมีความม่ันใจมากกวา 
     ใหผูอ่ืนทําให 

    

      ความตั้งใจ 
11. ในขณะทีค่รูสอนขาพเจาอานหนังสืออานเลน 
      หรือทํางานอยางอ่ืนที่ไมเก่ียวกับวิชาที่เรียน 

    

12.  ขาพเจาพยายามทํางานใหสําเร็จตามที่ตั้งใจไวไม  
      วาจะยากลําบากเพียงใด 

    

13.  ขาพเจาตั้งใจทํางานตางๆใหสําเร็จดวยตนเอง 
      โดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืน 
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แบบวัดวินัยในตนเอง 
บอย
ที่สุด 

บอย นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
เลย 

 
ขอความ 

4 3 2 1 
14.  เม่ือขาพเจาเรียนวิชาใดไมเขาใจ  ขาพเจาจะเลิก 
      สนใจวิชานั้น 

    

15.  เม่ือขาพเจาทําการบานผิด ขาพเจาจะ 
      พยายามทําใหมจนกวาจะถูก 

    

       ความอดทน 
16.  เม่ือคิดวาจะทําสิ่งใดไมสําเร็จ ขาพเจาลมเลิก 
      ความตั้งใจที่จะทําทันที 

    

17.  วิชาไหนที่ขาพเจาไมชอบ  ขาพเจาจะไมคอย 
      ตั้งใจเรียน 

    

18.  แมมีเสียงดังรบกวน  ขาพเจาก็ไมสูญเสีย 
      สมาธิในการอานหนังสือ      

    

19.  ถึงแมวาอากาศจะรอนมาก  ขาพเจาก็สามารถ 
    ทํางานหรือทําการบานจนเสร็จ 

    

20.  เม่ือขาพเจาทําอะไรไมไดดังใจขาพเจาจะรูสึก 
      โกรธทันที 

    

        ลักษณะความเปนผูนํา 
21.  เม่ือเพ่ือนไมเขาใจในวิชาที่เรียน ขาพเจาจะ 
      ชวยอธิบายใหฟง 

    

22.  ขาพเจาไมถือโกรธ  เม่ือขาพเจาถูกตาํหนิหรือถูก 
      วิพากษวิจารณ               

    

23.  หากขาพเจาไดรับเลือกเปนหัวหนาหอง  
      ขาพเจาจะใหโอกาสผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
      ทุกเรื่อง 

    

24.  ขาพเจากลาที่จะออกไปนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
      อยางมีความเชื่อม่ัน 

    

25.  ขาพเจาไมชวยเหลือผูที่ขาพเจาไมชอบ  แมวาเขาจะ 
      รองขอ 
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แบบวัดวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอย
ที่สุด 

บอย นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
เลย 

 
ขอความ 

4 3 2 1 
ความซื่อสัตย 
26.  ขาพเจาทําทุกวถิีทางเพื่อใหไดคะแนน 
      มากๆ  ไมวาวิธทีี่ใชจะถูกตองหรือไม   

    

27.  ขาพเจาปฏิบัตติามคําสั่งของครูทั้งตอหนาและ 
      ลับหลัง 

    

28.  เม่ือถูกจับไดวาทําความผิด  ขาพเจาจะปฏิเสธ 
      ไวกอนแลวคอยหาวิธแีกไขภายหลงั 

    

29.  เม่ือขาพเจาเก็บสิ่งของได ขาพเจารีบนําสงให 
      ครูเพ่ือประกาศหาเจาของ 

    

30.  ขาพเจามักแอบเปดอานจดหมายของครูที่  
      ปรึกษาที่ฝากขาพเจาไปใหกับผูปกครอง 

    



 222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

 
ผูชวยศาสตราจารยชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล 
    โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
  
                ผูเชี่ยวชาญดานแผนการจัดการเรียนรู  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณ
จําลอง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  และแบบวัดวินัยในตนเอง 
 
             1.  รองศาสตราจารย ดร.สมสรร  วงษอยูนอย 
                  อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา 
                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
             2.  อาจารย ดร. มณฑิรา  จารุเพ็ง 
                   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
             3.  อาจารยประสาท  สอานวงศ 

    ขาราชการบํานาญ 
    ที่ปรึกษาสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   4.  นางธัญสินี  ฐานา 
        ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  กรุงเทพมหานคร   

 
 
 

 
 
 



 224

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง
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ภาพประกอบ 1  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  
                   เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  เกี่ยวกับการหาจํานวน 
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  ภาพประกอบ 2  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
                      เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  เกี่ยวกับการซ้ือขาย                            
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ภาพประกอบ 3  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  
                   เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  เกี่ยวกับเงินและเหรียญ    
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ภาพประกอบ 4  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง  
                   เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  เกี่ยวกับอายุและนํ้าหนัก    

  

    
             

                        
                                                 

                     
 
 
 



 229

ภาพประกอบ 5  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
                เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  เกีย่วกับเรขาคณิต 
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ภาพประกอบ 6  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลอง 
                   เร่ือง  โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  เกี่ยวกับเศษสวนและอัตราสวน 

 

 
 

           
 

                 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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