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 การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการศึกษาผลของการจัดการเรียนโดยใชวิธีการจัดการ
เรียนแบบเพือ่นชวยเพื่อนกบัการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือครูของ สสวท. ทีม่ีตอ
ผลสมัฤทธิท์างคณิตศาสตร และเจตคติของนักเรยีนทีม่ตีอวชิาคณติศาสตร  
 
 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 200 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยของการสุม   โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลองจํานวน 100 
คน ไดรับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน และกลุมควบคุมจํานวน 100 คน ไดรับ
การสอนโดยวิธีการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือครูของ สสวท. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องความนาจะเปน และแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)  และ t – test 
(dependent)   
 
 ผลการศึกษาคนควา 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนหลังจากที่เรยีนดวยวธิีการจัดการ
เรียนแบบเพือ่นชวยเพือ่น สงูกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจาก
ที่เรียนดวยวิธกีารจัดการเรยีนแบบปกตติามคูมือครูของ สสวท. ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 
 2. เจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังที่ไดรับการจัดเรียนแบบเพือ่นชวยเพือ่นสูง
กวากอนที่ไดรับการจัดเรียนแบบเพือ่นชวยเพือ่น ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 
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 The purpose of this experiment was to study the effect of peer tutoring approach 
and  IPST Teacher’s manual on mathematics achievement ,attitude towards mathematics 
of Mathayom Suksa 3 students. 
 The sampling consisted of 100 students who are studying at Mathayom Suksa 3, 
academic year of 2007 with the second semester of Patumwan Demonstration School. They 
were randomly selected by simple random sampling method and were divided into the 
experimental group and the control group with 50 students each. The experimental group was 
taught by  peer tutoring approach; whereas the controlled group was taught by IPST teacher’s 
manual. The instruments used for data collection were the mathematics achievement test and 
attitude test. Randomized Control Group Pre-test Post-test Design was used in this study. 
Statistical procedures for data analysis were mean, standard deviation, t-test for dependent 
sample and ANCOVA.  
 The result of this study indicated that : 
 1. The students’ achievement between the experimental group and the control group 
was significantly different at the .05 level. 
 2. In experimental group, the students’ attitude towards mathematics between after 
experiment and before experiment was significantly different at the .05 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 
 การจัดการศึกษาในปจจุบัน  จะตองดําเนินการตามแนวทางและหลักการตามทีพ่ระราช 
บัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542 และหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544 กําหนดไวเพ่ือแกไขปญหาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น ทั้งน้ี
เพราะการจัดการศึกษาในอดีตที่ผานมาครูทําหนาที่เปนผูถายทอดความรู ผูเรียนทําหนาทีเ่ปน
ผูรับ(กรมวิชาการ.2539 : บทนํา)  ครูใหความสนใจและใหความสาํคัญกับผูเรยีนนอยมาก ไม
สนใจความรูเดิมหรือความตองการของผูเรียน เพียงแตเตรยีมเน้ือหาที่จะสอน ผูเรียนแตละคน
ไดรับการปฏบิัติอยางเดียวกันโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (รุง  แกวแดง.2542 : 
139) ทําใหการศึกษาของไทยไมบรรลวุตัถุประสงคตามที่ตองการ วิชาคณิตศาสตรเปนวิทยาการ
แขนงหนึ่งซ่ึงมีบทบาทสําคญัและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยเพราะเปนศาสตรแหง
การคิด  และมีความสาํคัญตอการพัฒนาศักยภาพทางสมองในดานการคิด  การใหเหตุผล  การ
แกปญหาอยางเปนระบบ (สุวร  กาญจนมยูร และคณะ. 2542 : 1)  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ไดจัดใหคณิตศาสตรเปนสาระการ
เรียนรูหน่ึงที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักการในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสรางพื้นฐานในการ
คิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวกิฤตของชาติ (กรมวิชาการ. 2544 :5)  โดยเนนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรมีเจตคตทิี่ดี
ตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไป
พัฒนาคุณภาพชีวติ ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่ง
ตางๆ และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (กรมวิชาการ. 2544 : 2) แตการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในอดีตที่ผานมา ครูผูสอนคณิตศาสตรสวนใหญนิยมใชการสอนแบบที่สอน
เนนเนื้อหาเปนสําคัญ ไมเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูเรงสอนใหจบเน้ือหาโดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล (ยุพิน    พิพิธกุล. 2530 : 5) การจัดการเรียนการสอนครูสวนใหญใชวิธี
สอนแบบบรรยายอยางเดียว ไมเห็นความจําเปนของการใชสื่อ(ประภาส  มากมีทรัพย. 2530 :2) 
ครูยึดเนื้อหาและหลักสตูรเปนเกณฑ มุงเนนการใชหาคําตอบทีถู่กตองมากกวาวิธกีารคิดใหไดมา
ซ่ึงคําตอบนั้น ทําใหผูเรียนไมมีโอกาสไดพัฒนากระบวนการคิด และศักยภาพทางสมองเทาที่ควร 
(ประทีป  โกมลมาศ. 2536:13-14) 
 สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกาํหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไวในหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 ถึงมาตราที่ 30 น้ัน โดยเฉพาะมาตราที่ 24 วาดวยการจัด
กระบวนการเรียนรูที่ตองคาํนึงถึงความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและ



2 
 
การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัตใิหทําได คิดเปนทําเปน  รักการอานและใฝรูอยางตอเน่ือง โดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา โดยครูผูสอนตองจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
สื่อการเรียนรูและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู โดยมีการ
ประสานความรวมมือกันของทุกฝายที่เกีย่วของกับผูเรยีน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ 2542:23-25) ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ตองการคือ เปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2543:8)  
 คณิตศาสตร เปนวิชาหนึ่งที่มีความสาํคัญโดยเปนรากฐานสําหรบัวิชาการหลายสาขา 
เชน นักวิทยาศาสตรใชคณิตศาสตร เปนเครื่องมือในการคํานวณ นักสังคมศาสตรอาศัยสถติิใน
การคนควาวิจัย เหลานี้เปนตน วิชาคณิตศาสตรจึงมีบทบาทสําคญัตอการดํารงชีวิตประจําวัน การ
ปรับ ปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคณติศาสตรใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน จึงจําเปนและเปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่ง ทั้งดานเนื้อหา และวธิีการสอนซึ่งเรียกวา “คณิตศาสตรแผนใหม” โดยการตัด
เน้ือหาเกาที่ไมจําเปนทิ้งไป หรือปรับปรุงเนื้อหาเดิมใหรัดกุม (สุเทพ  จันทรสมศักดิ์ ตุลาคม 
2518-มกราคม 2519: 6) สําหรับกระบวนการการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรกระทําเพื่อให
ผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอยางมีระเบียบ 
ชัดเจนและรัดกุม มีความรู ความเขาใจ ในหลักการและโครงสรางของคณิตศาสตร มีความริเร่ิม
สรางสรรค  มีความสามารถและมั่นใจในการแกปญหา คิดคํานวณไดอยางถูกตอง เห็นคุณคาของ
คณิตศาสตร และมีเจตคตทิี่ดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ 2524 : ก)  
 กระบวนการจดัการศึกษา หรือกระบวนการเรียนการสอนที่ครูใชน้ันนับวามีผลตอการ
สรางกําลังคน ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ แตในสภาพปจจุบันปรากฏวามีปญหาและอุปสรรค
หลายอยางที่ทําใหการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน ครูไมสามารถเลือกวธิสีอน
ตางๆ มาใชไดอยางเหมาะสม ครูสวนมากเปนผูบอกความรูนักเรียนที่ไมคอยมีโอกาสแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ไมคอยคนควาหาความรูเพ่ิมเติม (สุนทร  พานิชกุล. 2512 : 13-14) และการ
สอนมักเนนเนื้อหาวิชา ซ่ึงมีแนวโนมทําใหนักเรียนเตบิโตเปนพลเมืองที่เชื่อฟงคําสั่งโดย
ปราศจากการโตแยงนักเรียนไมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไมไดฝกการตัดสินใจและ
รับผิดชอบการทํางานรวมกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา ไมไดเปนการสอนที่ชวยพัฒนาบุคลิกภาพหรือ
สงเสริมทักษะ และพัฒนาการทางสังคมใหแกเด็กเทาทีค่วร (ชัยยงค  พรหรมวงศ. 2517 : 54) 
และการเรียนการสอนตามธรรมดานั้นถึงแมวาครูจะมีกิจกรรมหรืออุปกรณบาง แตมักจะไมเปด
โอกาสใหนักเรียนมีสวนในกิจกรรมมากนัก นักเรียนตองเรียนโดยการทองจําเปนสวนใหญ ซ่ึงเปน
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การเนนความรู  ความจํามากกวาทักษะหรือทัศนคตทิีจํ่าเปนในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข (ศริิมา  พอคา. 2520)  
 ในปจจุบันกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีปญหาอยูหลายประการ และมีปญหา
ที่สําคัญคือ นักเรียนสวนใหญไมประสบผลสําเร็จในการเรียน จะเห็นไดจากการประเมินผลการใช
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ปการศึกษา 2522 พบวานักเรียนสวนใหญไม
บรรลุผลตามจุดประสงคของหลักสูตร โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร นักเรียนสามารถทําขอสอบได
ผานเกณฑทีก่ําหนดมีเพียงรอยละ 14.26 (กรมวิชาการ. 2523 : 60-61) ปญหาดานการสอนของ
ครูและปญหาเกี่ยวกับตวันักเรียนที่มองเห็นไดชัดเจน เชน จํานวนนักเรียนในหองเรียนมีมาก
เกินไปเกินความสามารถของครูที่จะรูจักนักเรียนไดเปนรายบุคคล ครูสวนใหญจะรูจักนักเรียนแต
เพียงวา ใครเรียนเกงหรือออนโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเทานั้น และ
ในการสอนครูผู สอนไมสามารถใชวธิีสอนที่แตกตางกันกับนักเรียนทั้งหอง  ซ่ึงมีความตองการ
และความถนดัที่แตกตางกนัภายในเวลาที่กําหนดให การที่จะใหนักเรียนทุกคนรบัความรูทีค่รสูอน
ใหไดเทากัน ยอมเปนไปไดยาก ตลอดจนนักเรียนที่มีความถนัดสูง ความสามารถมากยอม
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายไดดีกวานักเรียนที่มีความถนัดต่ํา  ดังน้ันในหองหน่ึงๆ จึงมีนักเรียนที่
เรียนชาและเรว็ตางกัน  ซ่ึงผลการวิจัยของคณะกรรมการดาํเนินงานระหวางชาต ิ (คณะกรรมการ
ดําเนินงานระหวางชาติ. 2520 : 20-21) พบวา ความแตกตางของเด็กแตละคนในหองเรียน ซ่ึงมี
ทั้งพวกเรียนเกง เรียนชา และมีความพรอมตางกันเปนปญหาที่ครปูระสบในการจัดการเรียนการ
สอน และจากการวิจัยของอุไรวรรณ  อินทรีย (อุไรวรรณ อินทรีย. 2520: 27) พบวา ความ
แตกตางระหวางบุคคลมีทั้งทางดานความสามารถอัตราการเรียนรู  วิธีการเรยีนรู ความสนใจและ
สิ่งที่ชอบ ซ่ึงมีผลตอการเรยีนรูของเด็ก  
 วัชรี    บูรณสิงห (วัชรี  บูรณสิงห. 2523 : 28) กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหการศึกษามีคุณภาพนั้นมีหลายวิธ ี ซ่ึงแตละวิธไีดผลดีกบัเนื้อหาแตละประเภทและไมมี
ขอสรุปวา วิธกีารสอนใดเปนวิธีการสอนที่ดีที่สุด ดวยเหตุน้ี นักการศึกษาในปจจุบันไดเริ่มตืน่ตัว
หาแนวทางหรือวิธีการสอนใหม ๆ ซ่ึงแตกตางไปจากการสอนแบบเดิม เพราะการสอนแบบเดมิ  
โดยมากครูจะเปนผูบรรยายตลอด  นักเรยีนมีหนาที่ฟง  จํา  และนําไปใชเทาที่จะมีโอกาสเทานั้น 
โอกาสที่จะรวมกิจกรรมและแสดงแนวความคิดเห็นมีนอย  และในการสอนครูจะระลึกเสมอวา ทํา
อยางไรนักเรียนจึงจะเขาใจ  ทําอยางไรนักเรียนจะแกปญหาเปน และทําอยางไรการสอนของครู
จึงจะพัฒนาสติปญญา  ความคิด  เจตคติของนักเรียน ตลอดจนการใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูควรจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดแปลก ๆ 
ใหม ๆ ออกมาดวย (ยุพิน    พิพิธกุล. 2524 :63)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่มีประสทิธิภาพนั้น ควรจัดกิจกรรมให
นักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีครูคอยใหการชวยเหลือทางดานการกระตุน ทา
ทายใหนักเรียนคิด และปฏิบัติเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม จนในที่สุดนักเรียนก็จะเกิดความคิด
รวบยอดในเนือ้หา และหลักการสามารถนําความรูไปใชแกปญหาตอไปได เน่ืองจากการที่นักเรียน
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ไดคนพบองคความรูไดดวยตนเองนั้นจะสงผลตอการสรางความรูที่ถาวร นักเรียนจะเปนผูที่คดิ
เปน แกปญหาเปน มองไกล และใฝรู (บรรณลือศักดิ์ จํานง. 2542)  กลาวคือการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนมีสวนรวม และลงมือปฏบิัติจริงจนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองนั้น วิธกีารสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนอีกวิธีหน่ึงที่นาสนใจ ซ่ึงการเรียนรูดวยวิธกีาร
ดังกลาวไมไดเกิดจากครูแตเพียงผูเดียว แตสามารถเรียนรูไดจากเพื่อนนักเรียนดวยกัน เพราะ
นักเรียนดวยกันยอมทราบถึงปญหาในการเรียนที่คลายกัน เม่ือคนหนึ่งเริ่มเรียนรู และมีความ
เขาใจก็สามารถชวยเหลือเพ่ือนที่ประสบปญหาได ลักษณะวธิีการสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพื่อนนี้ 
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะเปนผูที่ชวยสอนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ต่ํา
กวา ประโยชนที่เกดิขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพื่อนจะทําใหนักเรียนใน
กลุมที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ต่ํา หรืออปานกลางสามารถทําความเขาใจในบทเรียนไดเร็วขึ้น 
สวนนักเรียนในกลุมที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงที่ทําหนาที่ชวยสอนจะไดทบทวนบทเรียนไป
พรอม ๆ กัน และยังเปนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนกลุมน้ีในดานของความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ และนําไปสูการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) (Purkey.1970) ทําให
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีภายในกลุมนักเรียนมีแรงจูงใน
การเรียน ทั้งยังเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยวธิีสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวธิีปกต ิ(นภวรรณ   เกตุ
กําจร. 2545 : 40)  
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาวธิีสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน เปนวธิีการสอนแบบหนึ่งที่
ชวยแกปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  
ดังน้ัน  คณะผูวิจัยซ่ึงเปนผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรใหแก
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ไดตระหนักถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร 
จึงมีความสนใจที่จะนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปใชในการเสริมสรางเจต
คติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร อันจะสงผลทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรยีน
สูงขึ้นตอไป และสามารถนาํไปใชเปนแนวทางในการพฒันาปรับปรุงทางดานการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนภายหลังจากที่
ไดรับวิธีการจดัการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน กับวิธีการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือของ 
สสวท.  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองของนักเรียนใน
กลุมที่ไดรับวธิีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
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ความสําคญัของการวิจัย  
 ผลการวิจัยครัง้น้ีสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในวิชาคณิตศาสตรสําหรับครูและจะเปนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งในดานวิชา
คณิตศาสตร ทักษะการเรียนรู การสรางปฏิสัมพันธภายในกลุมเพ่ือนและการเปดโอกาสให
นักเรียนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 7 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 350 คน  
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 
หองเรียน จํานวนนักเรียน 200 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย  
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่
3 ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง ความนาจะเปน จํานวน 11 คาบ  
 ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย  
  การวิจัยในครัง้น้ี ทําการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2550 ใชเวลา 11 คาบ
เรียน คาบเรยีนละ 50 นาที โดยใชเวลาในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางละ 1 คาบ
เรียน ใชเวลาในการสอนจํานวน 9 คาบเรยีน  
 ตัวแปรที่ศึกษา  
  ตัวแปรอิสระ ไดแก   

1. วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ

  ตัวแปรตาม ไดแก  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
2. เจตคตขิองนักเรียนตอวชิาคณิตศาสตร  
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นิยามศัพทเฉพาะ  
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน หมายถึง วธิีการที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยใหนักเรียนจัดเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถ เกง : ปานกลาง : 
ออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 2 โดยสมาชิกภายในกลุมจะใหความรวมมือ และชวยเหลือกันในการ
จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน    
 2.  การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนตามคูมือ
ครู และแบบเรียนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิาร 
 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร หมายถึง ความสามารถทางการเรียนในการ
เรียนคณิตศาสตรซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่องความ
นาจะเปน ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โดยคณะผูวิจัยสรางขึ้นใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับการประเมินผลในวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตน  
 4. เจตคตขิองนักเรียนตอวชิาคณิตศาสตร หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึกทางดาน
บวกหรือลบ ของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตรที่สามารถสะทอนออกมาโดยผานทางแบบวัดเจต
คติตอวิชาคณติศาสตรที่คณะผูวิจัยสรางขึน้  
 
สมมติฐานในการวิจัย  
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรยีนภายหลังจากไดใชวธิีการ 
จัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลัง
เรียนโดยการใชวธิีการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือครู สสวท. 
 2. เจตคตขิองนักเรียนที่มีตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนภายหลังจากที่ไดรับวธิีการ
จัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนสูงกวาเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนที่ไดรับวธิีการ
จัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับกิจกรรมเพ่ือนชวยเพื่อน  
       1.1 แนวคิดและความหมายของการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
   1.2 วัตถุประสงคของการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพ่ือน 
   1.3 หลักพื้นฐานในการสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอน 
   1.4 รูปแบบของการจัดการกิจกรรมเพื่อนชวยสอน 
   1.5 วิธีการสอนโดยใชเพ่ือนชวยสอน 
  2. เจตคติที่มีตอวิชาคณติศาสตร 
  3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   3.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
   3.2 งานวิจัยในประเทศ 
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
 1.1 แนวคิดและความหมายของการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน  
  แนวคิดของกจิกรรมเพื่อนชวยเพื่อน  
   กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนมีมานานแลว จากบทความของเพาลิทโต (Paolitto. 
1976 : 216 -219) กลาววา หลักฐานที่คนพบเริ่มขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ
ประเทศอังกฤษ จากการบนัทึกของ ควนิติเลียน (Quintilian) ในหนังสืออินสตีตวิติโอ ออราโทเรีย 
(Institutio Oratorial) วาดวยความคิดเกีย่วกับการใหเด็กรุนนองเรียนบทเรียนจากรุนพ่ีและตอมา ใน
ป ค.ศ.1530 ครูชาวเยอรมัน ชื่อ ตรอนเซนดอฟ (Trotyendort) ไดใชวธิีใหเด็กโตกวาชวยเด็กออน
วัยกวา เม่ือป ค.ศ.1820 ครูชาวอเมริกัน ชื่อ วิลเลี่ยม เบนโลย โฟลว (William Bentley Powle)  ได
จัดใหเพ่ือนชวยสอนอยางเปนระบบขึ้นทัง้น้ีเพราะเขาการสอนเด็ก ๆ จะมีบทบาทสําคัญมากตอการ
ตัดสินใจที่เขามาเปนครูซ่ึงนับเปนการชวยแกปญหาภาวะขาดแคลนครูไดเปนอยางดี  
   ตั้งแตป ค.ศ.1960 เปนตนมาไดมีการสัมมนาเกี่ยวกับวธิสีอนโดยใหเพ่ือนชวย
สอนและวธิีการสอนนี้ไดถูกนํามาใชในโอกาสตาง ๆ ตามจุดมุงหมายและวธิีที่แตกตางกันไปโดยมุง
ความสนใจไปยังเด็กที่ลาหลงั เชนเด็กในถิน่ยากจน เด็กที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา ตลอดจน
เด็กที่มีปญหาทางดานพฤตกิรรม  
   ความหมายของกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน  
   มีผูใหความหมายของการสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอนไวหลายทานดังน้ี  
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   กิบสัน (Gibson. 1980 : 141)  กลาววา การสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอนเปน
กระบวนการที่ใหนักเรียนสอนกันเองโดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทําหนาที่เปนผูสอน 
(Tutors) และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา หรือปานกลางเปนผูเรียน (Tutees)  
   แคนเดอรและคณะ (Candler. 1981 : 381) กลาววา การสอนโดยวิธเีพ่ือนชวย
สอนหมายถึงวิธีทีค่รูพยายามเขาถึงความตองการของนักเรียนแตละคน เปนวธิีการที่ยืดหยุนและครู
ไมตองกังวลนักเรียนที่เขาเรยีนชากวาผูอ่ืน ครูควรคํานึงการเลือกนักเรียนผูสอน ผูเรียนและการฝก
นักเรียนใหเขาใจถึงบทบาทของตน  
   โรม (Rom. 1982 : 352 –A) กลาววา การสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอนเปนเทคนคิ
การสอนที่คิดขึ้น เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสอนกันเอง วิธีการสอนดังกลาวมีรากฐานมาจากแนวคิด
และทศันคติเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Dynamics)  
   เอลิซาเบท แอน เฮอเรย (Aliasbeth Ann Hurley. 1983 : 694-A) กลาววาการ
สอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอนเปนยุทธวิธใีนการสอนซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องการสับเปลี่ยนบทบาทของครู
และนักเรียนและประโยชนทีไ่ดรับคือการเรียนรูซ่ึงเกิดจากแรงกระตุนภายในนักเรียนผูสอนขณะทํา
การสอนและในนักเรียนผูเรยีนโดยมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น  
   อิช (Ehly. 1986 : A) กลาววา การสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอน หมายถึง บทบาท
ของนักเรียนผูหน่ึงซ่ึงชวยเหลือนักเรียนคนอื่น ๆ ในการเรียนเปนการพัฒนาอยางมีระบบโดย
นักเรียนผูไดรับมอบหมายเปนผูสอนมักจะมีอายุมากกวาหรือเทากับผูเรียน 
   ฟารริส (Farris. 1995 : 866-A) กลาววาการสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอนเปนวิธีการ
ที่คาดวานักเรยีนจะไดรับความสบายและผอนคลายในการทํางานกับเพ่ือนมากกวาการทํางานกับ
ผูใหญและทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่ดีกับเพ่ือน  
   จากความหมายของการสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอนที่ไดกลาวมาแลวน้ัน สรุปไดวา
การสอนโดยวิธีเพ่ือนชวยสอนหมายถึง วิธีการที่ใหนักเรียนสอนกันเองอยางเปนระบบโดยมี
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีอายุมากกวาหรือเทากันเปนผูสอนและนกัเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําหรือปานกลางเปนผูเรียน  
 1.2 วัตถุประสงคของการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพ่ือน  
    การสอนโดยใชกิจกรรมเพือ่นชวยเพื่อนเปนการเรียนรูแบบใหนักเรยีนเปนศูนยกลาง
การเรียนอยางแทจริง เน่ืองจากผูเรียนทุกคนเปนผูมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน 
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนดวยกิจกรรม กลาวไวดังน้ี  
   ซิลานิ (Celani. 1979 : 197)  กลาววา เพ่ือใหการเรียนการสอนมีลักษณะเปนไปเพ่ือ
การสื่อสารมากกวาการสอนแบบเดิม ทั้งน้ีเน่ืองจากบรรยากาศในชั้นเรียนเปนกันเองทาํใหเกิดการ
ปะทะสัมพันธมากขึ้น ทําใหนักเรียนทุกคนไดใชภาษาในการสื่อสารอยางทั่วถึง  
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  ยัง (Young. 1972 : 630) กลาววา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในหลายสถานะแทนที่
นักเรียนจะเรยีนรูจากครูคนเดียวก็ไดเรียนรูจากแหลงอ่ืนดวย เชน จากเพื่อนดวยกันเอง หรือจาก
อุปกรณการสอนที่นํามาใชในชั้นเรียน  
  สิวาแซม (Sivasaliam. 1973 : 10) กลาววา เพ่ือสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการ
เรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่มีความกังวลในเรื่องขอบกพรองของตน เม่ือประกอบกิจกรรมทาง
ภาษาจากการสนทนากับเพ่ือนในวัยเดียวกันอาจทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น เพราะใช
ภาษา ระดับเดียวกันมีปญหาในการเรยีนที่คลายคลงึกัน เม่ือนักเรียนผูเรียนกลาที่จะซักถามก็จะ
เกิดความมั่นใจวาตนเองจะเขาใจบทเรียนไดอยางแนนอน ในขณะเดียวกันนักเรียนผูสอนจะรูสึก
ภาคภูมิใจและรูสึกวาตนเองไดรับความ สําเร็จในการเรียนดวยสาเหตุตาง ๆ เหลานี้นักเรียนจึงเกิด
ความสนใจทีจ่ะเรียนมากขึน้ อันนํามาสูทัศนคติที่ดีในการเรียนไดมาก  
  สตัสแมน (Statman. 1982 : 124) กลาววา เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของครูแทนที่ครู
จะตองสอนและฝกนักเรยีนทุคนในชั้น ก็เปนเพียงผูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา คอยสังเกตและแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ในการเรียนของนักเรียนแตละกลุมซ่ึงทาํใหการเรียนของนักเรียนเขาถึงนักเรียนสวน
ใหญมากยิ่งขึ้น 
  เพ็ญสุข    ภูตระกูล (2528 : 43) กลาววา เพ่ือใหนักเรียนมีความรูแมนยํายิ่งขึ้น
นักเรียนผูสอนจะไดทบททวนบทเรียนอีกครั้งหน่ึงในขณะทําการสอน สวนนักเรียนผูเรียนกไ็ดรับ
ประโยชนโดยตรงจากนักเรียนผูสอนเพราะเทากับวามีแหลงขอมูลทีส่ามารถใหขอมูลปอนกลับได
ทันทีโดยเฉพาะในลักษณะของการสอนแบบหนึ่งตอหน่ึง  
  ปรีชา  วิเทศวทิยานุศาสตร (2524 : 44 - 45) กลาววา เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทํางาน
เปนหมูคณะ ใหรูจักชวยเหลอืซ่ึงกันและกันและทํางานอยางมีระเบียบวินัย นอกจากนี้ยังทําให
นักเรียนเล็งเห็นถึงคุณคาของการศึกษาหาความรูดวยตนเอง  
 1.3 หลักพื้นฐานในการสอนโดยวิธเีพ่ือนชวยสอน 
  หลักพื้นฐานในการใหเพ่ือนชวยสอนที่สําคัญ 3 ประการ จากคําบรรยายของบลูม 
(สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร. 2523 : 53) ไวดังน้ี  
   1. การชี้แนะ (cues)  เปนการบอกหรืออธิบายใหนักเรยีนมองเห็นแนวทางในการ
เรียนรูวาเรียนอะไร เรียนอยางไร เม่ือเรียนแลวจะตองมีความรูความสามารถอะไรบางในการชวย
สอน ถาผูไดรับการสอนและผูสอนมีปฏิสัมพันธกันเปนอยางดี ยอมเปนการงายในการเลือกตวัชีแ้นะ
ใหเหมาะสมกับผูเรียน  
   2. การมสีวนรวมในกิจกรรม(Participation) การสอนที่มีคุณภาพจะตองใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรม เชน การแสดงความสามารถ การซักถาม การทําแบบฝกหัดตลอดจนการ
รูจักตอบสนองในกิจกรรมการเรียน ในขณะที่ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมผูสอนก็ไดรับขอมูล
ยอนกลับในการเรียนรูของผูเรียนซึ่งเปนการตรวจสอบและปองกันขอผิดพลาดที่ผูสอนจะไดแกไข
ขอบกพรองในการเรียนรูควบคูไปกับการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู  
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   3. การเสริมแรง (reinforcement) ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูเปนที่ยอมรับวาการ
เสริมแรงมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิข์องผูเรียน ผูสอนตองพยายามใชรูปแบบของการเสริมแรงหลาย 
ๆ ชนิด เชน ยกยองแสดงทาทาง  ใหรางวัล ความสนใจ การใหดาว เปนตน ใหเหมาะสมกับเวลา
และสถานการณ  
  การใหเพ่ือนเปนผูชวยสอนในประเทศไทยเราไดปฏิบตัมิาเปนเวลานานแลวแตเปน
ลักษณะที่นักเรียนชวยสอนกันเองโดยที่นักเรียนที่เรียนในชั้นเดียวกนั หรือนักเรียนที่เรียนชั้นสงูกวา
ชวยสอนและชี้แนะปญหาการเรียนใหกับนักเรียนที่เรียนออนหรือเรียนชาซึ่งบางครัง้จะมีครูเปน
ผูสนับสนุน หรือบางครั้งก็ไมมีก็ได  สวนมากจะชวยสอนเปนการภายในไมมีกระบวนการชวยสอนที่
แนนอนและไมมีการบันทึกเปนหลักฐานในการเผยแพร  
  อิชลี่ (Ehly. 1986 : 7 – 28) ไดกลาวถึง หลักการการพื้นฐานของการใหเพ่ือนชวย
สอนไวดังน้ี  
   1. ควรมีการกําหนดเปาหมายจัดการสอนไวชัดเจนวา ตองการประโยชนอะไรจาก
กิจกรรมเพื่อนชวยสอน ควรกําหนดเปาหมายและจุดมุงหมายกอนทํากิจกรรม  เพราะวาเปาหมายที่
ชัดเจนทําใหเห็นโครงสรางของเครื่องมือและวธิีการที่จะใช  
   2. การประเมินผลเปนพ้ืนฐานในการวัดกจิกรรมที่ใชกบัเวลาที่หมดไป  การ
ประเมิน ผลขึน้อยูกับจุดมุงหมายของการสอน เชน ถามีจุดมุงหมายในการสอนเพื่อพัฒนาการมีสวน
รวม หรือการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน การประเมินผลอาจใชวธิีการสังเกตไดแตถาตองการวดัผล
การเรียนรูก็จําเปน ตองใชขอทดสอบในการวัดเพื่อดูวานักเรียนมีการพัฒนาขึ้นหรือไม โดยในการ
วัดผลประเมินผลน้ีเราจะวัดทั้งผูสอนและผูเรียนเพ่ือเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมนี้ตอไป 
   3. เครื่องมือและวธิีการสอนจะตองมีความสัมพันธกับเปาหมาย จุดมุงหมายและ
การวัดผลเปาหมายเปนขอบเขตทัว่ไปทีจ่ะควบคุมกิจกรรม จุดมุงหมายชวยทาํใหเห็นวิธีการเรียน
ชัดเจนขึ้น การวัดผลชวยทําใหทราบวากิจกรรมบรรลเุปาหมายหรือไม เครื่องมือจะเปนตวัชวยทํา
ใหเปาหมาย จุดมุงหมายและการวัดผลตรงตามทีต่องการ การคํานึงถึงเวลาชวยในการวางแผนใช
เครื่องมือ การวางแผนขั้นตอนตาง ๆ ควรทํากอนเพื่อจะชวยใหกําหนดเครื่องมือในการสอนไดซ่ึง
เครื่องมือที่ใชในการสอนจะดูจากความคาดหวังของนักเรียนตอบทเรียน เครื่องมือจะชวยใหเด็ก
คุนเคยกับเนือ้หาอาจจะใชเกมทายปญหาและการอานชวยใหเด็กรูสึกสนุกสนานและวธิีการในการ
นําเครื่องมือไปใชขึ้นอยูกบัประเภทของโปรแกรมการสอนวาตองการพัฒนาอะไรโดยใชวธิีการให
เหมาะสมกับเครื่องมือ  
   4. การจัดเวลา การใชเวลาควรจัดใหเหมาะสมกับเครื่องมือที่ใชในการสอนควรมี
การทําตารางกําหนดไวลวงหนา ชวงระยะเวลาจะถูกแบงไวสําหรับนักเรียนแตละชั้นโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับอายุของเด็ก เด็กเล็กอยูในระดับ 1 ถึง 3 ชวงการทํางานที่ดีที่สดุในแตละครั้งคือ 
15 นาที หรือนอยกวา สวนเด็กโตขึ้นสามารถใชเวลาประมาณ 30 นาที การกําหนดเรื่องเวลาและ
สถานที่ควรจะกําหนดไวแนนอนเพื่อเด็กจะไดมีความรับผิดชอบในการทํางาน  
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   5. การฝกทักษะใหนักเรยีนผูสอนจําเปนตองเขาใจจุดมุงหมายโปรแกรมดีพอ ๆ 
กับผูเรียนเขาใจจุดมุงหมายการเรียน การฝกทักษะใหนักเรียนผูสอนจะฝกใหนักเรยีนเขาใจเนื้อหา
และทักษะทางสังคมที่ตองการใชในการสอน  
  ดิเทอรลาย (Ehly. 1986 :22-28 ; citing Deterline : 1974. The Elementary School 
Jounral.) ไดกลาวถึง ทักษะที่นักเรยีนผูชวยสอนควรฝกมีทักษะดงัน้ี  

1. ทักษะการสรางสัมพันธภาพที่ดี  
2. ทักษะการชวยผูเรยีนตั้งเปาหมาย  
3. ทักษะการอธิบาย  
4. ทักษะชวยใหผูเรียนทราบถึงวธิีการเรยีนรู  
5. ทักษะการใหขอมูลยอนกลับ  
6. ทักษะการประเมินคําตอบของผูเรียน  
7. ทักษะการเลี่ยงการตําหนิ 
8. ทักษะการใหคําชมเชยที่เหมาะสม 
9. ทักษะการใหรางวัลที่เหมาะสม 
10. ทักษะการทบทวนและการประเมินความรู  

 6. การประเมินผูสอน การใหขอมูลยอนกลับแกผูสอนจะชวยใหทํากิจกรรมการ
สอนโดยเพื่อนชวยสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหครูชวยเหลือนักเรียนผูสอนไดตรงกับปญหาและ
สามารถใหแรงเสริมในพฤตกิรรมที่ดีของผูสอนจะทําใหผูสอนเห็นคุณคาของตัวเองในการชวยครู 
 1.4 รูปแบบของการจัดการกิจกรรมเพื่อนชวยสอน 
   แคนเลอรและคณะ (Candler. 1981 :380 - 383) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนักเรยีน
ชวยสอนไวดังน้ี  
   หลักเกณฑในการเลือกผูสอน  
    1. ครูควรจะเลือกผูสอนที่ยนิดีใหความรวมมือดวยความจริงใจ 
    2. ครูควรจะเลือกผูสอนที่ไมมีปญหาทางดานอารมณ  
    3. ครูควรจะเลือกผูสอนที่มีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้นเปนอยางดี  
    4. ครูควรจะเลือกผูสอนที่มีไหวพริบในการแกปญหา เพ่ือลดการนิเทศของครู
ใหนอยลง 
    5. ครูควรจะเลือกผูสอนที่มีความรูในเนื้อหาและการใชอุปกรณ แตไม
จําเปนตองใชคนเกง 
    6. ครูควรจะเลือกผูสอนที่ยอมรับความชวยเหลือและคาํแนะนําในการสอน
จากครูดวยความเต็มใจ 
   หลักเกณฑในการจับคูระหวางผูสอนกับผูเรียน 
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    1. ครูควรจะคูระหวางผูสอนกับผูเรียนที่สามารถทํากิจกรรมรวมกันไดอยาง
ราบรื่น 
    2. ครูควรจะจบัคูผูสอนที่มีความรอบรูในสิ่งที่ผูเรียนยังขาดอยู  
    3. ครูควรจะจบัคูผูสอนที่เปนเพศเดียวกบัผูเรียน เพ่ือปองกันปญหาตาง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในระหวางการสอน  
    4. ในกรณีที่ผูสอนเปนคนขีอ้าย ไมกลาแสดงออก ก็ควรจับคูกับผูเรียนที่กลา
แสดงออกในทํานองเดียวกนักับผูเรียนทีข่ี้อายก็ควรจะจับคูกับผูสอนที่ชอบแสดงออก 
   หลักในการฝกอบรมผูสอน  
    1. ครูควรจะนเิทศถึงขอบเขตเนื้อหาและวธิีการใชอุปกรณในแตละบทเรียน
กอนการสอน 
    2. ครูควรฝกใหผูสอนเขียนบันทึกการสอน เพ่ือที่ครูจะไดประเมิน
ความกาวหนาของการเรียนการสอนได   
    3. ครูควรจะใหความดูแลอยางใกลชิดระหวางการสอน แตไมควรเขาไป
เกี่ยวของกับกจิกรรมการเรียนโดยตรงมากเกินไปควรปลอยใหผูสอนไดแสดงความสามารถในการ
ดําเนินการและแกปญหาที่เกิดขึ้น   
    4. ครูควรจะบอกใหนักเรียนผูสอนทราบวา ถาเกิดปญหาตางๆ ทางดาน
ระเบียบวินัย นักเรียนไมควรจัดการเอง ควรรายงานใหครูทราบ เพ่ือครูจะไดดําเนินการแกไขให
เรียบรอย  
  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการใหเพ่ือนชวยสอน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการ
จัดการซอมเสริมโดยเพื่อนชวยสอนประสบความสําเรจ็ขึ้น  
 1.5 วิธีการสอนโดยใชเพ่ือนชวยสอน 
  วิธีการสอนแบบใหเพ่ือนชวยสอนอาจนํามาใชในชั้นเรียนตามปกตหิรือชั้นเรียนที่จัด
ขึ้นเปนพิเศษ  นอกจากจะใหนักเรียนเรียนรูจากเพื่อนวัยเดียวกันแลว  (Peer Tutoring) ก็อาจจัด
ชั้นเรียนใหมใหนักเรียนผูสอนมีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิสูงกวานักเรียนผูเรียน (Cross-Age Tutoring) 
นอกจากนี้ครูอาจใชวิธีการสอนดังกลาวสอนเนื้อหาแตละรายวิชาตามปกติ  หรือนําไปดัดแปลงใช
กับการสอนทบทวนตลอดจนการสอนซอมเสริมไดตามความเหมาะสม  
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีน้ี ทาํไดหลายลักษณะตางๆกัน เชน การทําแบบ 
ฝกหัดตามที่กาํหนด (Work Book Assignments) การฝกฝนการอาน (Read Practice) การเลนเกม
ที่มีจุดประสงคในดานวิชาการ(Academic Games)ตลอดจนการสัมมนากลุมยอย (Small Group 
Discussion) เปนตน  
  วิธีการงาย ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในระบบนี้คอืการแบงนักเรียนออกเปนกลุม 
เชน แบงเปนกลุมเกง กลุมออนหรือในบางโอกาสก็จัดเปนกลุมงาย ๆ ตามที่น่ังของผูเรียนถา
กิจกรรมการเรียนไมยุงยากซับซอนจนเกินไปนัก  หลังจากนั้นครูจะมอบหมายงานใหนักเรียน
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รับผิดชอบ ใหศึกษารวมกันและจะตองรายงานผลเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ ตอชั้นเรียนอีกทีหน่ึง 
กิจกรรมที่มอบหมายใหนักเรียนทํานั้นอาจเปนเรื่องงายๆ ใชเวลาเพยีง 5 นาที เชน ใหชวยกนัคิด
และเขยีนวาไดเรียนอะไรไปบางในชัว่โมงที่แลวในบางครั้งครูอาจใหอานบทอานแลวใหนักเรียนแต
ละกลุมสรุปใจความสําคัญ หรือใหเตรยีมคําถามเกี่ยวกับบทที่อานเพ่ิงจะเรียนจบไป ใหแตละกลุม
แตงประโยคโดยใชคําที่กําหนดหรืออาจใหคิดกิจกรรมหรือเกมประกอบบทเรียนเปนพิเศษ  
  ในบางชั้นเรียน ครูอาจจัดใหนักเรียนเรียนและสอนกันเปนคูๆ (One-to-One 
Instruction) ดวยเหตุน้ีจึงมีผูเรียกการสอนแบบนี้วา “Individualized Instruction” ซ่ึงหมายถึง การที่
นักเรียนไดเรยีนดวยตนเอง ไดเรียนรูจากเพื่อนนักเรียนดวยกันและนักเรียนจะมีวิธีในการเรียนการ
สอนอยางไรก็ไดขึ้นอยูกับนักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียนแตละคูจึงตางไปจากการเรียนการสอน
ตามระดับความสามารถของแตละบุคคล (Individualization Instruction) ซ่ึงมีความหมายและ
ขอบเขตกวางขวางขึ้น คือเปนแนวการสอนหรือแนวคิด (Approach) ที่ครูใชกบันักเรียนเปนกลุม
โดยใชวธิีการสอนและวัสดกุารสอนเหมือนกันหมดเพียงแตวาผูเรียนจะเร่ิมเรียนและมีความกาวหนา
ในการเรียนแตกตางกันไปตามระดับความสามารถของแตละคน 
  กอนดําเนินการเรียนการสอน ครูผูสอนและผูที่เกีย่วของควรไดพิจารณาและดําเนิน 
การตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี คือ  
   1. กระจายเนื้อหาในรายวิชาที่จะสอนใหเปนบทยอยๆ แลวจัดเรียงลาํดับตาม
ความเหมาะสม 

 2. เตรยีมแบบฝกหัดประกอบการเรียน หรือถาจัดใหมีความยากงายในระดับ
เดียวกันพรอมกันนี้ควรกําหนดเรื่องการใหคะแนน การตีความหมายจากผลสอบ ทั้งน้ีเพ่ือความ
สะดวกในการตรวจ และอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนผูใหการทดสอบในกรณีที่นักเรียนเปน
ผูดําเนินการสอนและทดสอบกันเอง  

 3. เตรียมแหลงขอมูลใหเพียงพอ เชน หนังสือคูมือ หนังสือพิมพ วารสาร รวมทั้ง
อุปกรณการสอนอื่น ๆ เชน เทปบันทึกเสยีง วิทยุ ตลอดจนคาํเฉลยแบบฝกหัดแตละชุด 

 4. เลือกนักเรียนผูสอน (Tutors) นักเรียนผูเรียน (Tutees) จัดกลุมหรือจับคู
ระหวางนักเรยีนผูสอนและนักเรียนผูเรียน และเตรียมนักเรียนผูสอนใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ
ตน  
  ในการเลือกนกัเรียนผูสอนนั้น ครูอาจเลือกนักเรียนตามระดับความสามารถ คือ เลือก
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงและมีความสมัครใจที่จะสอนผูเรียน สิ่งที่ควรนํามาพิจารณาอีก
ประการหนึ่ง คือ นักเรียนผูสอนจะตองมีความประพฤติ ลักษณะนิสยัและอารมณเปนที่ยอมรับของ
นักเรียนในกลุมของตนดวยและถาเปนไปไดนักเรียนผูสอนควรจะไดเรียนหรือมีความเขาใจในเรือ่งที่
จะทําการสอนมากอน เพ่ือปองกันการใหขอมูลที่ผิดพลาดแกนักเรียนผูเรียน  
  สวนนักเรียนผูเรียนนั้นโดยสวนใหญจะเปนนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํากวา
นักเรียนผูสอนหรืออาจเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํากวาเกณฑปกต ิในบางกรณี
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นักเรียนผูเรียนอาจเปนนักเรียนที่ขาดเรียน หรือมีปญหาในการเรียนบางเรื่อง ครูจึงจัดใหมีการเรียน
การสอน แบบใหเพ่ือนชวยสอน เพ่ือใหนักเรียนผูเรียนมีปญหาเหลานั้นไดรับความรูเพ่ิมเติมเปน
กรณีพิเศษ  
  เม่ือครูคัดเลือกนักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียนเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ การ
จัดกลุมนักเรียน ซ่ึงโดยทั่วไปจะจัดนักเรียนที่เขากันไดดีเปนกลุมเดียวกัน โดยใหมีอัตราจํานวน
นักเรียนผูสอนตอนักเรียนผูเรียนอยูในเกณฑที่เหมาะสม สวนในกรณีที่ครูจัดนักเรียนเปนคูๆ (One-
to-One Tutoring Situation) ครูควรเลือกนักเรียนที่เปนเพศเดียวกนั หรือ อายุไลเลี่ยกันเปนเกณฑ  
  ขั้นตอนสุดทายที่ครูควรคํานึงถึงคือ การเตรียมนักเรียนผูสอนใหเขาใจถึงวิธีการเรยีน
การสอนโดยใหเพ่ือนชวยสอน ครูจะตองอธิบายใหนักเรียนผูสอนเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ตลอดจน
วิธีการเตรียมตัวในการสอน วธิีการในการดําเนินการสอน การแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวาง
การเรียนและการประเมินนักเรียน ผูเรียนในกลุมของตนวามีความเขาใจในบทเรยีนมากนอย
เพียงใด นอกจากนี้ครูควรอธิบายใหนักเรยีนผูสอนทราบถึงหนาที่ของตนเม่ือการสอนสิ้นสุดลง 
  จากเอกสารดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาบทบาทและหนาที่ของทั้งครูและนักเรียนใน
การเรียนการสอนโดยใหเพ่ือนชวยสอนจะตองเปลี่ยนแปลงไป คือ  
   1. ครูไมไดเปนผูถายทอดเนื้อหาวิชาหรือประสบการณแกนักเรียนโดยตรงแต
อาศัยนักเรียนผูสอนสอนใหนักเรียนคนอื่น หนาที่และความรับผิดชอบของครูคือการเลือกนักเรียน
ผูสอน การจัดกลุมหรือจัดคูของนักเรียน การบันทึกพฒันาการในการเรียนของนักเรียนเชน 
สังเกตการณทํางานรวมกันของนักเรียน ความเปนระเบียบเรียบรอยของชั้นเรียนและที่สําคญัคือครู
จะตองประเมินผลความกาวหนาในการเรียนการสอนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอจากการที่ครูไมได
ทําหนาที่เปนผูสอนตลอดเวลา ทําใหมีโอกาสที่จะเขาถึงปญหาของนักเรียนแตและคนไดมากยิ่งขึ้น 
โดยสังเกตจากนักเรียนแตละกลุมขณะทาํการเรียนการสอน ครูจึงเปลี่ยนหนาที่ผูสอนมาเปนผูชวย 
(helper) และเปนแหลงขอมูล(Resource) และเม่ือนักเรียนผูสอนมีความชํานาญในการสอนเพิ่มมาก
ขึ้นและสามารถนํากลุมของตนไดเองแลวครูควรลดบทบาทในการควบคุมดูแลลง 

 2. นักเรียนจะเปลี่ยนไปจากการเปนผูฟงอยางเดียวมาเปนผูทํากิจกรรมในการ
เรียนการสอน (Active Participants) เชน นักเรียนผูสอนนอกจากจะตองรับผิดชอบตอการเรียนของ
ตนเองแลวจะตองทําหนาทีส่อนนักเรียนคนอื่นๆ ตองเตรียมการสอนรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณในการ
เรียนการสอนแตละครั้ง นอกจากนี้ยังตองรูวิธีการในการดําเนินการสอน เชน การย้ําคําตอบที่
ถูกตอง การแบงกลุมทํางาน การนํากิจกรรมมาใชประกอบการเรียนการสอนรวมทั้งจะตอง
รับผิดชอบการเรียนการสอน รวมทั้งจะตองรับผิดชอบในการเสนอผลการเรียนการสอนตอครูผู
ควบคุมการสอนซึ่งอาจทําไดโดยการเขียนรายงานหรือพบปะเปนการสวนตวั ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเวลา
และความเห็นของอาจารยผูควบคุมการสอน สําหรับนักเรียนผูเรียนก็จะตองรวมมือในการทํา
กิจกรรมรวมทั้งซักถามเมื่อมีขอสงสัย หรือขอใหมีการสอนซอมเสริมเม่ือไมแนใจวาตนเองจะ
สามารถผานจุดประสงคในการเรียนแตละคร้ัง  
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2. งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.1 งานวิจัยตางประเทศ   
  คูเกอร และ เชอรเซีย (Cooker and Chercia. 1976 : 464 - 467) ไดศึกษาผลของ
การฝกอบรมทักษะการเปนผูนําเพื่อนและการไมไดฝกทักษะการเปนผูนําเพื่อนเพ่ือพัฒนาการ
สื่อสาร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีค่รเูปนผูคัดเลือกทําหนาที่เปนผูนําเพื่อน
จํานวน 60 คน เปนชาย 28 คน และเปนหญิง 32 คน แบงเปนกลุมทดลอง คือผูนํากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมทักษะการสื่อสาร 40 คนและกลุมควบคุม คือผูนํากลุมทีไ่มไดรับการฝกอบรมทักษะการ
สื่อสาร 20 คน ผูนํากลุมทั้งหมด 60 คนทําหนาที่เปนผูนํากลุมใหกับนักเรียนคนอื่นๆ จํานวน 625 
คน โดยแบงออกเปนกลุมๆ ละ 8-12 คน แตละกลุมมีผูนํา 1 คน เครื่องมือที่ใชวัดคือ Index of 
Communication (CI) และมาตราวัดการตอบสนองของคารคัฟฟซ่ึงวัดจากการฟงแถบบันทึกเสียง
ผูนํากลุมไดบนัทึกระหวางใหการชวยเหลอืสมาชิกในกลุม ผลปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยจากการวัด
ทักษะการสื่อสารและมาตราวัดการตอบสนองจากแถบบันทึกเสียงระหวางกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา ผูนํากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมทักษะการสื่อสารมีความสามารถในการเอื้ออํานวยกลุมสูงกวาผูนํากลุมทีไ่มไดรับการ
ฝกอบรมทักษะการสื่อสาร  
  ดันคิน (Dunkin. 1978 : 22 – 25) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการสอนโดยใหเพ่ือน
ชวยสอน ตวัอยางประชากรในการวิจัยมีจํานวนทั้งสิ้น 58 คน แบงเปนกลุมทดลอง กลุมละ 15 คน 
2 กลุม ซ่ึงเรียนโดยวิธีใหเพ่ือนชวยสอนกบักลุมควบคุมกลุมหน่ึงซ่ึงเรียนโดยการบรรยายตามปกติ 
ผลปรากฏวา นักเรียนผูสอนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนผูเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 และกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
  เฮนริชสัน(Henrichson. 1978 : 18 – 21) ไดทําการทดลองการสอนอานออกเสียงให
นักเรียนโดยใชวิธสีอนแบบใหเพ่ือนชวยสอนโดยการจัดทําบัตรซึ่งมีภาพประกอบและคําอธบิายเปน
ประโยคสั้นๆ ในประโยคจะประกอบดวยคําที่ตองการใหนักเรียนฝกเปนคูๆ นักเรียนผูสอนจะอาน
ประโยคทลีะประโยคแลวใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถู่กตอง ถานักเรียนผูเรียนสามารถเลือกคําตอบ
ไดถูกตองกับประโยคที่ไดฟงก็แสดงวาแยกเสียงฟงไดถูกตอง จากการทดลองสอน เฮนริชสัน พบวา 
นักเรียนรูสึกสนุกสนานในการเรียนและเม่ือไมสามารถแยกความแตกตางของเสียงไดก็ทราบได
ทันทีโดยไมตองรอจนกวาจะทําแบบฝกหัดทั้งหมดเสร็จเสียกอน นอกจากนี้ยังใหนักเรียนเห็นคณุคา
ของการอานออกเสียงอยางถูกตองรวมทัง้ไดเขาใจความหมายและรูปแบบของประโยค ในขณะที่
อานหรือฟงเสียงของคํานั้นๆ  
  บอรลิน (Berlin. 1979 : 638-A) ไดศึกษา เรื่องการใหนักเรียนสอนนักเรียนและความ
เปนไปไดของการนําเอารูปแบบการสอนที่ใหนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาเปนผูนํากลุมสนทนา
หรือเปนผูรวมสนทนามาใชในสภาพการเรียนการสอนตามปกติ ผลปรากฏวา ไมมีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมที่มีนักเรียนเปนผูนําสนทนากับกลุมทีค่รูเปนผูดําเนนิการและเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกลุมสมัมนาที่เปนนักเรียนปที่ 1 ลวนๆ กบั นักเรียนปที่ 4 รวมสัมมนาดวยนั้น
ก็ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด  
  เซลานี (Celani. 1979 : 197-199) ไดทําการศึกษาเรื่องการนําเอาวิธีการสอนโดยให
เพ่ือนชวยสอนไปใชในการพัฒนาทักษะในการสื่อสารของนักเรียน (Communication Skills)  โดยใช
เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห ผลปรากฏวา การแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ กอใหเกิดการแขงขัน
ระหวางนักเรยีนผูสอนในแตละกลุมซ่ึงสงผลโดยตรงตอสัมฤทธิผลในการเรียนและนักเรียนสวนใหญ
ก็มีความสามารถในการสื่อสารดีขึ้นจากการที่ไดเรียนอยางใกลชิดกบันักเรียนผูสอนที่มี
ความสามารถในการพูดดี  
  มาริส (Maris. 1981 : 3537-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการเรียนที่
เรียนโดยใหเพ่ือนชวยสอนกับที่เรียนกบัครูตามปกติ ตัวอยางประชากรในการวิจัยเปนนักเรียนเกรด 
11 ซ่ึงแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคมุโดยทั้ง 2 กลุมเรียนบทเรียนซึ่งมีเรื่องและเนื้อหา
เดียวกันและใชเวลาในการเรียนทั้งสิ้น 6 คาบ หลังจากนั้นใหเขียนเรียงความเรื่องเดียวกันแลวนํามา
เปรียบเทียบคณุภาพดานการเขียน ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนโดยใหเพ่ือนชวยสอนมีสัมฤทธิผล
ในการเรียนสงูกวากลุมที่เรยีนกับครูอยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05 นอกจากนี้ยังมีลีลาในการเขยีน
ดีกวาและมีขอผิดพลาดในการเรียนนอยกวากลุมที่มีครูสอนตามปกต ิ
  ชุค (Shook. 1981 : 2004-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการเขยีน
เรียงความภาษาอังกฤษระหวางกลุมทดลองซึ่งเรียนโดยใหเพ่ือนชวยสอนแบบ 1 : 1 กับกลุม
ควบคุมซ่ึงเรียนดวยวธิีเดิมโดยทั้งสองกลุมใชแบบเรียนที่มีเน้ือหาและแบบฝกหัดเหมือนกันหมด ผล
ปรากฏวานักเรียนในกลุมทดลองเขียนเรียงความไดถกูตองตามกฎไวยากรณมากกวากลุมควบคุม
โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่ํากวาเกณฑปกติไดมี
พัฒนาการในการเรียนอยางเห็นไดชัด สวนครูผูสอนมคีวามเห็นวาการสอนดวยวิธใีหเพ่ือนชวยสอน
ใชไดดีในการสอนเขียน และทําใหความสมัพันธระหวางครูกับนักเรียนดีขึ้นมาก  
  บราวน (Brown. 1981 : 1457-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชเพ่ือนชวยสอนในการแก
โจทยทางคณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา กลุมตวัอยางเปนนักเรียนเกรด 4 จํานวน 160 คน 
แบงเปนกลุมทดลอง 80 คน กลุมควบคมุ 80 คน และนักเรียนอาสาสมัครเกรด 6 จํานวน 80 คน 
ไดรับการฝกใหเปนผูชวยสอน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่นักเรียนชวยสอนใหแกนักเรียนเกรด 
4 ในกลุมทดลองจํานวน 40 คน และกลุมที่ไมไดเปนนักเรียนชวยสอนจํานวน 40 คน จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมของนักเรียนเกรด 4 ที่ไดรับการชวยสอน (เปรียบเทยีบกับพวกที่ไมได
รับการชวยสอน) และนักเรียนเกรด 6 ที่เปนผูชวยสอนเปรียบเทียบกบัพวกที่ไมไดเปนผูชวยสอน 
ผลปรากฏวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมในเรื่องระดับเจตคตทิี่มีตอการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคมุ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาโปรแกรมการฝกผูชวยสอนเปน
ประโยชนในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรทั้งผูสอนและผูไดรับการชวยสอน  
  เบเคอร (Baker. 1982 : 409) ไดทําการศึกษาเรื่องสัมฤทธผิลในการอานของนักเรียน
ที่เรียนโดยวธิใีหเพ่ือนชวยสอนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือจะหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการอานและ
เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน  ทัศนคติและการประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยวธิี
เพ่ือนชวยสอน เครื่องมือที่ใชในการศกึษาประกอบดวยแบบสอนวินิจฉัย(Diagnostic Reading 
Test) และแบบ สอบถามที่ศึกษาสรางขึ้นหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวจึงนําผลการ
ทดสอบมาเปรียบเทียบคา t และวิเคราะหคาความแปรปรวนรวม ผลการศึกษาพบวา สัมฤทธผิลใน
การเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใหเพ่ือนชวยสอนกับทีเ่รียนกับครตูามปกติไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญแตเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะกลุมนักเรียนที่ความสามารถในการอานต่ํากวาเกณฑปกต ิ แลว
พบวาคะแนนเฉลี่ยทีไ่ดจากการทดสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนั้นนักเรียนที่ออนยังมี
พัฒนาการในดานพฤติกรรมการอานและการเขารวมกจิกรรม 
  ออกัส (August. 1982 : 98-A) ไดศึกษาผลของการใชเพ่ือนชวยสอนที่เปนเจาของ
ภาษาอังกฤษเปนผูสอนภาษาอังกฤษแกนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ประถมศึกษา อายุ 6-10 ป จํานวน 28 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 14 คน 
โดยกลุมทดลองไดรับการสอนภาษาอังกฤษจากนักเรยีนชาวอังกฤษ สวนกลุมควบคุมไดรับการสอน
จากเพื่อนรวมชั้น หลังการทดลองมีการทดสอบการพดูภาษาอังกฤษและพิจารณาความถี่ของการใช
ภาษาอังกฤษในการพูดกับเพ่ือน ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนจากเพื่อนชวยสอนชาว
อังกฤษมีความถี่ในการพูดภาษาอังกฤษและสามารถพูดภาษาอังกฤษไดคลองกวากลุมควบคมุ 
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและเพ่ือนเจาของภาษากับการใชภาษาองักฤษมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ฟทซ คิบบอน และ เรย (Fitz-Cibbon and Reay. 1982 : 39-44)  ไดทําการศึกษา
ความเปนไปไดของการเรียนการสอนแบบใหเพ่ือนชวยสอนและแบบมุงตอบคําถามที่วา จะเปนจริง
หรือไมตามที่เชื่อกันวา การสอนแบบใหนักเรียนผูสอนมีวัยวุฒิสูงกวานักเรียนผูเรยีนนั้น (Cross-
Age Tutoring) จะทําใหนักเรียนผูเรียนสนใจเรียนมากขั้นและการสอนโดยใหเพ่ือนชวยสอนแบบ
หน่ึงตอหน่ึง (One-to-One Tutoring) จะทําใหนักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียนไดเรียนรูซ่ึงกันและ
กันและทําใหเรียนดีขึ้นทั้งสองฝาย ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนปที่ 1 และปที่ 4 ที่เรียนวชิา
ฝรั่งเศส สวนการจับคูของนักเรียนใชตามลําดบัของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน(Pre-test) 
เพ่ือใหไดนักเรียนที่เกงสอนนักเรียนผูที่เกงเชนเดียวกนั ผลการศึกษาพบวา คะแนนทดสอบของ
นักเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 40% จาการทดสอบ (Pre-test) เพ่ิมขึ้นเปน 69% ในการทดสอบหลงัการ
ทดลองสอนซึ่งมีคาเทากับคะแนนเฉลี่ยของกลุมผูสอนในการทดลองสอน นอกจากนี้ในดาน
บรรยากาศการเรียนพบวา มีการสอบถามกันอยูตลอดเวลาระหวางนักเรียนผูสอนและนักเรียน
ผูเรียน  
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  วูทัน (Wootan. 1983 :2349-A) แหงมหาวิทยาลยัอลาบามา (Alabama) ไดศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอนอานโดยวิธีเพ่ือนชวยสอน ซ่ึงจัดขึ้นสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรูต่ํา ตัวอยางประชากรในการวิจัยเปนนักเรียนระดับอาชีวศกึษาของ
โรงเรียนแหงหน่ึงในเขตอลาบามา จํานวน 48 คน ซ่ึงไดรับการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และ
เม่ือเรียนจบแลวไดรับการทดสอบ (Post-test) อีกครั้งหน่ึงในการทดสอบใชแบบทดสอ “Woodcork 
Reading Mastery test” ผลปรากฏวา แมวาจะไมสามารถเสนอวิธีการสอนอานแบบใดแบบหนึง่
โดยเฉพาะแตก็ทาํใหเชื่อไดวาสามารถสอนทักษะการอานใหแกนักเรียนที่มีปญหาในดานสติปญญา
โดยใชเทคนคิการสอนดังกลาวได เน่ืองจากคะแนนที่ไดรับจาการทดสอบกอนและหลังการเรียนของ
กลุมทดลองและกลุมควบคมุน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
  วิลคินสัน (Wilkinson. 1983 : 482-490) ไดศึกษาสัมฤทธิผลในการอานของนักเรียน
โดยใชเพ่ือนชวยสอนซึ่งใชการตั้งคําถามในการเรียนเปนหลัก เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย
แบบสอบวัดสมัฤทธิผลในการอาน (Metropolitan Reading Achievement test)  และแบบทดสอบ
เกี่ยวกับความเขาใจไวยากรณ (Miler-Yodet test of Grammatical Comprehension) นอกจากนี้ใน
ระหวางการทดลองสอนผูศึกษายังไดบันทึกภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งคําถามและการใหคําตอบ
ของนักเรียนขณะทํากิจกรรมการอาน ผลการศึกษาสรปุไดวาสัมฤทธิผลในการอานของนักเรียนที่
เรียนโดยใหเพ่ือนชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนตามปกตแิตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมี
ความสัมพันธกันระหวางการตั้งคําถาม การใหคําตอบและสัมฤทธิผลในการอานของนักเรียน  
  จากเอกสารและผลการวิจัยตางประเทศทีก่ลาวขางตนน้ี สรุปไดวากจิกรรมเพื่อนชวย
เพ่ือนไดศึกษาคนควาในรปูของการทดลองและผลการทดลองสวนใหญไดขอสรุปวา เปนกิจกรรมที่
ชวยพัฒนาสมัฤทธิ์ผลทางการเรียน พัฒนาความสามารถดานตาง ๆ โดยเฉพาะความสามารถดาน
การอานไดเปนอยางดียิ่ง  
 3.2 งานวิจัยในประเทศ   
  ปรีชา    วิเทศวทิยานุศาสตร (2525 : 42) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนซอมเสริมวิชาทักษะการอาน 2 ดวยชุดการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
เรียนเปนกลุมโดยครูเปนผูดําเนินการ นักเรียนผูชวยสอนเปนผูดําเนินการและนักเรียนผูชวยสอน
กับครูรวมกันดําเนินการ ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนอุตรดิตถ
ดรุณี จํานวน 90 คน โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุม  1 กลุม แตละกลุมมี
นักเรียน 30 คน กลุมทดลองกลุมหน่ึงสอนโดยนักเรียนผูชวยกบัอีกกลุมหน่ึงสอนโดยผูชวยสอนกับ
ครู สวนกลุมควบคุมมีครูเปนผูสอน ทุกกลุมเรียนรูดวยชุดการเรียนเดียวกันจํานวน 10 ชุด ผล
ปรากฏวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนซอมเสริมทักษะการอานของนักเรียนกลุมที่ครเูปนผูดําเนินการ  
กลุมที่นักเรียนผูชวยสอนเปนผูดําเนินการและกลุมทีมี่นักเรียนผูชวยสอนกับครรูวมกันเปน
ผูดําเนินการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 และผลสัมฤทธิท์างการเรียนซอม
เสริมทักษะการอานเม่ือแยกจุดประสงคเชงิพฤติกรรมแตละตอนของนักเรียนกลุมที่มีครูเปน
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ผูดําเนินการ กลุมที่นักเรียนผูชวยสอนเปนผูดําเนินการและกลุมทีนั่กเรียนกับครูรวมกันดําเนินการ
ไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  
  ชอแกว    โภคยสุพัตร (2525 : 50) ไดศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลักภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนต่ําทีเ่รยีนหลักภาษาไทยโดยใชการให
นักเรียนสอนกันเอง ผลปรากฏวา วธิกีารใหนักเรียนสอนกันเองสามารถทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูได การเรียนรูจากเพื่อนดวยกันทําใหเกิดการเขาใจไดดีและเหมาะสมอันเนื่องจากวัยของเด็ก
ที่ใกลเคียงกันซ่ึงการที่ทั้งนักเรียนและนักเรียนผูสอนไดใชภาษาพูดในระดับเดียวกนัยอมกอใหเกิด
ความเขาใจงายขึ้น นักเรียนผูสอนเขาใจปญหาของนักเรียนผูเรียนไดงายเพราะลักษณะปญหาที่
คลายคลึงกับปญหาที่เขาไดประสบมาดวยตนเอง นักเรียนจะรูสึกเปนอิสระในการซักถามและสํารวจ
ปญหาตางๆ นักเรียนผูสอนสวนใหญจะมีความตั้งใจทีจ่ะสอนมาก มีความคิดริเริ่ม  กลาพูดกลา
แสดงออกมีความรับผิดชอบสูงซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและทําใหผลการเรียนมี
พัฒนาการที่สูงขึ้นกวาเดิม กลุมผูเรียนยอมรับวาไดประโยชนจากการเรียนรูมากขึน้ มีความอบอุน
ใจที่เห็นวามีเพ่ือนๆ และอาจารยประจําวิชาเอาใจใสเปนพิเศษทําใหเกิดกําลังใจและกระตือรือรนที่
จะเรียนมากขึน้ ทําใหมีทัศนะที่ดีตอวชิาเรียน ตอเพ่ือน ตออาจารยผูสอนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึน้ 
  เอมอัชณา    รัตนริมจง (2527 : 49-50) ไดศึกษา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง “สิ่งเสพติด” โดยใชเทคนิคการสอนแบบนักเรียนสอนกันเอง ให
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 8 คน ทําหนาที่สอนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 8 หองเรียน จํานวน 287 คน ซ่ึงเปนการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ใชเวลาทดลอง 12 สัปดาห 
ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลความคงทนของการทดลองเรียนในดาน
ความคิดเห็นของผูเรียนทีมี่ตอยาเสพตดิภายหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง  
  พิสุทธิ์    พฤกษะวัน (2527 : ง - จ) ไดทําการศึกษาเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่ไดรับการสอนเสริมโดยครูกับนักเรียนที่ไดรับการ
สอนเสริมโดยเพื่อนนักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่5 ของโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย จํานวน 2 กลุม กลุมหน่ึงมีนักเรียนจํานวน 92 คน เปนกลุมควบคุมทีไ่ดรับการสอนโดยครู  
อีกกลุมหน่ึงมีนักเรียนจํานวน 81 คน เปนกลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนโดยเพื่อนนักเรียน ใชเวลา
ในการทดลองสอนสัปดาหละ 1 คาบ เปนเวลาทั้งสิ้น 1 ภาคการศึกษา จากนั้นใหนักเรียนทั้งหมดทํา
การทดสอบแลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหดวยคาที (t-test) จากการศึกษาครั้งน้ี 
ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทีไ่ดรับการสอน
เสริมโดยครูสูงกวากลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนเสริมโดยเพื่อนนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนออนที่อยูในกลุมควบคุมและกลุมทดลองไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
กลุมเกงที่อยูในกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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  อุทัย    เพชรชวย (2527 : 61 - 64) ไดศึกษาการทดลองคณิตศาสตรชั้นประถมศกึษา
ปที่ 5 โดยใชกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิส์ูงและปานกลาง เปนผูสอนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิต์่ํา กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2526 ของโรงเรียนรอนพิบูลย จํานวน 48 
คน แบงออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 16 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 สอนโดยกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
กลุมทดลองที ่2 สอนโดยกลุมนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ปานกลางและกลุมควบคุมสอนโดยครู กลุม
ทดลองที่ 1 และ 2 มีผูสอนกลุมละ 8 คน อัตราสวนผูสอนตอผูเรียน 1 : 2 ทั้ง 3 กลุม สอนเรื่อง
เศษสวน ใชระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 3 วัน หลังเสร็จสิ้นการทดลองใหนักเรียนทาํ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทัศนคติอัตมโนภาพและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แลวเปรยีบเทยีบกันโดยใชวิธวีิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 3 กลุม ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิต์่ําที่สอนโดยกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและที่สอนโดยครูสูงกวานกัเรียนที่สอนโดย
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ปานกลาง  นอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
ที่สอนโดยกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและสอนโดยครูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 
  สุกัน    เทียนทอง (2527 : 68-71) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิท์างการเรียนซอมวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองทศนิยม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยครูกลุมเพ่ือนและศึกษา
ดวยตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรยีนที่ 3 ปการศึกษา 2526 ของ
โรงเรียนชุมชนบานลําดวนและโรงเรียนบานตะเคียน จังหวัดสุรินทร จํานวน 64 คน แยกเปน 4 
กลุม ๆ ละ 16 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนซอมเสริมโดยครูที่คํานึงถงึความบกพรองของ
นักเรียน กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนเสริมจากกลุมเพ่ือนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยคํานึงถึง
จุดประสงคทีบ่กพรอง จํานวน 8 คน อัตราสวนระหวางนักเรียนผูสอนตอนักเรียนผูเรียนเทากับ 1 : 
2 กลุมทดลองที่ 3 ไดรับการซอมเสริมดวยวิธีการศึกษาดวยตนเอง กลุมที่4 เปนกลุมที่สอนซอม
เสริมจากครูโดยวิธีสอนปกติทั้ง 4 กลุม เรียนเร่ืองทศนยิมและทําแบบฝกหัดทั้งหมด 12 ฉบับ หลัง
เสร็จสิ้นการทดลองใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนแลวนําคะแนนมาทดสอบ
คาไคสแควร (x2) ผลปรากฏวา การสอนซอมเสริมจากกลุมเพ่ือนและการสอนซอมเสริมโดยครูที่
คํานึงถึงความบกพรองของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสําหรบัที่ไดรับการสอนซอมเสริมจากกลุมเพ่ือน การสอนซอมเสริมดวยวธิี
การศึกษาดวยตนเองและการซอมเสริมโดยครูดวยวธิปีกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตกตางกนั
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  สุดา    เหลี่ยววิริยกจิ (2528 : ง - จ) ไดศึกษาผลการสอนโดยกลุมเพ่ือนและการสอน
โดยกลุมเพ่ือนรวมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงเปนกลุมตอผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดหัวลําโพง  กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 75 คน จับสลาก
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แบงเปนกลุม 3 กลุม คือกลุมทดลองที่มีการสอนโดยกลุมเพ่ือนเพียงอยางเดียว มีนักเรียน 25 คน 
กลุมทดลองทีมี่การสอนโดยกลุมเพ่ือนรวมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงเปนกลุม มีนักเรียน 26 
คน และกลุมควบคุมมีนักเรียน 24 คน ใชการทดลองแบบ A-B Control Group Design ใชเวลา
ทดลอง 6 สัปดาห กลุมทดลองทั้งสองกลุมจะไดรับการสอนจากเพื่อนสัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 
นาทีสําหรับกลุมที่มีการสอนโดยกลุมเพ่ือนรวมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงเปนกลุมจะไดรับการ
เสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรโดยการวางเงื่อนไขเปนกลุม เม่ือคะแนนจากการทําแบบฝกหัดหรือ
คะแนนสอบคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้นจากคะแนนครั้งสุดทายที่กลุมทําไดอยางนอย 1 คะแนน สวนกลุมที่
มีการสอนโดยกลุมเพ่ือนอยางเดียวและกลุมควบคุมจะไมไดรับการเสริมแรงใดๆ เลย ผลการ
วิเคราะหความแตกตางของคะแนนจากแบบทดสอบคณิตศาสตร ภายหลังจากการทดลองโดยใชวธิี
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบวา กลุมที่มีการสอนโดยกลุมเพ่ือนรวมกับการวางเงื่อนไข
เปนกลุมสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบคณิตศาสตรไดสูงกวากลุมที่มีการสอนโดยกลุมเพ่ือน
เพียงอยางเดียวและกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมที่มีการสอนโดยกลุม
เพ่ือนเพียงอยางเดียวกับกลุมควบคุมพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 
  ดารณี    รักดี (2529 : ง - จ) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการฝกจากเพื่อนแบบรายบุคคลและแบบ
รายกลุม กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2529 โรงเรียนทามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตวัอยางแบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 30 คน กลุมที่ 1ใชอัตราสวนนักเรียน
ผูสอนตอนักเรียนผูเรียน 1 : 1  กลุมที่ 2 ใชอัตราสวนนกัเรียนผูสอนตอนักเรียนผูเรียน 1 : 5 ใช
เวลาในการสอน 10 สัปดาห ภายหลังจากการทดลองสิ้นสุดลงทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งสอง
กลุมแลวนําคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยทดสอบคา t-test 
ผลการวิจัยพบวาคะแนนของกลุมที่ไดรับการฝกจากเพื่อนอัตราสวนนักเรียนตอนักเรียนผูเรียน 1 : 
5 และอัตราสวน 1 : 1 มีคะแนนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  นิตยา    ชูเกียรติ (2536 : 103-105) ไดศึกษาเรื่องผลการสอนซอมเสริมโดยวิธีเพ่ือน
ชวยสอนที่ไดรับการฝกทักษะการสอนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 80 คน เปนนักเรียนชวยสอน 20 คน และนักเรยีนผูเรียน 60 คน ใหนักเรียนชวยสอน 1 คน 
สอนนักเรียนผูเรียน 3 คน นักเรียนชวยสอนกลุมทดลองไดรับการฝกทักษะการสอนซอมเสริม ผล
ปรากฏวาชุดฝกทักษะการสอนใหนักเรียนชวยสอนเปนชุดที่มีประสทิธิภาพ โดยพิจารณานักเรียน
ชวยสอนกลุมทดลองมีคะแนนประเมินผลพฤติกรรมการสอนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 และนักเรียนผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนสูงกวากลุมควบคมุอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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  ...........    นอยหลุบเหลา (2539 : 40-43) ไดศึกษาผลของการใชกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน
ในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษที่มีตอเจตคติและผลสัมฤทธิท์างเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที ่2 
ปการศึกษา 2538 ของโรงเรียนบานเชียงวิทยา อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จํานวน 76 คน 
แบงเปน 2 กลุม ๆละ 38 คน จับสลากเดก็เกง ปานกลาง และเด็กออนใหอยูในกลุมเดียวกันทั้ง 2 
กลุม กลุมทดลองใชวธิีการสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพือ่นกลุมควบคมุใชวธิีการสอนตามปกติ ใช
เวลาทดลอง 3 สัปดาห ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที กอนและหลังการทดลองใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวดัเจตคตติอวชิาภาษาอังกฤษ และวัดผลสัมฤทธิใ์นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนํา
คะแนนเฉลี่ยที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติ t-test ผลปรากฏวา 
นักเรยีนที่เรียนโดยใชกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนมีเจตคตติอวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานกัเรียนที่เรียนโดย
วิธีสอนปกติและนักเรียนที่เรียนโดยกลุมใชกลุมเพ่ือนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวธิีสอนปกต ิ
  วรณัฐ    กลิ่นจันทร (2541: 94-97) ไดศกึษาผลของโปรแกรมซอมเสริมโดยเพื่อน
ชวยสอนควบคูกับการเสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตวัอยางเปนนักเรียนประถมศกึษาปที่ 6 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2540 โรงเรียนบานหมื่นแผว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 คน แบงเปน 2 กลุม 
กลุมทดลอง 20 คน เปนนักเรียนผูเรียน 10 คน เปนนักเรียนผูสอน 10 คน กลุมควบคุมเปน
นักเรียนผูเรียน 10 คน ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาหโดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมซอมเสริม
โดยเพื่อนชวยสอนควบคูกบัการเสริมแรงทางบวก มีอัตราสวนระหวางนักเรียนผูเรียนและนักเรยีน
ผูสอน 1: 1 ใชเวลาสัปดาหละ 3 ครั้ง กลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติในชั้นเรียนกอนและหลัง
การทดลองผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษและมีการ
ประเมินพฤตกิรรมในการเรียนแตละครั้ง  แลวเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนและคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank test และเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคมุกอนและหลงัการ
ทดลอง โดยใชสถิต ิThe Mann- Whitney U Test ปรากฏผลวา ภายหลังการทดลองนักเรียนที่
ไดรับการซอมเสริมโดยเพื่อนชวยสอนควบคูกบัการเสริมแรงทางบวกและนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกติมีพฤติกรรมการเรียนและผลสมัฤทธิท์างการเรียนในวชิาภาษาอังกฤษสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภายหลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับการซอมเสริม
โดยเพื่อนชวยสอนควบคูกบัการเสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมการเรียนและผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ในวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากเอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในประเทศไทยทีก่ลาวมา
ขางตนพอสรปุไดวาเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงนํามาใชพัฒนาความสามารถในดานตางๆ ทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยเฉพาะการอานไดเปนอยางดียิ่ง  
 จากเอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในตางประเทศและในประเทศ ที่
กลาวมาขางตนสรุปไดวา เปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงนํามาใชพัฒนาความสามารถในดาน
ตางๆ ไดเปนอยางดียิ่ง โดยจากเอกสารและงานวิจัยทีก่ลาวมานั้นพบวาใชพัฒนาการอาน  การ
เขียน-ตอบ เจตคตใิชไดในหลายวิชาไดแก ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ เคมี และคณิตศาสตร ขนาด
ของกลุมในการจัดกิจกรรม มีอัตราระหวางนักเรียนผูสอนตอนักเรียนผูเรียน เปน 1 : 1 หรือ 1 : 3 
หรือ 1 : 5 นักเรียนผูสอนเปนนักเรียนทีมี่ทั้งนักเรียนที่มีอายุสูงกวาและรุนเดียวกัน จาก
ประสิทธิภาพของกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนที่ชวยพัฒนาความสามารถดานการอานไดอยางดียิ่ง ทาํ
ใหผูวิจัยสนใจที่จะนํากิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนมาพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ  
เพ่ือความเขาใจกับนักเรียนที่โรงเรียนที่ผูวิจัยไดทําการสอนอยูในปจจุบัน โดยใชเพ่ือนรุนเดียวกัน
เปนนักเรียนผูสอน  นักเรียนผูสอนตอนักเรียนผูเรียนเปน 1 : 3  
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 เอกสารที่เกี่ยวกับเจตคติ                                                                                                                                                   
 1 ความหมายของเจตคติ  
       เจตคติ (Attitude) มาจากคําวา “Aptus” ในภาษาลาติน ซ่ึงตรงกับคําวาโนมเอยีง  ความ
เหมาะเจาะ (Fitness)  หรือการปรุงแตง (Adaptedness) (ศักดิ์  สุนทรเสณี. : 2531. และนวลนอย   เจริญ
ผล. 2533 : 34 ; อางอิงมาจาก Allport. 1967 : 3) เจตคติตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา attitude เดิมใชคาํวา
ทัศนคติ ตอมาคณะกรรมการบัญญัติศัพทของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของราชบัณทิตย
สถานใหใชคําวา เจตคติ และกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการไดใชคํานี้มาตลอดจนถึงปจจุบัน ดังนั้น
คําวาเจตคตจิึงเปนคําเดยีวกนักับคําวา “ทัศนคติ” ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายไว
ดังนี้  
       กูด (Good. 1973 : 48) ใหความหมายของ attitude วาหมายถึง ความพรอมที่จะแสดงออกใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่งทั้งทางดานดแีละไมดี หรืออาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางของบุคคล 
เชน รัก เกลยีด กลัว ไมพอใจตอส่ิงนั้น  
       ออลพอรท (Allport. 1967 : 8) ไดใหความหมายวา “เจตคตเิปนความพรอมของจิตใจและ
การทํางานของระบบประสาท เกิดจากการไดรับประสบการณซ่ึงมีผลโดยตรงตอการตอบสนองตอ
บุคคล  ส่ิงตางๆ และสถานการณตางๆที่เกีย่วกับบุคคลนั้น”  
       เธอรสโตน(Thurstone. 1967 : 479) อธิบายวา เจตคติเปนตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ไม
สามารถสังเกตเห็นไดงาย แตเปนความโนมเอียงทางจติภายในแสดงออกใหเห็นไดโดยพฤติกรรมอยาง
ใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังกลาววาเจตคติเปนเรื่องราวของความชอบความไมชอบ ความลําเอียง  ความ
คิดเห็น ความรูสึกและความเชื่อมั่นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  
       อนาสตาซี (Anastasi. 1968 : 480) ใหแนวคิดวา เจตคติหมายถึง ความโนมเอียงที่จะ
แสดงออก  ทางชอบหรือไมชอบตอส่ิงตางๆ เชน  เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณหีรือสถาบันตางๆ   
เจตคติที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง  แตสามารถสรุปพาดพิง (Inferred) จากพฤตกิรรมภายนอก  ทั้งที่
ตองใชภาษาและไมตองใชภาษา  
       แกริสัน และ แมกกูน(Garrison and Magoon. 1972 : 405)  ใหความหมายของเจตคติวา 
หมายถึง แนวโนมที่บุคคลจะตอบสนองตอวัตถุ  สัญลักษณ  สังกัปหรือสถานการณตางๆ ดวยวิถีทางที่
แนนนอน  
       มอรแกน และ คิง (Morgan and King. 1975 : 376)  อธิบายวา เจตคติของบุคคลไมสามารถ
เห็นไดโดยตรงบุคคลและมีเจตคติไปทางใดนั้นจะรูไดจากพฤติกรรมและการกระทําที่แสดงออก และ
เจตคติมีอิทธิพลตอความชอบ ความไมชอบ และพฤติกรรมของบุคคล  
       เฟอรกูสัน (Ferguson. 1981 : 81) อธิบายวา เจตคตเิปนการแสดงออกเกี่ยวกับความเชื่อวา
อะไรถูกอะไรผิด ชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือปฏิเสธ 
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       ราชบัณฑติยสถาน (2525 : 235) ใหความหมายของเจตคติวาหมายถึง ทาทีหรือความรูสึก
ของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  
       สุชา    จันทรเอม (2527 : 242) ใหความหมายของเจตคติ วาหมายถึงทาทีของบุคคลที่มีตอ
บุคคล วัตถุส่ิงของ หรือสถานการณตางๆ เปนไปในทํานองที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไม
เห็นดวยก็ได  
       ยุพิน  พิพธิกุล (2527 : 13) กลาววา “เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงเราอัน
เปนสภาพแวดลอมภายนอก เชน บุคคล  วตัถุ  เหตกุารณ  ซ่ึงความรูสึกนี้อาจเปนไดทัง้ทางบวกและทาง
ลบ  
       พรรณี  ช. เจนจิต  (2528 : 288) อธิบายวา เจตคต ิ เปนเรื่องของความรูสึกทั้งพอใจและไม
พอใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงมีอิทธิพลทําใหแตละคน  สนองตอบตอส่ิงเราแตกตางกันไป บุคคล
จะมีเจตคติดีหรือไมดีเกีย่วกบัสิ่งใดนั้น บคุคลรอบขางมีอิทธิพลอยางยิง่  เจตคติของบุคคลมีแนวโนมที่
จะขึ้นอยูกับคานิยมของคนนัน้ 
       กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528 : 230) กลาววา เจตคติ คือความพรอมของรางกายและจิตใจที่มี
แนวโนมที่ตอบสนองตอส่ิงเรา  หรือสถานการณใดๆ ดวยการเขาหาหรอืถอยหนีออกไป  
       ศักดิ์    สุนทรเสณี (2531 : 3) ไดกลาวถึง เจตคตวิาเปนการรวบรวมเกีย่วกับความรูสึกนึก
คิด ความคิดเห็น (Opinion) ความเชื่อ (Beliefs) และความจริงซึ่งไดแกความรูสึกตางๆ รวมทั้งความรูสึก
ซ่ึงอาจเปนการประเมินทั้งหมดที่เกีย่วพนักันแลวบรรยายใหรูถึงแกนกลางของวัตถุนั้น  ความรู  
ตลอดจนความรูสึกเหลานี้มแีนวโนมจะกอใหเกดิพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งตอไป 
       จากแนวคดิของนักจิตวทิยาและนักการศึกษาทั้งไทยและตางประเทศสรุปไดวา  เจตคต ิ
หรือทัศนคติ หมายถึง ทาทีความรูสึกที่เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังจากที่บคุคลนั้นไดรับ
ประสบการณนั้นๆ หรือเปนความพรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึง่ทั้งดานดแีละไมดี
หรืออาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางของบุคคล เชน รัก เกลียด กลัว ไมพอใจ  
 
 2  ลักษณะของเจตคติ  
       ชอว และ ไรท (Shaw and Wright. 1967 : 13-14) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคตซ่ึิงสรุปได
วา  
       1. เจตคติ เปนผลจากที่บคุคลประเมินผลจากสิ่งเราแลวแปรเปลี่ยนเปนความรูสึกภายในที่
กอใหเกิดแรงจูงใจในการทีจ่ะแสดงพฤติกรรม 
       2. เจตคติของบุคคลจะแปรคาไดทั้งบวกและทางลบ 
       3. เจตคติ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูมากกวาทีจ่ะมีมาแตเกดิหรือเปนผลมาจากโครงสราง
ภายในตวับุคคล หรือวุฒิภาวะ 
       4. เจตคติขึ้นอยูกับสิ่งเราเฉพาะอยางทางสังคม  
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       5. เจตคติทีบุ่คคลมีตอส่ิงเราเปนกลุมเดยีวกันจะมีความสัมพันธระหวางกัน  
       6. เจตคติทีเ่ปนสิ่งที่เมื่อเกดิขึ้นแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยาก  
       สวนา    พรพัฒนกุล (2522 : 329-330) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติสรุปไดดังนี้  
       1. เจตคติมลัีกษณะเปนสภาวะทางจิต ทีม่ีอิทธิพลตอการคิดและการกระทํา มีผลใหบุคคลมี
ทาทีในการตอบสนองตอส่ิงเราไปในทางใดทางหนึ่ง 
       2. เจตคติเปนสิ่งที่ไมไดมีมาแตกําเนิด แตไดมาจากการเรียนรูและประสบการณที่บุคคลมี
สวนเกีย่วของ 
      3. เจตคติของบุคคลไมวาในเรื่องใดๆ มีทิศทางไมไปในทางบวกก็เปนไปในทางลบ  
      4. เจตคติมคีวามหมายอางอิงถึงบุคคลและสิ่งของเสมอ คือ เจตคติเกดิจากสิ่งที่มีตวัตน
สามารถอางอิงได  
      5. เจตคติมลัีกษณะมั่นคง และถาวร ยากแกการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีทนัใดแตตอง
อาศัยเวลาและมีกระบวนการในการเปลี่ยนดวย  
       ประสาร    มาลากุล ณ อยุธยา (2523 : 45) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติวา “เจตคติเปน
พฤติกรรมเชิงภาวะสันนษิฐาน (Hypothetical Construct) เพราะไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง
อยางชัดเจนเหมือนพฤติกรรมประเภททกัษะหรือมโนทศัน การจดัลักษณะเจตคตมิีการพัฒนาอาศัยการ
ประเมินที่สลับซับซอนและสรุปสันนิษฐาน (Inference) เอาจากการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ 
การเลือกของบุคคลหรือพฤติกรรมอื่นที่เกีย่วของและเจตคติเกิดจากการเรียนรูมิใชตดิตัวมาแตกําเนิด
ตามที่บางคนเขาใจ”  
       สงวน    สุทธิเลิศอรุณ (2525 : 94-96) ไดกลาวถึงลักษณะเจตคติ สรุปไดดังนี้  
       1.  เจตคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ชีวิตของบุคคลเจริญวัยขึ้นมา
ทามกลางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน เด็กทีอ่ยูในสิ่งแวดลอมที่ดี เมื่อเตบิโตเปนผูใหญ  ก็จะไดรับการ
ปลูกฝงในสิ่งที่ดีงาม ไดเรียนรูและทราบประสบการณที่ดีเปนความรูที่ไดรับไว  ตอมาก็จะเกิด
ความรูสึกและแสดงพฤติกรรมออกมา นบัวาเปนเจตคติที่ดีเปนสวนใหญ  ในทางตรงกันขามเด็กที่อยู
ในสิ่งแวดลอมที่ไมดี  เมื่อเติบโตขึ้นก็อาจมีเจตคติที่ไมดี  
       2. เจตคติเกิดจากความรูสึกที่สะสมไวนาน  ส่ิงแวดลอมมอิีทธิพลในการกลอมเกลา
บุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นก็ไดรับการสะสมความรูสึกในดานตางๆ ไว เชน ความเชื่อ
เร่ืองภูตผีปศาจ  ความรูสึกที่ถูกขมเหงน้ําใจจากพอเล้ียงหรือแมเล้ียง  ความรูสึกของเด็กที่ไมมีอาหาร
กลางวันรับประทาน  บรรดาความรูสึกตางๆ เหลานี้เด็กจะเก็บสะสมไว เมื่อเติบโตเปนผูใหญกจ็ะเปน
ความรูสึกหรือเจตคติในเรื่องนั้นๆ ฝงแนนในบุคคลดังกลาวแลว  
       3. เจตคติเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลยอมมี
สาเหตุหรือเหตุผลเสมอ ในบรรดาพฤติกรรมของบุคคลนอกจากจะมเีหตุผลและสาเหตุแลว ยังขึ้นอยูกับ
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อิทธิพลของเจตคติอีกดวย เพราะเจตคติมสีวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เชน เด็กที่มี
เจตคติที่ดีตอครูและตอโรงเรียนก็อยากจะมาโรงเรียน  ในบางครั้งผูปกครองใหหยุดเรยีนกไ็มยอม  
       4. เจตคตสิามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่นๆ ได เมื่อบุคคลอยูรวมกันเปนกลุมมีการติดตอส่ือ
ความหมายและมีสัมพันธภาพตอกัน กเ็ปนชองทางทีท่ําใหบุคคลสามารถถายทอดเจตคติไปสูบคุคล
อ่ืนๆ ไดเชน บิดามารดาถายทอดเจตคติของตนใหแกบตุร  ครูถายทอดเจตคติของครูใหแกนักเรียน เปน
ตน  
       5. เจตคติเปลี่ยนได เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได ถาไดรับขอมูลและสถานการณที่เหมาะ- สม 
เชน เด็กที่มีเจตคติวาเติบโตขึ้นจะเปนพยาบาล แตสอบคัดเลือกสูผูอ่ืนไมไดทั้งๆ ทีพ่ยายามสอบมาแลว 
2 คร้ัง ก็เลยเปลี่ยนเจตคตวิาไมเปนพยาบาลก็ไดขอเปนครูดีกวา เปนตน  
       กมลรัตน    หลาสุวงษ (2528 : 231) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคตสิรุปไดดังนี้  
       1. เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูหรือการไดรับประสบการณมใิชส่ิงที่ติดตัวมาแต
กําเนิด 
       2. เจตคติเปนดัชนีทีจ่ะชี้แนวทางในการแสดงพฤตกิรรม กลาวคือ ถามีเจตคติที่ดีก็มี
แนวโนมที่จะเขาหาหรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ตรงกันขาม  ถามีเจตคติที่ไมดี ก็มีแนวโนมที่จะไมเขาหา  
โดยการถอยหนีหรือตอตานการแสดงพฤตกิรรมนั้นๆ เชน เด็กชอบคร ู  ทําใหอยากเรียนรูวิชาที่ครูสอน  
ถาเด็กไมชอบเรียนวิชานั้นๆ หรือไมชอบครูคนนั้นก็พยายามหลีกเลีย่งไมเรียนวิชานัน้เปนตน  
       3. เจตคติสามารถถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลอื่นได เชน  บดิามารดาไมชอบบุคคล
หนึ่ง ยอมมแีนวโนมทําใหเดก็ไมชอบบุคคลนั้นดวย  
       4. เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได  เนื่องจากเจตคตเิปนสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรูหรือ
ประสบการณของแตละบุคคล ถาการเรียนรูหรือประสบการณนัน้เปลี่ยนแปลงไป เจตคติยอม
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน เดมินิสิตที่เขามาเรียนวิชาจิตวทิยาการศึกษา อาจไมชอบวิชานี้เลย เรียกวา เจต
คติทางลบ  แตเมื่อเรียนไปไดสักครึ่งหนึ่งของบทเรียน มคีวามรูสึกวาเปนวิชาที่มีประโยชนจึง
เปลี่ยนแปลงความคิดจากความไมชอบเปนความชอบ คือ เปลี่ยนเจตคตจิากเจตคตใินทางลบใหเปนเจต
คติในทางบวกแทน  
       จากแนวความคิดที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูเปน
สภาพการณทางจิตที่มีอิทธิพลตอการคิดและการกระทาํ  เจตคติเปนความรูสึกภายในที่กอใหเกดิ
พฤติกรรม ลักษณะของเจตคติมีทั้งเจตคตเิชิงนิมาน  เชงินิเสธ และเจตคติที่เปนกลาง เจตคติมีลักษณะ
มั่นคงและถาวร  แตสามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและการเรียนรูนั้นๆ  
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3 องคประกอบของเจตคต ิ
       เจตคติมีลักษณะเปนนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณในชวีิตของบุคคล  
บุคคลมีพฤติกรรมอยางไรหรือทําสิ่งใดลงไป เจตคติเปนเครื่องกําหนด  เจตคติจงึเปนสวนหนึง่ของ
บุคลิกภาพของบุคคล  ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของเจตคติสอด คลอง
กันไวดังนี้  
       แมคกายร (McGuire. 1966 : 155-156) ไดอธิบายองคประกอบของเจตคติไว 3 สวนคือ  
       1. องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) เปนองคประกอบดานความรูหรือ
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอส่ิงเรานั้นๆ เปนเหตุผลในการที่จะสรุปรวมเปนความเชื่อ หรือชวยในการ
ประเมินสิ่งเรา  
       2. องคประกอบดานความรูสึก (Feeling Component) เปนองคประกอบดานความรูสึกหรือ
อารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา อันเปนผลเนื่องมาจากบคุคลไดประเมนิสิ่งเรานั้นวา พอใจ 
– ไมพอใจ  ตองการ – ไมตองการ  ดี – เลว  
       3. องคประกอบดานการกระทํา (Action Tendency Component) เปนองคประกอบดาน
ความพรอมหรือความโนมเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองสิ่งเรานั้นๆ ในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง เชน สนับสนุนหรือคัดคาน การตอบสนองจะเปนไปในทิศทางใดขึน้อยูกับความเชื่อหรือ
ความรูสึกของบุคคล  
       ไทรแอนดสิ (Triandis 1971 : 2-3) ไดแบงองคประกอบของเจตคติไว 3 สวน คือ  
       1. องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ (A Cognitive Component) เปนองคประกอบ
ทางดานความรู ความเขาใจของบุคคลตอส่ิงเรา ซ่ึงไดแก บุคคล สถานการณ สังคม  
       2. องคประกอบทางดานความรูสึก (An Affective Component) เปนองคประกอบที่ตอเนื่อง
จากองคประกอบที่ 1 คือ เมื่อมีความรูความเขาใจแลวจะเกดิความรูสึกตอส่ิงนั้น ซ่ึงอาจเปนไปไดทั้ง
ทางบวกและทางลบ 
      3. องคประกอบทางดานการกระทํา (A Behavioral Component) เมื่อเกิดองคประกอบ 1 
และ 2 แลวจะเกิดความพรอมทางการกระทํา ซ่ึงขึ้นอยูกบัองคประกอบทั้ง 2 ดังกลาว  

องคประกอบทั้ง 3 ตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันดังภาพประกอบ 3 ดังนี้  
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 ภาพประกอบ 1 องคประกอบของเจตคติ (Triandis. 1971 : 3) 
 
       มอรแกน และ คิง (Clifford T.Morgan and Richard A.King. 1975 : 376-377)  ไดแบง
องคประกอบของเจตคติไว 3 สวน คือ  
       1. องคประกอบดานความรูสึก (Feeling Component) เปนองคประกอบทางดานความ รูสึก
ของบุคคลที่มีตอส่ิงเราตางๆ ไดแก คน วัตถุ และสถานการณตางๆ 
       2. องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) เปนองคประกอบดานความรูความ
เขาใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
       3. องคประกอบดานการกระทาํ (Action Component) เปนองคประกอบดานการกระทําหรือ
พฤติกรรมของบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบ 1 และ 2 
       เฟอรกูสัน (Ferguson. 1981 : 81) กลาววา เจตคตเิปนการแสดงออกเกี่ยวกับความเชื่อวา
อะไรถูกอะไรผิด ชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือปฏิเสธ การแสดงออกดังกลาวเกี่ยวของกับ
องคประกอบ 3 ประการคือ  
       1. องคประกอบทางดานความคิด ความเขาใจ (Cognitive Component) เจตคติจะแสดง
ออกมาในลักษณะของความเชื่อวาอะไรถูกอะไรผิด  

องคประกอบของเจตคต ิ

ส่ิงเรา 
บุคคล สถานการณ 
กลุมคนสังคม ฯลฯ 

เจตคต ิ

ความรูสึก 

ความรู 
ความเขาใจ 

การปฏิบัติ 

คําพูดแสดงความรูสึก 

การรับรู 
คําพูดแสดงความเชื่อ 

ปฏิกิริยาแสดงออก 
คําพูดเกีย่วกับการปฏิบัติ 

ตัวแปรรวม 
ตัวแปรตาม 

(ตัวแปรที่ขึ้นอยูกับสิ่งอื่นทีว่ัดได) 

ตัวแปรอิสระซึ่งวัดได 



30 
 
       2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) เจตคติจะแสดงออกมาใน
ลักษณะของความชอบหรือไมชอบ  
       3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนความพรอมที่จะกระทํา
เจตคติจะแสดงออกในลักษณะการยอมรบัหรือปฏิเสธ 
       ประสาร   มาลากุล ณ อยุธยา (2523 : 45-46) และ สงวน    สุทธิเลิศอรุณ (2525 : 94) ได
แบงองคประกอบของเจตคติไว 3 ประการ สรุปไดดังนี้  
       1. ดานความรูสึก (Affective Component)  การที่บุคคลจะมีเจตคติอยางไร เชน ชอบ 
หรือไมชอบอะไรก็ตาม จะตองขึ้นอยูกับปจจยัหรือองคประกอบที่สําคัญที่สุดคือความรูสึกเพราะ
ความรูสึกจะบงชี้วาชอบหรือไมชอบ เชน ความรูสึกชอบเปนครูหรือไมชอบเปนครู 
       2. ดานความรู(Cognitive Component) บุคคลมีเจตคติอยางไรจะตองอาศัยความรูหรือ
ประสบการณวาเคยรูจกัหรือเคยรับรูมากอน มิฉะนั้นบคุคลไมอาจจะกําหนดความรูสึกหรือทาทีวาชอบ
หรือไมชอบได เชน บุคคลที่จะบอกวาชอบเปนครูหรือไมเปนครูนัน้ จะองทราบเสียกอนวา ครูมี
บทบาทอยางไร มีรายไดเทาไร และจะกาวหนาเพยีงใด มฉิะนั้นไมอาจบอกถึงเจตคตขิองตนได  

      3. ดานพฤติกรรม (Behavioral Component) บุคคลจะมีเจตคติอยางไรใหสังเกตจากการ
กระทําหรือพฤติกรรม ถึงแมพฤติกรรมจะเปนองคประกอบที่สําคัญของเจตคติ แตยังมีความสําคญันอย
กวาความรูสึก เพราะในบางครั้งบุคคลกระทําไปโดยขัดกบัความรูสึก เชน ยกมือไหวและกลาวคําสวัสดี 
แตในความรูสึกจริงๆ นั้นอาจมิไดเล่ือมใสศรัทธาเลยก็ได  

      จากแนวคดิที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวาเจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูเปนสภาพการณ
ทางจิตที่มีอิทธิพลตอการคิดและการกระทํา  เจตคติเปนความรูสึกภายในทีก่อใหเกดิพฤติกรรม ลักษณะ
ของเจตคติมีทัง้เจตคติเชิงนิมาน  เชิงนิเสธ  และเจตคตทิี่เปนกลาง  สวนองคประกอบของเจตคตินั้น
ประกอบดวย องคประกอบดานความรู  องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบดานกระทํา 

 
4.  เจตคตติอวิชาคณติศาสตร  

       การใหการศึกษาแกนกัเรยีนในปจจุบนันี้ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่ครูผูสอนจะตองคํานึงถึง
ควบคูไปกับการใหความรูดานเนื้อหาวิชาก็คือ เจตคติของนักเรียนทีม่ีตอวิชาที่เรียน โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตรซ่ึงมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวของกับความคิดที่เปนกระบวนการและเหตุผลในลักษณะที่เปน
นามธรรม  จึงเปนการยากที่จะสอนใหนกัเรียนทกุคนเขาใจ  แตถาครูผูสอนสามารถสรางเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตรใหเกดิกับนกัเรียนได  ยอมมีสวนชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรงายขึ้น  และยัง
สงผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวย  ดังคาํกลาวของนักการศึกษาหลายทาน ตอไปนี ้ 
       ซีคอรด และ แบคแมน (Secord and Backman. 1964 : 100)  ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวัดเจตคตซ่ึิงสรุปไดวา “เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง  แตสามารถวัดไดในรูปของความคิดเห็น
หรือจากการแสดงออกทางภาษา”  
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       ไอคิน (Aikin 1979 : 229-234) ไดแบงลักษณะของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเปน 4 
ลักษณะ คือ ความเพลิดเพลิน  แรงจูงใจ  ความสําคัญและความเปนอสิระจากความกลัววิชาคณิตศาสตร  
แตวิลสัน (Wilson. 1971 : 685-689) ไดแบงเปน 5 ลักษณะคือ  
       1. เจตคติเปนความคิดหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอวิชาคณิตศาสตรทั้งทางดานดีและ ไม
ดีเกีย่วกับประโยชน ความสาํคัญ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร  
       2. ความสนใจเปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกชอบพอสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกวาสิ่งอื่น  
       3. แรงจูงใจเปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหลุลวงไปโดยพยายามเอาชนะ
อุปสรรคตางๆ และพยายามทําใหดี บุคคลที่มีแรงจูงใจจะสบายใจเมื่อตนไดทําสิ่งนัน้สําเร็จและจะมี
ความวิตกกังวลหากประสบความลมเหลว 
       4. ความวติกกังวล หมายถึงสภาวะจิตที่มีความตึงเครียด หวาดระแวงกลัว ทั้งหาสาเหตุได
และไมได และมักจะเกี่ยวของกับความตองการที่เกี่ยวเนือ่งกันหลายประการ พฤติกรรมที่แสดงถึงความ
วิตกกังวล เชน ความตื่นเตน ความหวาดกลวั ความตึงเครยีด  ความมีอารมณออนไหว ความเหนียมอาย 
และความรูสึกขัดแยงสับสน  
       5. มโนภาพแหงตน เปนความรูสึกเกีย่วกับตนเองในดานคานยิมทางวิชาการ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การปรับตัวทางอารมณ  
       ปานทอง    กุลนาถศิริ (2527 : 27) กลาววา “จุดประสงคที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันคือ การเสริมเสรางใหนกัเรียนมเีจตคติที่ดีตอวชิาคณิตศาสตรเมื่อ
นักเรยีนเกดิเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแลวก็ไมเปนการยากที่จะทําใหเขาใจคณิตศาสตรดังที่ครู
ปรารถนา” 
       จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การวัดเจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง  แตสามารถวัดไดโดย
ทางออม จากกรแสดงความคิดเห็น หรือการสังเกตพฤติกรรมภายนอก 
 
 5 การวัดเจตคติตอวิชาคณติศาสตร 
       ในจิตวิทยาโดยเฉพาะจิตวิทยาเชิงทดลองเชื่อวา ถาสรรพสิ่งซึ่งรวมทั้งเจตคติมีอยูจริง  
จะตองมีอยูในปริมาณหนึ่งทีส่ามารถบอกมาเปนจํานวนได  การบอกเปนเชิงปริมาณหรือเปนจํานวน
สามารถกระทําไดดวยการวดัในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซ่ึงสําหรับบางกลุมความคิดอาจพูดถึงการวัดนี้
ในลักษณะของการประมวลเพื่อการประเมนิก็ได  แตจดุหมายคลายคลึงกันคือ ตองการทราบสภาวะ
ของเจตคติในขณะถูกศกึษานั้นอยูในสภาวะอยางไร เนื่องจากเจตคติเปนพฤติกรรมทางสมอง  เปน
สภาพทางจิตหรืออารมณของมนุษยที่ซับซอน  ซีคอรด และคารล (Secord and Carl. 1964 : 100) ได
แสดงความคิดเห็นวาเจตคตไิมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถวัดในรูปความคิดเหน็ (Opinion) หรือ
จากการแสดงวาจา (Verbal Expression) แอล แอล เทอรสโตน (Thurstone. 1967 : 476) ก็มีความคิดเห็น
ตรงกันวาการวัดเจตคติจะวดัไดโดยตรงไมได แตสามารถวัดในรูปของความคิดเหน็ (Opinion) หรือการ
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แสดงออกทางภาษา(Verbal Expression) แตในการวัดนี้อาจเกดิความไมแนนอน หากผูตอบบิดเบือน 
หรือตอบไมตรงกับใจจริง อนาสตาซี (Anastasi. 1976 : 453) ไดใหความคิดเห็นในเรือ่งการวัดเจตคติไว
วา เจตคตไิมสามารถสังเกตไดโดยตรง แตสามารถสรุปพาดพิง (Inferred) จากพฤติกรรมภายนอกโดย
ใชภาษาเปนสือ่ หรือไมใชภาษาเปนสื่อ 
       จากแนวคดิและนยิามทีก่ลาวมาขางตนสรุปไดวา เจตคตไิมสามารถวัดไดโดยตรงแต
สามารถวัดไดในรูปของความคิดเห็นจากการแสดงออกทางภาษา  หรือวัดไดโดยการสัมภาษณวัดจากผู
ที่รูจักกับบุคลที่เราตองการจะวดั และจากการใชแบบวัดทางเจตคติ ขัน้ตอนในการสรางแบบวัดเจตคติ
นั้น ตองใหความหมายของเจตคติและสิ่งที่จะวัดใหแนนอนแลวจึงสรางขอความใหคลุมเนื้อหาในแตละ
หัวขอที่ตองการจะวดั จากนั้นนําแบบวดัไปใชกบักลุมบุคคลที่มีลักษณะพื้นฐานกบักลุมที่ตองการจะ
ศึกษา เพื่อคดัเลือกขอความและปรับปรุงขอความในแบบวัดเจตคตินัน้ๆ  
       ในหวัขอการวดัเจตคตนิีผู้วิจัยจะอธิบาย 2 หวัขอ คือ  
       9.5.1 วิธีการวัดเจตคต ิ
       9.5.2 เครื่องมือที่ใชวัดเจตคติ  
 
      5.1 หลักการวัดเจตคติ  
    การวัดเจตคตทิําใหเราเขาใจเจตคติของบุคคลและสามารถทํานายพฤตกิรรมของ
บุคคลนั้นๆ ได ซ่ึงนักวิชาการไดเสนอแนะการวดัเจตคติไวดังนี้  
    สมบูรณ  สิริยวงศ (2521 : 2) อธิบายวา เจตคติเปนพฤติกรรมภายในมีลักษณะเปน
นามธรรม จึงไมสามารถวัดไดโดยตรง  แตอาจวัดทางออมได ซ่ึงอาจทาํได 3 วิธีดังนี้  
    1. การสังเกต (observation)  เปนการวดัพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอส่ิง
หนึ่งสิ่งใด แลวนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตไปอนุมานวา บุคคลนั้นมีเจตคติตอส่ิงนัน้ๆ เปนอยางไร  
    2. การฉายภาพ (Projective Technique) เปนการวดัเจตคติโดยการสรางจินตนาการ
จากภาพ ภาพจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกอยางไรตอภาพขึ้นอยูกบั
ประสบการณที่เขาไดรับเปนประการสําคญั  
    3. การใหเลาความรูสึก (Self-Report) เปนวิธีวดัที่ใหบคุคลเลาความรูสึกที่มีตอส่ิงนั้น
ออกมา ซ่ึงผูเลาจะบรรยายความรูสึกนึกคิดของเขาตามประสบการณและความสามารถของเขาวาดี  ไม
ดี  ชอบ  ไมชอบอยางไร  จากการเลานี้สามารถที่จะกําหนดคาคะแนนเจตคติได  วิธีการวัดแบบนีไ้ดแก 
วิธีการของเธอรสโตน(Thurstone) ลิเคิรท (Likert) กทัทแมน (Guttman) และ ออสกูด (Osgood) 
คะแนนที่ไดจากการวดัเจตคติแบบนี้จะแบงเปนชวงๆ ในแตละชวงจะมีขนาดเทาๆ กัน สามารถที่จะ
นํามาเปรียบเทยีบความมากนอยของเจตคตไิด วิธีนี้เปนทีน่ิยมใชในการวัดเจตคติกันมาก โดยเฉพาะการ
วิจัยทางการศกึษา  
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    ไพศาล    หวงัพานิช (2526 : 147) กลาววา การวัดเจตคติเปนเรื่องที่ยุงยากพอสมควร
เพราะเปนการวัดคุณลักษณะภายในที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของบุคคล  คุณลักษณะดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงไดงาย  ดังนั้นการวัดเจตคตติองอาศัยหลักดงันี้  
    1. ตองยอมรับขอตกลงเบื้องตน(Basic Assumption)  
        1.1  ความรูสึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลมีลักษณะที่อยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
ทําใหเราสามารถวัดได  
        1.2  เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง ตองวัดโดยทางออมจากแนวที่บุคคลจะ
แสดงออกตอเหตุการณตางๆ  
        1.3  เจตคตินอกจากจะวดัในรูปทิศทางของความรูสึก เชน สนับสนุนคัดคาน ยัง
สามารถวัดขนาดและปริมาณมากนอยหรือความเขมของเจตคติอีกดวย  
   2. ในการวัดเจตคติจะตองมส่ิีงประกอบ 3 ส่ิง คือ ตัวบุคคลที่จะถูกวดัสิ่งเราซึ่งเปน
ขอความเกี่ยวกับรายละเอยีดในสิ่งนัน้  และการตอบสนองของบุคคลที่ถูกวัด 
   3. ส่ิงเราที่นิยมใชคือ ขอความวัดเจตคติ เปนสิ่งเราทางภาษา  ที่ใชอธิบายคุณคา  
คุณลักษณะของสิ่งนั้น  เพื่อใหบุคคลตอบสนองออกมาในระดับความรูสึก  
   4. การสรุปผลในเรื่องของเจตคติ จะอาศยัผลสรุปจากการตอบสนองตอส่ิงเรา จําเปน
อยางยิ่งที่การวดันั้นจะตองครอบคลุมคุณลักษณะตางๆ เพื่อผลจากการสรุปจะไดตรงกับความจริงมาก
ที่สุด 
    สงวน    สุทธิเลิศอรุณ (2526 : 96) อธิบายวา การวดัเจตคติของบุคคลอาจทําไดดังนี ้ 
    1. ใชวิธีการสังเกต (Observation) เปนการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเชน สังเกต
พฤติกรรมของบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษตาง ๆ อานและฟงเทปภาษาอังกฤษเสมอ อาจสรุปไดวาบุคคล
นั้นมีเจตคติตอภาษาอังกฤษ เปนตน  
    2. ใชวิธีใหตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) การวัดเจตคตินอกจากใชวิธีการ
สังเกตแลว อาจใชวิธีใหตอบแบบสอบถามก็ได ซ่ึงมีอยูหลายแบบ เชน แบบของเธอรสโตน  แบบ
ของกัททแมน เปนตน  
    3. ใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) การวดัเจตคตวิิธีนี้เปนการสัมภาษณและสนทนา
กัน  การสัมภาษณกด็ี การสนทนากด็ี  ยอมจะชวยใหมองเห็นเจตคติของผูถูกสัมภาษณหรือคูสนทนาได  
    สงบ    ลักษณะ (2529 : 41- 42)   ไดกลาวถึงการวัดคณุลักษณะทางดานความรูสึก 
สรุปไดวา คุณลักษณะทางดานความรูสึก อาจจะปรากฏในลักษณะของความสนใจหรือเจตคติ ซ่ึงมีวิธี
วัด 3 วิธี คือ  
        3.1  การวดัไดใหผูถูกวดัไดรายงานความรูสึกนึกคดิของตนเองโดยการใช
เครื่องมือขอเขียนหรือโดยการสัมภาษณ  
        3.2  การวดัโดยการสังเกตผูถูกวัดในสถานการณตาง ๆ   
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        3.3  การวดัโดยใหบุคคลอื่น เชน ครู ผูปกครอง เพื่อน รายงานลกัษณะของบุคคล
นั้นจะโดยการใชเทคนิคสังคมมิติ  แบบสอบถาม  หรือสัมภาษณผูที่รูจกับุคคลที่เราตองการวัด  
 
       5.2 เคร่ืองมือวัดเจตคติ  
    เครื่องมือการวัดเจตคติเปนแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามตางๆ ที่
ครอบคลุมเรื่องที่ตองการศึกษา และเปนขอความที่สามารถกระตุนใหผูตอบแสดงความรูสึกและแสดง
ความคิดเหน็ในทางบวกคือเห็นดวย ในทางลบคือไมเห็นดวย ทั้งสามารถบอกปริมาณดวยวาเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยมากนองเพียงใด มีความรูสึกเชนใดตอขอความนั้น  เรียกเครื่องมือนีว้ามาตราวดัเจตคติ 
วิธีสรางมาตราวัดเจตคติมีหลายแบบ  ดังนี ้ 
    สุชา    จันทนเอม (2527 : 243-244) เสนอวา การวดัเจตคติอาจทําไดหลายแบบดังนี้  
    1. Scaling Technique เปนวธีิหนึ่งที่ใชวัดเจตคติอยู 2 แบบ คือ  

      ก. วิธีของเธอรสโตน (TheThurstone Method) 
        แบบนี้ประกอบดวยประโยคตางๆ ประมาณ 10- 20 ประโยค หรือมากกวานั้น 
ประโยคตางๆ เหลานี้จะเปนตัวแทนของระดับความคดิเห็นตางๆ กัน ผูถูกทดสอบจะตองแสดงใหเห็น
วาเขาเหน็ดวยกับประโยคใดบาง  ประโยคหนึ่งๆ จะกําหนดคาเอาไวคอื กําหนดเปน Scale Value ขึ้น 
เร่ิมจาก 0.0 ซ่ึงเปนประโยคที่ไมพึงพอใจมากที่สุดเรื่อยๆ ไปถึง 5.5 สําหรับประโยคที่มีความรูสึกเปน
กลาง ๆ (Neutral  Statement) จนกระทั่งถึง  11.0 ซ่ึงมีคาสูงสุดสําหรับประโยคที่พึงพอใจมากที่สุด 
        ตัวอยาง  การสรางแบบทดสอบตามวิธีการของเธอรสโตน เพื่อวัดเจตคติของ
คนงานที่มีตอบริษัทที่เขาทําอยู  
        ขาพเจาคิดวา บริษัทนีดู้แลงานดีกวาบรษิัทอื่น ๆ ..............................................10.4 
        ถาขาพเจาจะหางานใหม ก็คงเลือกบริษัทนี้อีก ....................................................9.5  
        คนงานเอาใจใสบริษัทเทา ๆ กับบริษัทเอาใจใสคนงาน ......................................5.1 
        ทานตองติดตามกระตุนคนงานบางคนในบริษัทนี้ งานจึงจะดี............................2.1 
        คนที่ซ่ือสัตยทํางานลมเหลวในบริษัทนี้ ............ .................................................0.8 

      ข. วิธีของลิเคิรท (The Likert Method) 
        มาตราสวนแบบนี้ ประกอบดวยประโยคตางๆ ซ่ึงแตละประโยคผูถูกทดสอบจะ
แสดงความรูสึกของตนออกมา 5 ระดับ คอื เห็นดวยอยางยิ่ง  เหน็ดวย  เฉย ๆ ไมเหน็ดวย ไมเหน็ดวย
อยางยิ่ง  แตละระดับมีคะแนนใหไวตั้งแต 1-5 คะแนน คะแนนของคนหนึ่งๆ ไดจากคะแนนรวมจาก
ทุกๆ ประโยค  
    2. Polling  การหยั่งเสียงประชาชน สวนมากใชกับการเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือที่
ทําอะไรเกีย่วกบัประชาชน  ก็ตองมีการตรวจสอบ หยั่งเสียงกันเพื่อหยัง่ดูวามหาชนมคีวามรูสึกในเรื่อง
นั้นๆ อยางไร  เชน การลดกาํลังอาวุธ  การเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ประชาชนนยิม เปนตน   



35 
 
        ผลการหยัง่เสียงจะออกมาตรงหรือไม ขึ้นอยูกับวิธีการสุมตัวอยาง จํานวนกลุม
ตัวอยางและกลุมตัวอยางนัน้เปนตัวแทนของประชากรไดหรือไม  
    3. Questionnaire คือการใชแบบสอบถามวาเหน็ดวยหรือไม ดีหรือไมดี  โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 2 แบบ คือ 

      ก. Fixed-alternative Questions คือ คําถามที่ถามเฉพาะเจาะจงลงไปแลวใหตอบ
ตามเรื่องที่ถามเทานั้น  

      ข. Open-ended Questions คือ คําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมแลวนาํความคิดเหน็หรือความรูสึกของบุคคลสวนมากมาจดักลุมดูวา เขาเหลานั้นมีความรูสึก
อยางไรหรือมีเจตคติเชนไร  
        เนื่องจากในการทําวจิัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเลือกใชมาตราวดัเจตคติของลิเคิรท จึงขอเสนอ
วิธีการสรางมาตราวัดเจตคตขิองลิเคิรท ดังนี้  
        ไพศาล  หวังพานิช. (2526 : 146 – 150) ไดกลาวถึง การสรางและการใชมาตราวัด
เจตคติของลิเคิรทไวดังนี้  

1. วิธีสราง  
1.1  เขียนขอความเกีย่วกับคณุคา คุณลักษณะตางๆ ของเรื่องที่ตองการวัดให

ครอบคลุมลักษณะที่สําคัญใหครบถวนทุกแงทุกมุม โดยใหมีขอความที่แสดงถึงคุณคาหรือลักษณะของ
เร่ืองนั้น  ทั้งทางดานบวกและดานลบ  

1.2  กําหนดระดับ (Scale) ของการตอบสนองในแตละขอความโดยแบงเปน 5 
ระดับ คือ เหน็ดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  เห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

1.3  ใหผูตอบอานขอความทีก่ําหนดขึ้นในแตละขอความแลวแสดงความรูสึก
วาเหน็ดวยหรือไมเห็นดวยกบัขอความมากนอยในระดับใด หรืออีกนยัหนึ่งใหพจิารณาวาแตละ
ขอความแตละขอนั้นกลาวถึงเรื่องตางๆ ตรงกับความรูสึกของผูตอบในระดับใดใน 5 ระดับ ดังตวัอยาง
ตาราง 2 

ตาราง 2  ตัวอยางแบบวัดเจตคติวตอวิชาคณิตศาสตร  
 
 เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย เฉย ๆ  ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มี
คาควรแกการศึกษา  

     

2. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรไมชวย
พัฒนาสติปญญาในการคิดคาํนวณ 
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 1.  การตรวจใหคะแนน  
       การใหน้ําหนักหรือคะแนนเพื่อแทนระดับเจตคติตามวิธีของลิเคิรท สามารถใหได 
3  วิธี วิธีใชหลักของคะแนนมาตรฐาน วธีิกําหนดคาน้ําหนัก และวิธีหาผลรวมคาน้ําหนักความเบีย่งเบน 
ใชเชิงปฏิบัตินยิมวิธีการกาํหนดน้ําหนักเปนคาประจําระดับของแตละระดับความเหน็ คือ  
   เห็นดวยมากทีสุ่ด   ให  5  คะแนน  
   เห็นดวย    ให  4  คะแนน  
   ไมแนใจ    ให  3  คะแนน  
   ไมเห็นดวย    ให  2  คะแนน  
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ให  1  คะแนน  
       การใหน้ําหนักหรือคะแนนความเห็นในแตระดับดวยวธีิดังกลาว ทําใหมาตราการ
วัดเจตคติตามวิธีของลิเคิรทใชไดสะดวก  ถาขอความใดกลาวในลกัษณะลบ การใหน้ําหนกัความเห็น
ของขอความนัน้จะกลับกันเปน 1, 2, 3, 4, 5  หรือ 5, 4, 3, 2, 1 
       เมื่อแตละระดับความเหน็ของแตละขอความวดัเจตคตมิีคาตายตัวการที่จะหาวา
บุคคลใดมีเจตคติเปนอยางไรก็ใหใชวิธีการรวมน้ําหนกั หรือคะแนนจากการตอบทุกขอความของแตละ
คน  ถาน้ําหนกัรวมจากการตอบขอความทั้งหมดมีคาสงูหรือไดคะแนนสูง  แสดงวาเจตคติของบุคคล
นั้นมีลักษณะพอใจ  หรือคลอยตาม แตถาไดคะแนนหรือน้ําหนักรวมต่ํายอมแสดงวาบุคคลนั้นมีเจตคติ
ที่ไมดีตอส่ิงนัน้  หรือมีความรูสึกไมพอใจหรือคัดคานในสิ่งนั้นๆ คะแนนหรือน้ําหนักที่ใชแทนระดับ
เจตคติดังกลาวเปนผลการวดัที่มีอยูมาตราอันดับ (Ordinal Scale) และสามารถนําไปคิดคํานวณหาคา
ทางสถิติตางๆ ตอไปได  
       เครื่องมือที่ใชวัดเจตคติ  หรือมาตราวัดเจตคติจะประกอบดวยขอความ  หรือ
ขอความที่จะกระตุนใหผูวัดแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกออกมา  ดงันั้นการวัดจะถูกตองและ
เชื่อถือไดมากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับคณุภาพของขอความที่ใชถามหรือใชเรา  การเขียนขอความนั้น 
ไพศาล    หวังพานิช (2526 : 148) ไดเสนอแนะวิธีเขียนไวดังนี ้
        1.  ใชขอความที่กลาวถึงเหตุการณหรือเร่ืองราวในปจจุบัน  จะทําใหทราบเจตคติ
ของบุคคลนั้นปจจุบัน  การกลาวถึงเหตุการณในอดีตอาจไมสามารถวัดเจตคติของบุคคลนั้นในอดีต
เนื่องจาก เจตคติในเรื่องนั้นในปจจุบนัอาจแปรเปลี่ยนไปแลว  
       2.  หลีกเลี่ยงขอความที่ถามขอเท็จจริง (Fact) เพราะจะเปนการตอบตามความจริง
มากกวาความรูสึกนึกคิด 
       3. ขอความที่ถามตองไดคําตอบที่สามารถแปลความได  คือ สามารถบอกทิศทาง
และระดับความคิดเห็นได  
       4. ขอความตองมีความเปนปรนัยชัดเจน  ไมกํากวม  
       5.  ขอความหนึ่งควรถามความคิดเหน็เพียงเรื่องเดียว  หรือประเด็นเดียว  
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       6. ใชขอความที่มีลักษณะเปนกลาง ๆ ไมโนมเอียงไปในทิศทางใดทศิทางหนึ่ง
หลีกเลี่ยงการใชคําถามบางคํา เชน เสมอ ทั้งหมด เทานัน้  เพียงแต  
       7. ไมถามนอกเรื่องที่จะศกึษา  
       การวัดเจตคติที่ดีนั้นขึ้นอยูกับการเขยีนขอความที่ใชวดัเจตคตวิาเขียนไดดแีคไหน
นักวดัเจตคตไิดเสนอแนะในการสรางขอความเพื่อวัดเจตคติดังนี้ (เชดิศกัดิ์  โฆวาสินธุ. 2520 : 42 - 43)  
       1. พยายามหลีกเลี่ยงขอความที่อางถึงอดีตหรือส่ิงที่ผานมาแลว  เพราะในปจจุบัน
เจตคติตอส่ิงที่ผานมาแลวนัน้อาจไมสอดคลองกับเจตคติที่มีตอส่ิงนั้นในขณะที่ส่ิงนัน้เกิดขึน้ก็ได  
ฉะนั้นการศึกษาเจตคติควรใชขอความนัน้กลาวหรืออางถึงเหตุการณปจจุบันมากกวา  
       2. พยายามหลีกเลี่ยงขอความที่เปนจริงหรือตีความไดวาเปนจริงตามขอความนั้น ๆ 
เพราะจะทําใหผูตอบแบบสอบถามนั้น  ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกนัหมด  ซ่ึงเมื่อนํามาวิเคราะห
และคาอํานาจจําแนกจะต่ํามาก  ไมสามารถจะนําไปใชการเก็บขอมูลตอไปได  
       3. พยายามหลีกเลี่ยงขอความที่กํากวมหรืออาจตีความมากวาหนึ่งอยาง เพราะจะทํา
ใหผูตอบเกดิความรูสึกไมแนใจ  หรือไมสามารถตัดสินไดวา  เห็นดวยหรือไมกับขอความนั้น ฉะนัน้
ขอความวัดเจตคตินั้นควรใชรูปประโยคอยางงาย  ส้ันกะทัดรัด (ประมาณ 20 คํา) รัดกุมชัดเจน  
       4. พยายามหลีกเลี่ยงขอความที่ไมแสดงความคิดเหน็ หรือไมเกีย่วของกับประเดน็ที่
จะพิจารณา  
       5. ขอความแตละขอความตองแสดงความคิดเพียงความคิดเดียวที่สมบูรณในตวัของ
มันเอง  
       6. พยายามเลือกใชขอความที่มีลักษณะเปนกลาง  ซ่ึงจะชวยใหครอบคลุมพิสัยหรือ
ชวงเจตคติทั้งหมดไดดี  ฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงคําบางคาํที่บงกวางๆ เชน  ทั้งหมด  เสมอ ไมเคยเลย 
ฯลฯ 
       7. ถาหลีกเลี่ยงคําที่บอกลักษณะที่ช้ีเฉพาะได เชน เทานั้น  เพยีงแต  หรือเพียง
เล็กนอย  ก็ควรหลีกเลี่ยง  
       8. พยายามหลีกเลี่ยงการใชขอความในรปูประโยคปฏิเสธ ซอนปฏิเสธ  
       จากแนวความคิดเกี่ยวกับการวัดเจตคตดิังกลาว  สรุปไดวา  การวัดเจตคตินั้นนับวา
วัดยากเพราะเจตคติเปนพฤติกรรมภายใน  มีลักษณะเปนนามธรรม  แตอยางไรก็ตามการวดัเจตคติก็
สามารถทําไดโดยวิธีการดังนี้ คือ การสังเกต  การสัมภาษณ  การฉายภาพแลวใหบคุคลจนิตนาการภาพ
นั้นการใหตอบแบบสอบถาม  วิธีของเธอรสโตนและวิธีของลิเคิรท เปนตน  สําหรับการวัดเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตรนั้น ผูวิจัยเห็นวาวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ การใหตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพราะสะดวกและเหมาะกับนักเรียนจํานวนมาก  
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 6  ประโยชนของการวัดเจตคต ิ
       ชัยยงค    ขามรัตน (2523 : 17-18) ไดสรุปวา ประโยชนของการวดัเจตคติมีดังนี ้คือ  
       1.  วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม  เนื่องดวยเจตคติตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดของบคุคลยอมเปนเครื่อง
แสดงวาเขามคีวามรูสึกในดานที่ดี  หรือไมดีเกีย่วกับสิ่งนั้น  มากนอยเพียงใด  และเขามีความรูสึกชอบ
หรือไมชอบสิ่งนั้นเพยีงใด  ฉะนั้นการทราบเจตคติของบคุคลยอมชวยใหสามารถทํานายการกระทําของ
บคุคลนั้นได  แมจะไมถูกตองเสมอไปก็ตาม  
       2. วัดเพื่อหาทางปองกัน  โดยทัว่ไปการที่บุคคลจะมีเจตคติตอส่ิงใดอยางไรนั้นเปนสิทธิ
ของเขา  แตการอยูดวยกัน  ความสงบสุขของสังคม  ยอมจะเปนไปไดเมื่อพลเมืองมีเจตคตติางๆ 
คลายคลึงกัน  ซ่ึงจะเปนแนวทางในเกดิความรวมมือรวมใจ  และไมเกิดความแตกแยกในสังคม  
 
  งานวิจัยท่ีของเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
 1  งานวิจัยตางประเทศ  
           ไดแกน (Deighan. 1971 : 3333 – A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวชิา
คณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กับความสัมพันธระหวางเจตคติทางคณิตศาสตร
ของครูและนักเรียน กลุมตวัอยางเปนนักเรียน เกรด 3-6 จํานวน 1,022 คน ครู 44 คน ในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยูในชนบท  โดยใชแบบวดัเจตคติ 2 ชนดิคือ 1) การตอบ “ใช” , “ไมใช” ของแอท
โทแนน (Attonen)  2) Semantic Differential  และแบบวดัผลทางสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดย
ใช  JOWN Test of Basic Skills และ LORGE  Thorndike of Intelligence  วิเคราะหผลโดยการหาคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธและวิเคราะหสมการถดถอย  ผลปรากฏวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรมีความสัมพันธกนั แตเจตคติทางคณิตศาสตรของครูและนักเรียนไมสัมพนัธ
กัน  
           แมสแตนทูโอโน (Mastantuono. 1971 : 248 – A) ไดศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนเกรด 3 และ 5 จํานวน 602 คน โดยใชแบบทดสอบ 4 ฉบับ คือ  

1. The Dutton – Thurstone Scale  
2. The Dutton – Likert Scale  
3. A Guttman – Type Hoyt Scale  
4. A Version of the Semantic Differential  
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วัดความคดิรวบยอดเรื่อง “คณิตศาสตรและตัวฉัน”  
           ผลปรากฏวา คาสหสัมพันธภายในของแบบทดสอบวัดเจตคติทัง้ 4 ฉบับ มีนัยสําคัญที่
ระดับขั้นเรยีนและเพศ  นอกจากนี้เขายังพบวา  คะแนนเจตคติตอวิชาเลขคณิตใชพยากรณผลการเรียน
ของนักเรียนไดอีกดวย  
           สตารกี (Starkey. 1971 : 259 – A) ไดศึกษาถึงผลการวิจารณของครูที่มีตอเจตคติและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อทีจ่ะทราบวาการวิจารณของครูจะ
มผีลตอเจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหรือไม  เพื่อที่จะนําผลการวิจัยไป
ใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป  
           กลุมตัวอยางเปนนกัเรยีนเกรด 8 – 12 จํานวน 876 คน สอนโดยครู 13 คน แยกออกเปน 3 
กลุม  
           กลุมที่ 1  ไมมีการวิจารณใด ๆ ในกระดาษคําตอบของนักเรียน  

          กลุมที่ 2  ครูเขียนคําวิจารณที่เตรียมไวแลวลงในกระดาษคําตอบของนกเรียน  
           กลุมที่ 3  ครูเขียนคําวิจารณใดก็ไดลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน  
แลวสงกระดาษคําตอบคืนใหนักเรยีนทกุคนอีก 9 สัปดาหตอมาทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง  ผลปรากฏ
วาผลการวิจารณทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดตีอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
สูงขึ้น  และยังพบอีกวานักเรยีนหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นมากกวานักเรยีน
ชาย 
           ฟรานซีส (Francies. 1971 : 3333 – A) ไดศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เกรด4 และ 6 ในโรงเรียนประถมศกึษา สมมติฐานในการวจิัยไดยึดหลัก
ทฤษฎีพัฒนาการของ เชอริฟ และแคนทริล (Sherif and Cantril. 1947) ที่วา สมาชิกในกลุมจะสะทอน
ใหเห็นเจตคตแิละความรูสึกของกลุมนั้น  ถาผลสัมฤทธิ์ทางการเยนคณิตศาสตรมีความสําคัญตอตัว
นักเรียนแลวนกัเรียนจะแสดงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ออกมาใหเห็นได กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
180 คน จาก 9 โรงเรียน  เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ใช Standford Achievement Test เครื่องมือวัดเจตคติใช 
Semantic Differential  ใชสถิติ  การวิเคราะหความแปรปรวนและวิเคราะหความแปรปรวนรวม  ผลการ
วิเคราะหปรากฏวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิปานกลางและสูงมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดีกวานกัเรียนที่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  
           บราวน และ โฮลทแมน (Brown and Holtzman. 1976 : 4) ไดศกึษาพบวา  

1. เจตคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  
2. นักเรียนที่มีสติปญญาเทาเทียมกัน  แตมีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนแตกตางกันเปนเพราะมี

เจตคติและแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกนั 
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3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร นกัเรียนสวนใหญมีเจตคติไปในทางลบไดคะแนนต่ํากวา
ระดับคะแนนที่คาดไว  สวนนักเรียนทีมีเจตคติไปในทางบวกตอวิชาคณิตศาสตรสามารถทําคะแนน
เฉลี่ยไดเหนือกวาระดับคะแนนเดยีวกัน  

งานวิจัยในประเทศ  
วัฒนา  หงสภู  (2523 : 50 – 57) ไดศกึษาความสัมพันธระหวางเจตคตทิางคณิตศาสตรกบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 จํานวน 748 คน  
ผลการวิจัยพบวา  เจตคติทางคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 มี
ความสัมพันธกับทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร ไมแตกตางกันที่ระดบั .05 

ทองคลัง  โพธ์ิสวัสดิ์ (2526 : 51 – 57) ไดวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์และ
ทัศนคติตอวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน ตามขั้น สน-ส-อ-ท-ค กบัการสอนแบบปกต”ิ  ไดทดลองกับ
นักเรียนจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ผูวิจัยสอนแบบปกตจิํานวน 40 คน และกลุมควบคุมที่
ผูวิจัยสอนดวยวิธีสอนดวยวสีอบสวนสืบสวนจํานวน 40 คน ผลการวิจัยปรากฏวาไดวา ทศันคติของ
นักเรียนที่เรียนโดยวีสืบสวนสอบสวนตามขั้น สน-ส-อ-ท-ค กับการสอนแบบปกตแิตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ  

สุเทพ  บุตรกณัหา (2527 : 57-58) ไดทําการวิจยัเกีย่วกบัความสัมพันธระหวางเจตคติตอ
วิชาคณิตสาสตร ความคิดสรางสรรคการยอมรับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้น ป.7  และ ม.ศ. 3 กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 7 จํานวน 203 คน และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 203 คน พบวา เจตคติตอวิชาคณติศาสตรมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สานนท   ฉายศรีศิริ (2522 : 103) ไดศึกษาองคประกอบบางประการที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ในจังหวัดนครปฐมพบวา  เจตคติทีม่ีตอวิชาคณิตศาสตร
เปนตัวพยากรณที่ดี กลาวคือ นักเรียนทีมีเจตคติที่ดตีอวิชาคณิตศาสตรมีแนวโนมวาจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรสูงขึ้นดวย  

จากงานวิจยัทัง้ในและตางประเทศสรุปวา ถานักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวชิาคณิตศาสตรจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรสูงขึ้น  แสดงวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธใน
ทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร  ฉะนั้นการเสริมสรางเจตคติจึงเปนสวนมากในการ
สอนคณิตศาสตร  

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research) แบบหน่ึงกลุมมี
การวัดซ้ําครั้งเดียว มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร และสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือในวิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงคณะผูวิจัยไดดําเนินการคนควาตามขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. รูปแบบที่ใชในการวิจัย 

  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 7 หองเรียน รวมทั้งหมด จํานวน 350 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 หองเรียน และ
นักเรียนที่ใชในการทดลองจํานวน 200 คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  
 
2.  รูปแบบที่ใชในการวิจัย 
 แผนแบบในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแผนแบบการศึกษาวิจัยแบบหน่ึงกลุมวัดกอนและหลัง
การทดลอง  (Pretest – Posttest  two  group  design)  
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 ตาราง 1  แผนแบบการทดลองเชิงทดลอง (Pretest – Posttest  two  group  design) 
 

 กลุม 
สอบกอน (Pre-test) 

สิ่ง
ทด

ลอ
ง สอบหลัง (Post-test) 

ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ 

R 
R 

E 
C 

O1 
O1 

O2 
 

X O3 
O3 

O4 
 

               
   R  แทน การสุมกลุมตัวอยางเขากลุมศึกษา 
   E  แทน กลุมทดลอง 
   C  แทน กลุมควบคุม 
   O1 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
   O2 แทน การวัดเจตคติกอนเรียนของกลุมทดลอง 
   O3 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
   O4 แทน การวัดเจตคติหลังเรียนของกลุมทดลอง 
   X  แทน วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการสอนรายคาบโดยใชเทคนิคกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 
รหัส ค33101 เรื่อง ความนาจะเปน มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  1)ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 3 พุทธศักราช 2544 และคูมือการ
สอนคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2) วิเคราะหจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม สําหรับเนื้อหาเรื่อง ความนาจะเปน ที่
คณะผูวิจัยใชทดลอง 
  3) ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสอนโดยใชเทคนิคกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน ที่
จะนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
  4) ดําเนินการเขียนแผนการสอน และสรางสื่อการสอนตามแผนการสอนโดยแบง
เน้ือหาเปน 2 แผนการสอนดังน้ี 
   แผนการสอนที่ 1 ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 
   แผนการสอนที่ 2 ทฤษฎีเบื้องตนความนาจะเปน 
  5) คณะผูวิจัยรวมกันตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แผนการสอนและสื่อการสอนที่สรางขึ้น 
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  6) นําแผนการสอนที่ผานการตรวจสอบมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 
50 คน เพ่ือศึกษาขอบกพรองเก่ียวกับเวลา สื่อการสอน แลวตรวจสอบแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 รหัส ค33101   
เรื่อง ความนาจะเปน เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเติมคําตอบที่ถูกตองจํานวน 15 ขอ  มีขั้นตอนการ
สรางดังน้ี 
  1) คณะผูวิจัยรวมกันวิเคราะหหลักสูตรตามเนื้อหา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  2) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบปรนัยเติม
คําตอบที่ถูกตอง จํานวน 30 ขอ ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  
  3) คณะผูวิจัยรวมกันตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
และภาษาที่ใชในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  4) นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพรายขอ โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความเชื่อม่ันตั้งแตระดับ .75 ขึ้นไป และความ
ยากรายขอระหวา 0.20 – 0.80  ซ่ึงสามารถคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไวไดจํานวน 15 ขอ  
 3. แบบวัดเจคติของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดที่คณะผูวิจัยไดสรางขึ้น 
โดยใชมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) ที่มีมาตราใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ “เห็นดวยอยางยิ่ง” 
“เห็นดวย”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  1) กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดเจตคติ 
  2) ศึกษาทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของเก่ียวกับการสรางแบบวัด และเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร  พรอมทั้งเขียนนิยามปฏิบัติการ 
  3) สรางแบบวัดเจตคติตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ซ่ึงเปนขอความทางบวก จํานวน 
25 ขอ ใชมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) โดยมีวิธีการใหคะแนนดังน้ี  
   ถาตอบในชอง “เห็นดวยอยางยิ่ง” ให   5  คะแนน 
   ถาตอบในชอง “เห็นดวย”    ให    4  คะแนน 
   ถาตอบในชอง ”ไมแนใจ”       ให  3  คะแนน 
   ถาตอบในชอง “ไมเห็นดวย”    ให  2  คะแนน 
   ถาตอบในชอง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” ให  1  คะแนน 
  4) นําแบบวัดเจตคติไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 
Validity) และความถูกตองในการใชภาษา แลวนํามาปรับปรุงใหมีความถูกตอง 
  5) นําแบบวัดเจตคติที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน 
เพ่ือวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .858 
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 ในการดําเนินการศึกษาคนควา คณะผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
  1. กอนดําเนินการทดลอง 
   1.1 จัดเตรียมแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคนิคกลุมเพ่ือนชวย
เพ่ือน สื่อการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติของ
นักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร 
   1.2 อธิบายถึงวัตถุประสงคในการทดลอง วิธีในการดําเนินการทดลองใหแก
นักเรียนในกลุมตัวอยางเพื่อสรางความเขาใจในวัตถุประสงค รวมถึงขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปตามปกติเหมือนที่นักเรียนปฏิบัติ
มา 
   1.3 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (O1) ของกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองความนาจะเปนที่คณะผูวิจัยรวมกันสราง
ขึ้น แลวบันทึกผลไว 
   1.4 วัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร (O2) ของกลุมทดลอง โดยใชแบบวัดเจตคติ
ของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร แลวบันทึกผลไว 
  2. ดําเนินการทดลอง คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
   2.1 คณะผูวิจัยจัดนักเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 5 คน โดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random) ซ่ึงใชอัตราสวนของนักเรียนในกลุมเกง : กลุมปานกลาง : กลุมออน เปน 1:2:2 
ตามลําดับ  โดยมอบหมายใหผู ช วยศาสตราจารยนภาลักษณ  รุ งสุ วรรณ  และอาจารย                   
เกดิษฐ จันทรขจร เปนผูสอนกลุมตัวอยาง จํานวน 4 หองเรียน ระยะเวลาที่สอนทั้งสิ้น 10 คาบ คาบ
ละ 50 นาที     
   2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพ่ือนตาม
แผนการสอนที่สรางขึ้น  
  3. หลังการทดลอง 
   3.1 ทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองความ
นาจะเปนฉบับเดียวกับที่ใชสอบกอนการทดลอง 
   3.2 ทําการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชแบบวัดเจตคติ
ของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตรฉบับเดียวกบัที่ใชกอนการทดลอง 
   3.4 นําผลการทดสอบกับกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนน เพ่ือทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีการทางสถิติตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาคะแนนเฉลี่ย และความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร จากการสอบวัดกอนเรียน และหลังเรียน ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งสอง
กลุมดวยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม ถาพบวามีความแตกตางกันแลวจะทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยรายคู 
 3. เปรียบเทียบเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนกลุมทดลอง ดวยการทดสอบ      
t – test (dependent group) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คณะผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
  1.1 การวิเคราะหความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร หาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร KR-20 (Kuder-Richardson) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  
2543: 123) 
 

     r = 
⎥
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    ความหมายของสัญลักษณ 
    n = แทนจํานวนขอสอบ  
    p  = แทนคาเฉลี่ยของของคะแนนสอบแตละขา 
    q  = แทนคา 1-P 
    s2

= แทนความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
    1.2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ(Face Validity)  โดยหาดัชนีความสอดคลองซ่ึงมี
สูตร  ดังน้ี (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2539: 249) 
 

     IOC    =    
N

R∑  

 
    ความหมายของสัญลักษณ 
   เม่ือ   IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

     ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
         N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  1.3 วิเคราะหหาคาความยากงายของแบบฝกวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
(ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538: 210) 
 

      
N
R

=P  
 

    ความหมายของสัญลักษณ 
   เม่ือ   P แทน  คาความยากงาย 
       R แทน  จํานวนคนที่ตอบขอสอบขอน้ันถูก 
       N แทน  จํานวนคนทั้งหมด 
 
      1.4  หาคาความเชื่อม่ันแตละฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  Coefficient)  
ของครอนบาค (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 125-126) 
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    ความหมายของสัญลักษณ 
   เม่ือ   α  แทน  สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
       n  แทน  จํานวนขอของแบบสอบถาม 

        2
iS แทน  คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

        2
tS แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 

 2.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  2.1  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
  2.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางของเจตคติของนักเรียน
ที่มีตอวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง โดยใช t – test dependent 

      
2 2

D
t

N D ( D)
N 1

=
−
−

∑
∑ ∑

 

                                              
         df = N – 1  
    เม่ือ D แทน ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
        N แทน จํานวนคู 
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  2.3 สถิติที่ใชตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมโดยใช การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis 
of Covariance : ANCOVA) 

      F =  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองและการแปรผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือให
ความหมายตรงกัน ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 N   แทน    จํานวนขอมูล 
 x    แทน    คาเฉลีย่ของลกัษณะที่ผูวิจัยสนใจ 
 S    แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะตวัอยางที่ผูวิจัยสนใจ 
 F    แทน อัตราสวนระหวางคาความแปรปรวนที่ปรับแลวระหวางกลุมคะแนน 
      ความแปรปรวนที่ปรับแลวภายในกลุม 
 t    แทน  คาอัตราสวนนัยสําคัญทางสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t – test Independent 
 df    แทน ขนาดของความเปนอิสระ 
 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครัง้น้ี  
ผูวิจัยเสนอตามลําดับดังน้ี                        
  1. คะแนนเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง   
  2. ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน
ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังการสอนโดยใชวธิีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน
กับวธิีการจัดการเรียนแบบปกตติามคูมือครูของ สสวท 
  3. ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนภายในกลุม
ทดลอง กอนและหลังจากที่ไดรับการสอนโดยใชวธิีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. คาสถิติพ้ืนฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 
ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรของ
นักเรียนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง 
 

 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง 

1x  1s  2x  2s  
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

7.76 
8.23 

3.62 
3.99 

10.09 
8.55 

3.267 
3.71 

 
 จากตาราง  3 กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองเทากับ 7.76 และ 10.09 คะแนน ตามลําดับ กลุมควบคุมมี
คาเฉลีย่เลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรกอนและหลงัการทดลอง
เทากับ 8.23 และ 8.55 คะแนน ตามลําดบั 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนกับวธิีการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือครูของ สสวท. โดยนาํคะแนน
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรภายหลังการเรียนของนักเรยีนทั้งสองกลุมมาเปรียบเทยีบ
กันดวยการวเิคราะหความแปรปรวนรวม  ปรากฏผลดัง ตาราง 4 ดังน้ี 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม 
 
 

     N            SS/                  df                 S2                 F 
ระหวางกลุม               100           2394.7                1             2397.4 
                                                                                                            5.30* 

ภายในกลุม                100           -204965              97          -1040.43 
 
     รวม ( t )                               -202571             98 
      

    * มีนัยสําคญัที่ระดับ .05 
 จากตาราง 4  ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลัง
ไดรับการจัดการเรียนโดยใชวธิีการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือครูของ สสวท. กับวธิีการจัดการ
เรียนแบบเพื่อชวยเพ่ือน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  น่ันคือ นักเรียนที่ไดรับการ
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จัดการเรียนโดยใชวธิีการจดัการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ใชวธิีการจัดการเรียนแบบปกตติามคูมือครู สสวท. ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิานขอ 1  
 3. การเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวชิาคณติศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
โดยใช t – test dependent ปรากฏดัง ตาราง  5  ดังน้ี 
 
ตาราง 5  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติของนักเรยีนกอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนการ   
     สอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 

     N             X                ∑D   ∑ 2D           t 
Pre – test                  100               82.33 
                                                                          519            9955          6.06* 
Post – test                100                87.52 
       

( ).05,100t =  6.06    * มีนัยสําคัญที่ .05 
          
 ผลการวเิคราะหขอมูลตาราง 5 ปรากฏวา เจตคติของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียน
การสอน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญที่  .05  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอ 2  
  
          
   



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลของการจัดการเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียน
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือนกับการจัดการเรียนแบบปกตติามคูมือครูของ สสวท. ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร และเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร  
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรภายหลงัจากเรียนโดยใช
วิธีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน กับวธิีการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือของ สสวท.
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบเจตคตติอวิชาคณติศาสตรกอนและหลังการทดลองของนักเรียนใน
กลุมที่ไดรับวธิีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา    
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรยีนภายหลังจากเรียนโดยวธิีการ 
จัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนหลงั
เรียนโดยวธิีการจัดการเรียนแบบปกตติามคูมือครูของ สสวท. 
 2. เจตคติของนกัเรียนที่มีตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนภายหลังจากที่ไดรับวธิีการ
จัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนสูงกวาเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนที่ไดรับวิธกีาร
จัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
         1. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยศรนีครินท
รวิโรฒ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 
หองเรียน คิดเปนจํานวนนกัเรียนทั้งหมด 200 คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม โดยจําแนกกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง 2 
หองเรียน จํานวน 100 คน และกลุมควบคุม 2 หองเรียน จํานวน 100 คน 
          
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
  2.1 แผนการสอนรายคาบวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน รหัส ค 33101 เร่ือง ความนาจะ
เปน ใชสําหรบักลุมควบคุมที่สอนแบบปกติตามคูมือครู สสวท. 
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  2.2 แผนการสอนรายคาบโดยใชเทคนิคกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
3 รหัส ค33101 เรื่อง ความนาจะเปน 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบปรนยั
แบบเติมคําตอบที่ถูกตองที่สุดจํานวน 15 ขอ 
  2.4 แบบวัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดที่มีมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ จํานวน 25 ขอ 
 3. การดําเนินการทดลอง 
  3.1 ทําการทดสอบกอนสอนทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรเรื่องความนาจะเปน 
  3.2 ดําเนินการสอนกับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
และในกลุมควบคุมดําเนิการสอนแบบปกตติามคูมือครู สสวท. ใชเวลาในการสอนแตละกลุมจํานวน 
10 คาบ คาบละ 50 นาที ทาํการสอน 2 คาบตอสัปดาห 
  3.3 หลังการทดลอง คณะผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
   3.3.1 ทําการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร
เรื่องความนาจะเปน ซ่ึงเปนฉบับเดียวกนักับที่ใชทดสอบกอนการทดลอง กับกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม 
   3.3.2 ทําการวัดเจตคตขิองนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตรกับกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม โดยใชแบบวัดเจตคตติอวชิาคณิตศาสตร 
  3.4 นําผลการทดสอบที่ไดมาตรวจใหคะแนนเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธทีางสถิติ
ตามสมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม ภายหลังการทดลองดวยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) โดยใชคะแนน
สอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม 
 2. เปรียบเทียบเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชวธิีการจัดการเรียนแบบเพือ่นชวยเพื่อน  
 
ผลการศึกษาคนควา 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนหลังจากที่เรยีนดวยวิธีการจัดการ
เรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังจากที่เรียนดวยวธิีการจดัการเรียนแบบปกตติามคูมือครูของ สสวท. ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 
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 2. เจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังจากที่เรียนโดยวธิกีารจัดการเรียนแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวา กอนที่ไดรับการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 
 
 อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมที่เรียน
โดยวิธีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน กับวิธีการเรียนแบบปกติตามคูมือครขูอง สสวท. ผล
การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยวธิีการจัดการเรียน
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวาการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนแบบปกติตามคูมือครขูอง สสวท. 
  การจัดเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน สงเสริมการทํางานเปนหมูคณะ  และภาษาที่นักเรียนใชสื่อสาร  ทําใหนักเรียนเขาใจกัน
เน่ืองมาจากนักเรียนอยูในวยัเดียวกัน  ทัง้ยังสรางเจตคติและแรงจูงใจที่ดีตอการเรียนของผูเรียนและ
ผูสอนสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน  ทําใหผูเรียนมีความรูแมนยํามากยิ่งขึ้น  และผูสอนได
ทบทวนความรูขณะทําการสอน ( ปรีชา  วันโนนาม. 2548 : 64 )  ซึ่งเปนสิ่งชวยใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรสงูขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของโทรวาโตและบเูชอร ( Trovato  and  
Bucher. 1980 : 129 – 141 )  ทําการศกึษาเรื่อง เพ่ือนชวยสอนกบัการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอาน  สอดคลองกับพิกุล ภูมิแสน ( 2539 : 61 )  ทําการวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือจับใจความวิชาภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวธิี
สอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน  และสอดคลองกับนภวรรณ  เกตุกําจร ( 2545 : 25 )  ศึกษา
ผลสัมฤทธิท์างการอานจับใจความวชิาภาษาไทยที่สอนโดยเพื่อนสอนเพื่อน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนราชนีิ 
  จากที่กลาวขางตน  จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังจากที่เรียนดวยวธิีการจดัการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิชาคณติศาสตรของนักเรียนหลังจากที่เรยีนดวยวิธีการจัดการเรียนแบบปกตติามคูมือครูของ 
สสวท. ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 2. เจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังจากการไดรับการจัดการเรียนแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05  ซ่ึงอธิบายไดวา การมีเพ่ือนชวยสอนนั้นสงผลตอการเรยีนของนักเรียน  ทําใหนักเรยีนมี
ความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากกวาไมมีเพ่ือนชวยสอน  นาจะเปนเพราะเพื่อนที่ชวยสอนเปน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีดี อีกทั้งมีการเตรียมตัวมาอยางดี  สามารถสื่อสารใหเกิดความ
เขาใจกันไดงายกวาการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีต่่ํากวา
กลาที่จะถามเพื่อนเม่ือเกิดความไมเขาใจในเนื้อหา ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการเรยีนแบบปกติ
นักเรียนกลุมน้ีจะดไมคอยกลาซักถาม ทําใหนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมี
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ความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ( พรรณี โสธะโร. 2527 : 52 )   ซ่ึงสอดคลองกับแมคเคตัน 
McKethan. 1982 : 710 – A )  ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นปที่ 1 
ในมหาวิทยาลัยลินคอลนทีไ่ดรับการชวยสอนจากเพื่อน  และไมไดรับการชวยสอนจากเพื่อน  โดย
นักเรียนที่เปนผูชวยสอนไดรับการฝกใหชวยสอนเปนเวลา 2 สัปดาห  พบวาเจตคติตอคณิตศาสตร
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ  แตทั้งน้ีเน่ืองจากเปน
การวิจัยกับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 
ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 
 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพ่ือนกับ
การจัดการเรียนแบบปกตติามคูมือครูของ สสวท. ทีมี่ตอผลสัมฤทธิ์ทางคณติศาสตร และเจตคติของ
นักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร  ผูวิจัยไดสังเกตบางประการซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1. การจัดใหมีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนสิ่งที่ควรปฏิบตัิ  ทําใหนักเรยีนมี 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติดีกวาการสอนแบบปกต ิ

2. บรรยากาศในชั้นเรยีนเปนกนัเองทําใหเกดิปฏิสัมพันธกันมากขึ้น  เพราะภาษาที ่
นักเรียนใชสื่อสารเขาใจกัน  สามารถเรียนประสบการณอยางเดียวกันได 
 3.  เพ่ือนที่เปนผูชวยสอนรูสึกภูมิใจหรือรูสึกวาตนเองไดรับความสําเร็จในการเรียน อีกทั้ง
มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียน  เน่ืองจากมีโอกาสทําประโยชนกับเพ่ือนนักเรียน 
 4.  นักเรียนสวนใหญชื่นชอบการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เน่ืองจากนักเรียนได
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รูจักการทํางานเปนหมูคณะ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากการศกึษาคนควา 
 1.1  เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการศึกษาคนควาทีใ่ชเทคนิคแปลกใหม  ครูควรอธบิายพรอม
ทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวตัถุประสงคการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 1.2  การสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  ครูจะตองใหความชวยเหลือ  คอยแนะนํา  ใหกําลังใจ
แกนักเรียนผูชวยสอนและนักเรียนผูเรียนพรอมทั้งหม่ันสอบถามปญหาและใหความชวยเหลือแก
นักเรียน 
 1.3  ในระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเพื่อนชวยเพื่อน  ครูควรอยูกับ
นักเรียนเพ่ือดูแลความเรียบรอย  หากพบปญหาครูจะไดใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดทันที 
 1.4  การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คตติอการเรียนสูงขึ้น  จึงควรสงเสริมใหมีการนําการเรียนการสอนดังกลาวไปใชในหองเรียนใหมาก
ขึ้น 
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 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยเพื่อนชวยเพื่อนในเนื้อหาวิชา
อ่ืนๆ และทําการศึกษาคนควาในระดับชัน้อ่ืน 
 2.2  ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคอ่ืนๆ ในเน้ือหาวิชาตางๆ และ
ทําการศึกษาคนควาในระดบัชั้นอ่ืน 
 2.3  ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอเจตคติในการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรงุใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 
 2.4  ในการศกึษาการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ควรจะศึกษาเกีย่วกับตวั
แปรอ่ืนๆ เชน เพศ  ความรบัผิดชอบของเพื่อนผูชวยสอน  เปนตน 
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เรื่องความนาจะเปน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

วิชา  คณิคตศาสตร  ( ค 33101 )   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เร่ือง  การทดลองสุม     จํานวน  1  คาบ  เวลา  50  นาที

 

1.  สาระสําคัญ 
การทดลองสุม  หมายถึง  การทดลองซึ่งทราบวาผลลพัธที่ไดจากการทดลองนั้นอาจจะเปน 

อะไรไดบาง  แตไมสามารถระบุแนชัดวาในการทดลองแตละคร้ังจะเกิดผลลพัธอะไรจากผลลพัธที่อาจ
เปนไปไดทั้งหมดเหลาน้ัน 

2.  ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง 
เม่ือนักเรียนเรียนจบคาบแลว  นักเรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของการทดลองสุม 
2. เขียนผลทั้งหมดที่อาจจะเกดิขึ้นไดจากการทดลองสุม 

3.    เนื้อหาสาระ 

 การทดลองสุม  ( Random  Experiment )  หมายถึง การทดลองหรือการกระทําซึ่งทราบวา
ผลลพัธที่ไดจากการทดลองนั้นอาจจะเปนอะไรไดบาง  แตไมสามารถระบุไดแนชัดวาในการทดลองแตละ
ครั้งจะเกิดผลลัพธอะไรจากผลลพัธทั้งหมดเหลาน้ัน  เชน 

1.  การทอดลูกเตา  1  ลูก  1  ครั้ง  เปนการทดลองสุม 

เนื่องจาก  การกระทํานี้ไมสามารถระบุผลลัพธที่แนนอนลวงหนาได  ถึงแมวาจะทราบผล  
ผลลพัธท่ีอาจจะเกิดขึ้นได  คือ แตม  1 , 2 , 3 , 4 , 5  และ  6  แตไมสามารถระบผุลลพัธที่แน
ชัดไดวาจะเกดิอะไร 

2. การโยนเหรียญ  2  เหรียญพรอมกัน  1  คร้ัง  เปนการทดลองสุม 

เนื่องจาก  การกระทํานี้ไมสามารถระบุผลลัพธที่แนนอนลวงหนาได  ถึงแมวาจะทราบ 
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ผล  ผลลพัธทีอ่าจจะเกิดขึ้นได  คือ  ( หัว , หัว ) , ( หัว , กอย ) , ( กอย , หัว ) , ( กอย , กอย )  แตไม
สามารถระบุผลลพัธท่ีแนชัดไดวาจะเกิดอะไร 

จุดประสงคการเรยีนรู 

 จุดประสงคปลายทาง 

 นักเรียนสามารถบอกไดวาเปนการกระทาํใดการทดลองสุมหรือไม  และการกระทาํน้ันเปนการ
ทดลองสุมก็สามารถบอกไดวาผลท่ีเกิดจะเกิดอะไรไดบาง 

 จุดประสงคนาํทาง 

 นักเรียนสามารถบอกสมาชกิหรือผลลพัธของการกระทาํนั้นได 

4.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ขั้นนํา  ( 10  นาที ) 

1.  นักเรียนแบงกลุมตามรายชื่อท่ีครูกําหนดใหกลุมละ  4 – 5 คน 

2. ครูแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทราบ 

3. ครูสนทนาถึงการเรียนโดยใชชุดการเรียน 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25นาท ี) 

1.   ครูแจกชดุกรเรียนชุดที่ 1  เรือ่งการทดลองสุม  ใหนักเรียนแตละกลุมอานคาํช้ีแจงในชุดการ
เรียนกอนลงมือปฏิบตัิกจิกรรมและตรวจสอบเอกสารวามีครบตามที่ระบุไวในชุดหรอืไม  จากนั้นใหนักเรียน
ในกลุมชวยกันปฏิบัติกจิกรรมจากเอกสารแนะแนวทางที่ 1 

2. นักเรียนแตละกลุมศึกษาเอกสารแนะแนวทางที ่1  แลวชวยกันศกึษาตวัอยางรวมกัน  พจิารณา
ภายในกลุม 

3. ใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 1  รวมกัน  พรอมทั้งตอบคําถามในใบงานรวมกัน 
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4. นักเรียนแตละคนในกลุมศึกษาใบความรู  เพือ่ตรวจสอบความเขาใจในการทําใบงานวาถูกตอง
หรือไม 

5. นักเรียนในแตละกลุมทําความเขาใจรวมกัน  เพือ่ใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกนั 

ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนกลุมมาสรุปหนาชั้นเรียน  และชวยกันสรุปความหมายของ 

การทดลองสุมเปนความคดิรวบยอดของหอง  พรอมท้ังเฉลยใบงานรวมกันกับนกัเรียน 

 ขั้นการนําไปใช  ( 10 นาท ี) 

1. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทในกลุมของตนเอง 

2. ใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบทายชดุการเรียนที่ 1 

3. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายชุดการเรียน 

5.    สื่อการเรียนการสอน 

 1.  ชุดการเรยีนคณิตศาสตรชุดที ่1  เรือ่งการทดลองสุม 

 2.   ลูกเตา 

 3.   เหรียญบาท  ,  เหรียญหาบาท 

 4.   ไพ 

 5.   ลูกปงปอง 
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6.   การวัดและการประเมนิผล 

การวดัผล การประเมนิผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในกลุม  การแสดง  

    ความคิดเห็น  การตอบคําถาม  การทําใบงาน 

2.  แบบทดสอบประจําชุดการเรียน  ชุดที่ 1 

1.  นักเรียนสนใจและรวมกจิกรรมดี 

 

2.  นักเรียนทําไดถูกตองผานเกณฑ  80% 

 

 7.   บนัทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

 ..................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

วิชา  คณิคตศาสตร  ( ค 33101 )   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เร่ือง  แซมเปลสเปซ     จํานวน  2  คาบ  เวลา  100  นาที

 

1.  สาระสําคัญ 
แซมเปลสเปซ  ( Sample  Space )  หมายถึง  กลุมของผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการ 

ทดลองสุม  เพือ่ความสะดวก  นิยมเขียนกลุมของการทดลองสุมลอมดวยเครื่องหมายปกกา { } 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

เม่ือเรียนจบบทแลว  นักเรียนสามารถเขยีนแซมเปลสเปซของการทดลองสุมท่ีกําหนดใหได 

3.    เนื้อหาสาระ 

แซมเปลสเปซ  ( Sample  Space )  หมายถึง  กลุมของผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการ 
ทดลองสุม  เพือ่ความสะดวก  นิยมเขียนกลุมของการทดลองสุมลอมดวยเครื่องหมายปกกา { }  และนิยม
เขียนแทนแซมเปลสเปซดวยสัญลักษณ  S และเขียนแทนจํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซดวยสัญลักษณ  
n(S)  เชน 

1. การทดลองสุม  :  ทอดลูกเตา 1 ลูก 1 ครั้ง  สนใจแตมของลูกเตาที่หงายหนาขึ้น 
ผลลพัธท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้ังหมด  คอื  แตม  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
แซมเปลสเปซ  :  S  =  { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } 
ผลลพัธท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้ังหมด  : n(S)  =  6 

2. การทดลองสุม  :  โยนเหรยีญ 1 เหรียญ 1 ครั้ง  สนใจหนาของเหรียญที่หงายหนาขึ้น 
ผลลพัธท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้ังหมด  คอื  เหรียญออก  หัว , กอย  เราใชสัญลักษณ H  แทน หวั  
และ  T  แทน  กอย 
แซมเปลสเปซ  :  S  =  { H , T } 
ผลลพัธท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้ังหมด  : n(S)  =  2 
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3. การทดลองสุม  :  โยนเหรยีญบาท 1 เหรียญ  เหรียญหาบาท 1 เหรียญ พรอม ๆ กัน 1 ครั้ง  
สนใจหนาของเหรียญที่หงายหนาขึ้น 
ผลลพัธท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้ังหมด  คอื  HH , HT , TH , TT 
แซมเปลสเปซ  :  S  =  { HH , HT , TH , TT } 
ผลลพัธท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้ังหมด  : n(S)  =  4 

จุดประสงคการเรยีนรู 

 จุดประสงคปลายทาง 

1. นักเรียนสามารถเขียนและบอกผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุมได 

2. นักเรียนเขียนและบอกแซมเปลสเปซของการทดลองสุมได 

 จุดประสงคนาํทาง 

 1.   นักเรยีนสามารถเขียนและบอกสมาชิกจากการทดลองสุมได 

 2.   นักเรยีนสามารถเขียนและบอกผลทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุมได 

4.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 คาบที่ 1  ตอนที่ 1  มารูจกัแซมเปลสเปซ 

 ขั้นนํา  ( 5  นาที ) 

1.  ใหนักเรียนเขากลุมตามรายช่ือท่ีครูกําหนดใหในคาบที่แลว 

2. ครูแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการสอนใหนักเรียนทราบ 

3. ครูสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการทดลองสุมท่ีเรียนผานมา 

4. ครูกําหนดสถานการณใหนักเรียนบอกผลทีอ่าจจะเกิดจากการทดลองสุม 
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ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25 นาที ) 

1. ครูแจกชุดการเรียนชุดที ่2  เร่ือง แซมเปลสเปซ  ใหนกัเรียนในแตละกลุมศึกษา  โดยให
นักเรียนแตละกลุมชวยกันปฏิบัติกจิกรรมจากเอกสารแนะแนวทางที ่2 

2. นักเรียนแตละกลุมศึกษาเอกสารแนะแนวทาง 2  รวมกัน  และชวยกันคิดพจิารณาจากสิ่งที่ได
เรียนรูรวมกัน 

3. ใหนักเรียนทําใบงานที ่2  และตอบคําถามรวมกัน  พรอมทั้งสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
แซมเปลสเปซลงในใบงาน 

4. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูรวมกันในกลุม  เพือ่ใหเกิดความเขาใจในเรือ่งแซมเปลสเปซมาก
ยิ่งขึ้น 

ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมายของแซมเปลสเปซเปนความคดิรวบยอดของหอง  
ครูใหนักเรียนชวยกันเฉลยใบงาน 

 ขั้นการนําไปใช  ( 15 นาท ี) 

1. ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในการทําแบบฝกหัด 

2. ครูใหนักเรียนเฉลยแบบฝกหัดรวมกัน  โดยครูคอยใหคําแนะนํา 

คาบที่ 2  การเขียนแผนภาพและหาแซมเปลสเปซ 

ขั้นนํา  ( 5  นาที ) 

1. ใหนักเรียนเขากลุมตามทีจ่ดัไว 

2. ครูทบทวนความรูเรื่องแซมเปลสเปซที่เรยีนผานมา 

3. ครูพูดถึงการหาแซมเปลสเปซโดยใชแผนภาพตนไม 
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ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25 นาที ) 

1. ครูใหนักเรียนในแตละกลุมศึกษาเอกสารแนะแนวทางที่ 3  โดยใหแตละกลุมรวมกันพจิารณา
ตัวอยางใหเขาใจ 

2. ใหนักเรียนทําใบงานที ่3  ใหนักเรียนในแตละกลุมชวยกันทําใบงานและตอบคําถามลงในใบ
งาน 

3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมตอบคําถามเกี่ยวกับแซมเปลสเปซที่ไดจากใบงาน  โดยเขยีนแสดงบน
กระดานใหนักเรียนในหองชวยกันพจิารณาวาถูกหรือไม 

ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

 ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงการหาแซมเปลสเปซโดยใชแผนภาพตนไม  พรอมท้ัง
เฉลยใบงานบนกระดานวาถูกหรือไม 

 ขั้นการนําไปใช  ( 15 นาท ี) 

1. ครูใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบทายชดุการเรียนท่ี 2  เพือ่เปนการตรวจสอบความเขาใจ
อีกคร้ังหน่ึง 

2. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยแบบทดสอบทายชุดการเรยีนท่ี 2   

5.    สื่อการเรียนการสอน 

 1.  ชุดการเรยีนคณิตศาสตร  ชุดที่ 2-3  เร่ือง แซมเปลสเปซ 

 2.   ลูกเตา 

 3.   เหรียญ 

 4.   ลูกปงปอง 

 5.    แบบฝกหัด 
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 6.   แบบทดสอบ 

6.   การวัดและการประเมนิผล 

การวดัผล การประเมนิผล 

1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในกลุม  การแสดง 

    ความคิดเห็น  การตอบคําถาม  การทําใบงาน 

2.   แบบฝกหดั 

3.  แบบทดสอบประจําชุดการเรียน  ชุดที่ 2 

1.  นักเรียนสนใจและรวมกจิกรรมดี 

 

2.  นักเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

3.  นักเรียนทําไดถูกตองผานเกณฑ  80% 

 

 7.   บนัทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

 ..................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

วิชา  คณิคตศาสตร  ( ค 33101 )    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เร่ือง  เหตุการณ      จํานวน  2  คาบ  เวลา  100  นาที

 

1. สาระสาํคัญ 
เหตุการณ  คอื  ผลที่เราสนใจจากการทดลองสุม  เหตุการณเปนกลุมยอยของแซมเปลสเปซหรือ 

อาจจะเทากับแซมเปลสเปซ 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

เม่ือเรียนจบคาบแลว  นักเรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของเหตุการณไดถูกตอง 
2.   บอกและเขียนเหตุการณจากการทดลองสุมได 

3.    เนื้อหาสาระ 

 ในการทดลองสุมเราสามารถบอกถึงผลท้ังหมดไดวา  มีอะไรบาง  แตไมสามารถบอกไดวาการ
กระทําในแตละครั้งจะเกิดอะไรขึ้น  แตเรามักจะสนใจในบางอยางทีจ่ะเกิดขึ้นวา  ผลน้ันเปนอะไรบาง 

1. การทดลองลกูเตา 1 ลูก 1 ครั้ง 

ผลท้ังหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  คือ  แตม  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

สนใจเฉพาะลกูเตาทีอ่อกแตมคู  ผลท่ีเกดิขึ้น ไดแก  2 , 4 , 6 

สนใจเฉพาะลกูเตาทีอ่อกแตมเปนจํานวนเฉพาะ  ไดแก  2 , 3 , 5 

สนใจเฉพาะลกูเตาทีอ่อกแตมนอยกวา 3  ไดแก  1 , 2  

2. การโยนเหรียญ  2 เหรียญ  1  คร้ัง  

ผลท้ังหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  คือ  เหรียญออก  HH , HT , TH , TT 
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สนใจเฉพาะเหรียญที่ออกหนาเหมือนกัน  ไดแก  { HH , TT } 

สนใจเฉพาะเหรียญที่ออกหัวอยางนอย 1 เหรียญ  ไดแก  { HH , HT , TH } 

เราเรียกผลที่เราสนใจจากการทดลองสุมวา  “ เหตุการณ ”   

3. การหยิบบัตรที่เขียนหมายเลข  1 , 2 , 3 , 4   โดยหยบิ 2 ครั้ง  ครัง้ละ  1  ใบ  หยิบขึ้นมาดู
วาเปนหมายเลขอะไร  แลวใสคืนลงไปในกลอง  แลวหบิบขึ้นมาอีก 1  ใบ   เปนคร้ังท่ี 2  แลว
ใสคืน 

ผลท้ังหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  ไดแก  ( 1 , 1 ) , ( 1 , 2 ) , ( 1 , 3 ) , ( 1 , 4 ) , ( 2 , 1 ) ,  

( 2 , 2 ) , ( 2 , 3 ) , ( 2 , 4 ) , ( 3 , 1 ) , ( 3 , 2 ) , ( 3 , 3 ) , ( 3 , 4 ) , ( 4 , 1 ) , ( 4 , 2 ) , 
( 4 , 3 ) , ( 4 , 4 )  

เหตุการณที่ไดบัตรท้ังสองเปนแตมคู  ไดแก  { ( 2 , 2 ) , ( 2 , 4 ) , ( 4 , 2 ) , ( 4 , 4 ) } 

เหตุการณที่ไดผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้งสองเปน 5  ไดแก  {( 1 , 4 ) , ( 2 , 3 ) ,  

( 3 , 2 ) , ( 4 , 1 ) } 

4. ครอบครัวหน่ึงตองการมีบตุร 2 คน 

ผลท้ังหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  ไดแก  ชช , ชญ , ญช , ญญ 

เหตุการณที่ครอบครวันีจ้ะไดบุตรเปนชายทั้ง 2 คน   ไดแก  {  ชช } 

เหตุการณที่ครอบครวันีจ้ะไดบุตรเปนหญงิอยางนอย 1 คน   ไดแก  {  ชญ , ญช , ญญ } 

จุดประสงคการเรยีนรู 

 จุดประสงคปลายทาง 

 นักเรียนสามารถบอกและเขยีนเหตุการณที่สนใจจากการทดลองสุมได 
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จุดประสงคนาํทาง 

 1.  นักเรียนสามารถบอกและเขยีนสมาชกิของการทดลองสุมได 

 2.  นักเรียนสามารถบอกและเขยีนผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุมได 

4.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 คาบที่ 1  ( ตอนท่ี 1 ความหมายของเหตุการณ ) 

 ขั้นนํา  ( 5  นาที ) 

1. ครูใหนักเรียนเขากลุมตามที่จัดไวเชนเดมิ 

2. ครูทบทวนเกีย่วกับการหาแซมเปลสเปซ  โดยการยกตัวอยางสถานการณใหนักเรียนในกลุม
ตาง ๆ ตอบคาํถาม 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25นาท ี) 

1. ครูแจกชุดการเรียน ชุดที่ 4  เรื่องเหตุการณ  ใหนักเรยีนแตละกลุมรวมกันศึกษาไปตามลําดับ 

2. นักเรียนแตละกลุมศึกษาเอกสารแนะแนวทางที ่4 แลวชวยกันศึกษาพจิารณาตวัอยางรวมกัน
ภายในกลุม 

3. ใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 4  รวมกนั  พรอมท้ังชวยกันตอบคําถามในใบงาน 

4. นักเรียนแตละคนในกลุมศึกษาใบความรู  เพือ่ตรวจสอบความเขาใจในการทําใบงานวาถูกตอง
หรือไม 

5. นักเรียนในกลุมทําความเขาใจรวมกัน 

ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

1. ครูใหนักเรียนในแตละกลุมสงตัวแทนกลุมมาสรุปความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรมการเรียนรู
จากชุดการเรียนหนาหอง 
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2. ครูและนักเรียนแตละกลุมชวยกันตอบคําถามในใบงาน  

 ขั้นการนําไปใช  ( 10 นาท ี) 

 1.   ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายชุดการเรียนที ่4 

 2.   ครูและนักเรียนชวยกนัเฉลยแบบฝกหัดทายชุดการเรียนท่ี 4 

 คาบที่ 2 ( ตอนที่ 2 การหาเหตุการณ ) 

ขั้นนํา  ( 5  นาที ) 

ครูทบทวนการหาเหตุการณของการทดลองสุม โดยยกตัวอยางสถานการณแลวใหนักเรียน 

ชวยกันหาคําตอยในกลุมตาง ๆ 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25นาท ี) 

1. ครูใหนักเรียนศึกษาเอกสารแนะแนวทางที่ 5 ในกลุมตาง ๆ ใหเขาใจตวัอยางที่ใหไว 

2. ใหนักเรียนศึกษาพจิารณาและตอบคําถามลงในใบงานที่ 5 

3. ใหนักเรียนในกลุมสรุปความรูที่ไดรับจากเอกสารแนะแนวทางและใบงานที่ทํารวมกันในกลุม 

ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

ครูใหนักเรียนในแตละกลุมสงตัวแทนกลุมมาสรุปความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรมการ
เรียนรูจากชุดการเรียนหนาหอง  พรอมท้ังเฉลยใบงาน 

ขั้นการนําไปใช  ( 15 นาท ี) 

1. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายชุดการเรียนที่ 5  ใหนักเรียนศึกษาสถานการณและตอบคําถาม
ในแบบฝกหัด 

2. ใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบทายชดุการเรียนท่ี 4-5 เพือ่ประเมินความรูของผูเรียน  
หลังจากเรียนจบในแตละชดุการเรียน 
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 3.   ครูและนักเรียนชวยกนัเฉลยแบบฝกหัดทายชุดการเรียนท่ี 5  และแบบทดสอบ 

5.    สื่อการเรียนการสอน 

 1.  ชุดการเรยีนคณิตศาสตร  ชุดที่ 4-5  เร่ือง เหตุการณ 

 2.   ลูกเตา 

 3.   เหรียญ 

 4.   บัตรหมายเลข 

 5.    แบบฝกหัด 

 6.   แบบทดสอบ 

6.   การวัดและการประเมนิผล 

การวดัผล การประเมนิผล 

1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในกลุม  การแสดง 

    ความคิดเห็น  การตอบคําถาม  การทําใบงาน 

2.   แบบฝกหดั 

3.  แบบทดสอบประจําชุดการเรียน  ชุดที่ 3 

1.  นักเรียนสนใจและรวมกจิกรรมดี 

 

2.  นักเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

3.  นักเรียนทําไดถูกตองผานเกณฑ  80% 

 7.   บนัทึกหลังการสอน 

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

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

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

 ..................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 

วิชา  คณิคตศาสตร  ( ค 33101 )   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เร่ือง  ความนาจะเปน     จํานวน  3  คาบ  เวลา  150  นาที

 

1. สาระสาํคัญ 
ความนาจะเปนของเหตุการณ  หาไดจากการนําเอาจํานวนสมาชิกของเหตุการณหารดวยจํานวน
สมาชิกของแซมเปลสเปซ 

                                       P ( E )  

   P ( E )   แทน  ความนาจะเปนของเหตกุารณ 

         n ( E )   แทน   จํานวนสมาชิกของเหตกุารณ 
 n ( S )   แทน   จํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
เม่ือนักเรียนเรียนจบแลว  นักเรียนสามารถ 
1.  บอกและเขียนความหมายของความนาจะเปนได 
2.   แสดงการหาคําตอบของความนาจะเปนของเหตุการณได 
3.   นําความรูเรื่องความนาจะเปนไปใชในชีวติประจําวันได 

3.    เนื้อหาสาระ 

 ความนาจะเปน  คือ  จํานวนที่แสดงใหทราบวาเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
มากหรือนอยเพียงใด 

 ความนาจะเปนของเหตุการณ  หาไดจากการนําเอาจํานวนสมาชิกของเหตุการณหารดวย
จํานวนสมาชกิของแซมเปลสเปซ 
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                                                P ( E )  

   P ( E )   แทน  ความนาจะเปนของเหตกุารณ 

         n ( E )   แทน   จํานวนสมาชิกของเหตกุารณ 
 n ( S )   แทน   จํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ 

 ตัวอยาง   การโยนเหรียญ 2 เหรียญ  พรอมกัน  1  ครัง้  ความนาจะเปนท่ีเหรียญเกิดหนาเดียวกันทั้ง 2  
   เหรียญเปนเทาไร 

   แซมเปลสเปซของการโยนเหรียญ  2  เหรียญ  คอื  เหรียญออก { HH , HT , TH , TT } 

   จํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ  คอื  4 

   เหตุการณท่ีเหรียญออกหนาเดียวกันทั้ง  2 เหรียญ  คือ  { HH , TT } 

   จํานวนสมาชิกของเหตุการณ  คือ  2 

    

                                                                                                    

จุดประสงคการเรยีนรู 

 จุดประสงคปลายทาง 

1. นักเรียนสามารถแสดงการหารความนาจะเปนของเหตุการณได 

2. นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องความนาจะเปนไปใชในชีวติประจําวันได 
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จุดประสงคนาํทาง 

1. นักเรียนสามารถบอกสมาชกิของการทดลองสุมได 

2. นักเรียนสามารถบอกและเขยีนผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุมได 

3. นักเรียนสามารถบอกและเขยีนเหตุการณที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุมได 

4. นักเรียนสามารถบอกและเขยีนจํานวนผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุมได 

5. นักเรียนสามารถบอกและเขยีนจํานวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองสุมได 

4.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 คาบที่  1  ( ตอนที ่1  ที่มาของความนาจะเปน ) 

 ขั้นนํา  ( 5  นาที ) 

1. ครูใหนักเรียนเขากลุมเดิม  แตใหเปลี่ยนกันทําหนาที่ในกลุม 

2. ครูพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับแซมเปลสเปซ  เหตุการณ  และใหนักเรียนหาจํานวนสมาชิกของ
แซมเปลสเปซและของเหตกุารณจากสถานการณตาง ๆ ท่ีนักเรียนและครูชวยกันคิด 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25นาท ี) 

1. ครูแจกชุดการเรียนที ่6  เร่ืองความนาจะเปน  ใหนักเรยีนในแตละกลุมรวมกันศึกษา  
พจิารณาไปตามลําดับ 

2. นักเรียนแตละกลุมศึกษาเอกสารแนะแนวทางที ่6  แลวชวยกันพิจารณาศึกษาตวัอยางรวมกัน
ภายในกลุม 

3. ใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 6  รวมกนัภายในกลุมและตอบคําถามลงในใบงานใหถูกตอง 

4. นักเรียนแตละคนในกลุมศึกษาใบความรู  เพือ่ตรวจสอบความเขาใจในการทําใบงานวาถูกตอง
หรือไม 
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ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมาสรุปความรูที่ไดรับ  จากการทํากิจกรรมการเรียนรูจาก
ชุดการเรียนหนาหอง 

2. นักเรียนแตละกลุมชวยกันตอบคําถามเฉลยใบงาน  

 ขั้นการนําไปใช  ( 15 นาท ี) 

 1.   นักเรยีนแตละกลุมทําแบบฝกหัดทายบทที ่6 

 2.   ใหนักเรียนชวยกันเฉลยแบบฝกหัดทายบทที่ 6 

 คาบที่ 2  ( การหาความนาจะเปน ) 

 ขั้นนํา  ( 5  นาที ) 

ครูยกตวัอยางสถานการณใหนักเรียนชวยกันหาความนาจะเปนภายในกลุมแลวตอบคําถาม 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25นาท ี) 

1. ครูใหนักเรียนศึกษาเอกสารแนะแนวทางที่ 7  ในกลุมของตวัเองและทําความเขาใจรวมกัน 

2. ใหนักเรียนศึกษาพจิารณาและตอบคําถามลงในใบงานที่ 7  รวมกันภายในกลุม 

3. นักเรียนในกลุมทําความเขาใจรวมกันและตัดสินใจรวมกัน 

ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมาสรุปความรูที่ไดรับ  พรอมท้ังเฉลยใบงานทีทํ่ารวมกัน 

หนาหองเรียน 

 ขั้นการนําไปใช  ( 15 นาท ี) 

 1.   นักเรยีนแตละกลุมทําแบบฝกหัดทายบทที ่7 
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 2.   ครูและนักเรียนชวยกนัเฉลยแบบฝกหัดทายบทที่ 7 

คาบที่ 3  ( การนําไปใช ) 

ขั้นนํา  ( 5  นาที ) 

ครูพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการหาความนาจะเปนที่ไดเรียนผานมา 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25นาท ี) 

1. นักเรียนแตละกลุมศึกษาเอกสารแนะแนวทางที ่8  เปนตัวอยางที่เกีย่วของกับชวีติประจําวัน
และทําความเขาใจรวมกันภายในกลุม 

2. ใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 8  รวมกนัภายในกลุม เปนการนําความรูไปใชใน
ชีวติประจําวันท่ีอาจจะเกิดขึน้  นักเรียนในแตละกลุมชวยกันทําใบงานรวมกันใหถูกตอง 

ขั้นสรุป  ( 5 นาที ) 

ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมาเฉลยใบงานที่ทําหนาหองเรียน  โดยใหนักเรียนในหอง
รวมกันพจิารณาวาถูกตองหรือไม 

 ขั้นการนําไปใช  ( 15 นาท ี) 

1. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที ่8 โดยทําในกลุมของตนเอง  เพื่อใหนักเรยีนไดชวยเหลือซึ่งกัน 

และกัน   

2. ใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบทายชดุการเรียนท่ี 8 

3. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยแบบฝกหัดทายบทที ่8 และแบบทดสอบทายชุดการเรยีนท่ี 4 
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5.    สื่อการเรียนการสอน 

 1.  ชุดการเรยีนคณิตศาสตร  ชุดที่ 6-8  เร่ือง ความนาจะเปน 

 2.   ลูกเตา 

 3.   เหรียญบาท  เหรียญหาบาท 

 4.   ลูกบอลหรือลูกปงปอง 

 5.    แบบฝกหัด 

 6.   แบบทดสอบ 

6.   การวัดและการประเมนิผล 

การวดัผล การประเมนิผล 

1. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในกลุม  การแสดง 

    ความคิดเห็น  การตอบคําถาม  การทําใบงาน 

2.   แบบฝกหดั 

3.  แบบทดสอบประจําชุดการเรียน  ชุดที่ 4 

1.  นักเรียนสนใจและรวมกจิกรรมดี 

 

2.  นักเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

3.  นักเรียนทําไดถูกตองผานเกณฑ  80% 

 

 7.   บนัทึกหลังการสอน 

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

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

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

 ..................................................................................................................................................... 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับ          จํานวน  1  คาบ  

 
ผลการเรียนรู 

ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1. บอกความหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
2. แกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
            1.  สามารถใชหลักการคํานวณวิธีเขียนแผนภาพตนไมแกปญหาได 
                2.  สามารถใชกฎเกณฑการนับเบื้องตนในการหาจํานวนเหตุการณอยางงายได 

3.  ใหเหตุผลเก่ียวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ  
4.   เช่ือมโยงกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 
5.  ในการลําดับขั้นตอนวิธีการแกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
6.  สื่อสารและนําเสนอเรื่องกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับใหผูอื่นเขาใจได  

ดานคุณลักษณะ  
1. มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3. กลาแสดงความคิดเห็น  
4. กลาตอบขอคําถาม 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความรอบคอบในการทํางาน  

 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
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ความนาจะเปน 
กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 

ในชีวิตประจําวันเรามักจะพบกับปญหาเกีย่วกับการนับ จํานวนวิธีที่เราสามารถจะทําได  เชน  การ 

จัดชุดเครื่องแตงตัว  การจดัชุดอาหาร  การเลือกวิธีการเดินทาง  การคดิคํานวณหาจํานวนวิธีตางๆ  กันของการ
กระทํา  จะทําไดงาย  สะดวกรวดเรว็  และถูกตอง  ถาเขาใจกฎเกณฑบางประการ  ซ่ึงเรียกวา  หลักมูลฐานเกี่ยวกับ
การนับ 

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการนับเบื้องตน 
ถาในการดําเนนิงานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จ ตองประกอบดวยการกระทํายอยๆ ถึง k ขั้นตอน  

โดยขั้นตอนที่ 1 เลือกทําได  1n  วิธี 
      ขั้นตอนที่ 2 เลือกทําได  2n  วิธี 
      ขั้นตอนที่ 3 เลือกทําได  3n  วิธี   
เปนเชนนีเ้ร่ือย ๆ ไป  จนถึงทําขั้นตอนที ่ k ซ่ึงทําได  kn  วธีิ  
ดังนั้น ในการดําเนินงานครั้งนี้ใหสําเร็จ สามารถเลือกกระทําได = 1n   x  2n  x  3n  x … x  kn  วิธี 
ตัวอยางที่ 1 ถามีเสื้อ 3 ตัว คือเสื้อสีแดง สีเขียวและสีเหลือง และกางเกง 2 ตัว คือ กางเกงขาสั้นและกางเกง 

      ขายาว จะมีวิธีใสเสื้อ และกางเกงไดกีว่ิธี 
วิธีทํา 

 
 

(แดง,ขาสั้น),(แดง,ขายาว),(เขียว,ขาสั้น),(เขียว,ขายาว),(เหลือง,ขาสั้น),(เหลือง,ขายาว) 
จํานวนวิธีใสเสื้อ และกางเกง เทากับ  6  วิธี 

ซ่ึงเกิดจากจํานวนของเสื้อและจํานวนของกางเกงคณูกัน ดังนั้นจะมวีิธีใสเสื้อและกางเกง ทั้งหมด = 3 x 2 = 6 วิธี  

ขาสั้น วิธีท่ี5 

ขาสั้น วิธีท่ี3 

ขายาว วิธีท่ี4 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีแดง 

      ขั้นตอนที่ 1       ขั้นตอนที่ 2 

ขาสั้น วิธีท่ี1 

ขายาว วิธีท่ี2 

ขายาว วิธีท่ี6 
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ตัวอยาง 2     มีเสื้อเชิ้ตสีตางกัน 4 ตัวกางเกงตางกัน 3 ตวั และรองเทาตางกัน 2 คู นักเรียนจะมีวิธีใสเสื้อ กางเกงและ 
               รองเทาไดกี่วิธี 
วิธีทํา 

 
 
 
 
 
 

 
 

เสื้อ (1) กางเกง (2) 

กางเกง (3) 

กางเกง (1) 
รองเทา (1) วิธีท่ี 1 

รองเทา (2) วิธีท่ี 2 

รองเทา (1) วิธีท่ี 3 

รองเทา (2) วิธีท่ี 4 

รองเทา (1) วิธีท่ี 5 

รองเทา (2) วิธีท่ี 6 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

กางเกง (2) 

กางเกง (3) 

กางเกง (1) 
รองเทา (1) วิธีท่ี 7 

รองเทา (2) วิธีท่ี 8 

รองเทา (1) วิธีท่ี 9 

รองเทา (2) วิธีท่ี 10 

รองเทา (1) วิธีท่ี 11 

รองเทา (2) วิธีท่ี 12 

เสื้อ (2) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
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ดังนั้นจะมวีิธีใสเสื้อ กางเกงและรองเทา  ทั้งหมด = 4 x 3 x 2 = 24 วิธี   
 

 

กางเกง (2) 

กางเกง (3) 

กางเกง (1) 
รองเทา (1) วิธีท่ี 19 

รองเทา (2) วิธีท่ี 20 

รองเทา (1) วิธีท่ี 21 

รองเทา (2) วิธีท่ี 22 

รองเทา (1) วิธีท่ี 23 

รองเทา (2) วิธีท่ี 24 

เสื้อ (4) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

กางเกง (2) 

กางเกง (3) 

กางเกง (1) 
รองเทา (1) วิธีท่ี 13 

รองเทา (2) วิธีท่ี 14 

รองเทา (1) วิธีท่ี 15 

รองเทา (2) วิธีท่ี 16 

รองเทา (1) วิธีท่ี 17 

รองเทา (2) วิธีท่ี 18 

เสื้อ 
(3) 

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 
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 ตัวอยาง 3      มีถนนจากกรุงเทพฯ ถึงลพบุรี 3 สาย และมีถนนจากลพบุรีถึงนครราชสีมาอยู 4 สาย  ถาจะขับ 

          รถยนตจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาโดยขับผานลพบุรี  จะใชเสนทางที่ตางกันไดหมดกี่เสนทาง 
วิธีทํา 
 

 
 
 

ดังนั้นจะใชเสนทางที่ตางกันไดทั้งหมด  = 3 x 4 = 12  เสนทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพ ฯ 

ลพบุรี (1) 

 

 

นครราชสีมา (1) 
นครราชสีมา (2) 
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ตัวอยาง 4   ถาโยนเหรยีญบาท 1 เหรียญ 3 คร้ัง จะไดผลตางๆ กันทั้งหมดกี่วิธี  อะไรบาง  
 
วิธีทํา 

 

 
 
 
 
 

ดังนั้น จะไดวธีิที่ตางกันทั้งหมด  = 2 x 2 x 2 = 8  วิธี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญท่ี 1 เหรียญท่ี 2 เหรียญท่ี 3 

หัว 

กอย 
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แบบฝกทักษะ 1 
 
1.  โรงเรียนแหงหนึ่งจัดอาหารกลางวันโดย  ใหนกัเรียนเลือกอาหารคาวไดหนึ่งอยางและขนมไดหนึ่งอยาง  ถา 
      โรงเรียนจดัอาหารคาว 4 อยาง และขนม 5 อยางนักเรยีนจะมีวิธีเลือกอาหารกลางวันไดทั้งหมดกี่วิธีได 
วิธีทํา 
 

 
 
 
                                       ดังนัน้ จะไดจํานวนวิธีท้ังหมด   =                                          วิธี  
 
2. ในการทอดลูกเตาหนึ่งลูกจะปรากฏผลไดกี่วิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารคาว (2) 

  
  
  

  
  

อาหารคาว (1) 

ขนม (1) 
ขนม (2) 
  

  
  

อาหารคาว (3) 

  
  
  

  
  

อาหารคาว (4) 
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3. ในการทอดลูกเตาสองลูกพรอมกัน 1 คร้ัง  จะปรากฏผลไดกี่วิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ในการทอดลูกเตา  n  ลูกพรอมกัน 1 คร้ัง  จะปรากฏผลไดกี่วิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
5.  เมื่อโยนเหรียญหนึ่งเหรียญ จะปรากฏผลไดกี่วิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
6. เมื่อโยนเหรยีญบาทสองเหรียญ    พรอมกัน 1 คร้ัง จะปรากฏผลไดกี่วิธี 
วิธีทํา 
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7. เมื่อโยนเหรยีญบาท   n   เหรียญ พรอมกัน 1 คร้ัง    จะปรากฏผลไดกี่วิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
8.  นักเรียนคนหนึ่งมีเสื้อและกางเกงสําหรับสวมไปเที่ยวอยู  7 ตวั และ 4 ตัว ตามลําดับ  เขาจะสวมเสื้อและกางเกง    
     ไปเที่ยวเปนชุดตางๆกันไดกี่ชุด 
วิธีทํา 

 
 
 
                                  ดังนัน้ จะไดจํานวนวธีิท้ังหมด   =                                                         วิธี  
 
 
 
 

เส้ือ (2) 

กางเกง (1) 
 

 

 

  
  

เส้ือ (1) 
  

กางเกง (2) 
  
  
  
  
  

  

  

กางเกง (3) 
  
  
  
  
  

  
  

กางเกง (4) 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับ ( ตอ )          จํานวน  1  คาบ  

 
ผลการเรียนรู 

ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1.     บอกความหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
2.     แกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
            1.  สามารถใชหลักการคํานวณวิธีเขียนแผนภาพตนไมแกปญหาได 
                2.  สามารถใชกฎเกณฑการนับเบื้องตนในการหาจํานวนเหตุการณอยางงายได 

3.  ใหเหตุผลเก่ียวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ  
4.   เช่ือมโยงกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 
5.  ในการลําดับขั้นตอนวิธีการแกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
6.  สื่อสารและนําเสนอเรื่องกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับใหผูอื่นเขาใจได  

ดานคุณลักษณะ  
1.    มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.    มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3. กลาแสดงความคิดเห็น  
4. กลาตอบขอคําถาม 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความรอบคอบในการทํางาน  

 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
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ตัวอยางที่ 5    สนามกีฬาแหงหนึ่งมีประตเูขาออก10 ประตู ถาคนๆหนึง่ จะเดนิเขาและออกจากสนามกีฬาแหงนั้น    
                       ทําไดกีว่ิธี     เมื่อกําหนดให 1) เขาประตูใดและออกประตูใดกไ็ด 
     2) เขาและออกจากสนามกฬีา  โดยไมซํ้าประตูเดิม 
     3) เขาประตูใดตองออกประตูนั้น 
 

 
 
วิธีทํา 
1) เขาประตูใดและออกประตูใดกไ็ด 
 
 
 
 
 
 
2) เขาและออกจากสนามกฬีา  โดยไมซํ้าประตูเดิม 
 
 
 
 
 
 
3) เขาประตูใดตองออกประตูนั้น 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา 

ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก 
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ตัวอยางที่ 6   มีลูกบอลที่แตกตางกัน 4  ลูก ตองการนําลูกบอลเหลานี้ไปใสในกลอง 5 กลอง  ที่แตกตางกัน  
                     อยากทราบวาจะมวีิธีการใสลูกบอลทั้ง 4  ลูกกี่วิธี เมื่อ 

1)  ลูกบอลแตละลูกจะใสในกลองใดก็ได 
2)  กลองแตละใบจะรับลูกบอลไดไมเกนิ 1 ลูก 
3)  ลูกบอลทั้ง 4 ลูกอยูในกลองใบเดียวกัน 
4)  ลูกบอลแตละลูกอาจจะอยูในกลองเดียวกันได     แตจะอยูกลองเดยีวกัน ทั้ง 4 ลูกไมได 
 

 
วิธีทํา 
1)  ลูกบอลแตละลูกจะใสในกลองใดก็ได 
 
 
 
 
 
2)  กลองแตละใบจะรับลูกบอลไดไมเกนิ 1 ลูก 
 
 
 
 
 
 
3)  ลูกบอลทั้ง 4 ลูกอยูในกลองใบเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

1 

3 4 

2 1 

4 3 

2 
5 

ลูกบอล 
กลอง 
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4)  ลูกบอลแตละลูกอาจจะอยูในกลองเดียวกันได     แตจะอยูกลองเดยีวกัน ทั้ง 4 ลูกไมได 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 7  ตองการเลือกหนังสือ 3 เลม ชนิดละ 1 เลม จากภาษาไทย   3 เลม    ภาษาอังกฤษ 4 เลม และภาษา 
                    ฝร่ังเศส 2  เลม ทุกเลมแตกตางกันไดทั้งหมดกี่วิธี 
วิธีทํา 
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แบบฝกทักษะ 2 
 

1.  ประตูเขาโรงภาพยนตรแหงหนึ่งมี 5 ประตู ประตูออกมี 3 ประตู ชายคนหนึ่งจะเขาและออก  โรงภาพยนตรนีจ้ะ
ไดทั้งหมดกีว่ธีิ 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ตองการเลือกกรรมการผสม ชาย 1 คน หญิง 1 คน จากชาย 5 คน  หญิง 7 คน ไดกีว่ิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ชายคนหนึง่มีกางเกง  3  ตัว เสื้อ  4  ตัว และรองเทา 5 คูเขาจะมวีิธีการแตงตัวกี่วิธี 
วิธีทํา 
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4. ตองการซื้อกระเปาเดินทาง 1 ใบ แตมีใหเลือกดังนี้  มทีั้งหมด 5 แบบ แตละแบบมี  3 สี แตละสีมี 4 ขนาด 
 จะเลือกไดทั้งหมดกีว่ิธี 
วิธีทํา 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

                               รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับ ( ตอ )          จํานวน  1  คาบ  

 
ผลการเรียนรู 

ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1.     บอกความหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
2.     แกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
            1.  สามารถใชหลักการคํานวณวิธีเขียนแผนภาพตนไมแกปญหาได 
                2.  สามารถใชกฎเกณฑการนับเบื้องตนในการหาจํานวนเหตุการณอยางงายได 

3.  ใหเหตุผลเก่ียวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ  
4.   เช่ือมโยงกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 
5.  ในการลําดับขั้นตอนวิธีการแกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
6.  สื่อสารและนําเสนอเรื่องกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับใหผูอื่นเขาใจได  

ดานคุณลักษณะ  
1.    มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.    มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3. กลาแสดงความคิดเห็น  
4. กลาตอบขอคําถาม 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความรอบคอบในการทํางาน  

 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
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ตัวอยางที่ 8   นก  3  ตัว จะมีวิธีเกาะกิ่งไม  5  กิ่ง  ไดกีว่ธีิ 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 9   ขอสอบชุดหนึง่มีขอสอบแบบถูกผิด 5 ขอ แบบเลือกตอบชนิดมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก 10 ขอ นักเรียนจะ    
                      มีวิธีแสดงคําตอบไดกีว่ิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 10    โยนเหรยีญ  10  อัน  1  คร้ัง   จะเกิดหนาตางๆกันไดกี่แบบ 
วิธีทํา 
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แบบฝกทักษะ 3 
 

1. โยนลูกเตา  1  ลูก  3  คร้ัง จะเกิดหนาตางๆกันไดกีแ่บบ 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  มีหมวกแบบตางๆ 7 ใบ มีคนอยู 3 คน จะมวีิธีใหคนทั้ง 3 คน คนละ 1 ใบนีเ้ลือกหมวกมาสวมไดทั้งหมดกีว่ธีิ 
วิธีทํา 
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3. มีจดหมาย 5 ฉบับ จะนําไปทิ้งในตูไปรษณยี 3 ตูไดกีว่ิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จะสรางคําโดยใชตวัอักษร 5 ตัว จากคําวา ALGEBRO ไดกี่คํา โดยที่อักษรทั้ง 5 ตัวไมซํ้ากันและคําที่สรางจะม ี          
     ความหมายหรือไมก็ได 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ขอสอบคณิตศาสตรฉบับหนึ่งมี 2 ตอน ตอนแรกเปนขอสอบถูกผิดซึ่งมีทั้งหมด  5  ขอ ตอนที่สองเปนขอสอบที่มี 
คําตอบใหเลือก 5 ตัวเลือก  ซ่ึงมีอยู 7 ขอ ถานักเรียนทําขอสอบฉบับนี้โดยวิธีการเดา นักเรยีนสามารถเลือกเดาได   
กี่วิธี 

วิธีทํา 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับ ( ตอ )      จํานวน  1  คาบ  

 
ผลการเรียนรู 

ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1.     บอกความหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
2.     แกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
            1.  สามารถใชหลักการคํานวณวิธีเขียนแผนภาพตนไมแกปญหาได 
                2.  สามารถใชกฎเกณฑการนับเบื้องตนในการหาจํานวนเหตุการณอยางงายได 

3.  ใหเหตุผลเก่ียวกับกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ  
4.   เช่ือมโยงกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 
5.  ในการลําดับขั้นตอนวิธีการแกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับได  
6.  สื่อสารและนําเสนอเรื่องกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับใหผูอื่นเขาใจได  

ดานคุณลักษณะ  
1.    มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.    มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3. กลาแสดงความคิดเห็น  
4. กลาตอบขอคําถาม 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความรอบคอบในการทํางาน  

 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
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ตัวอยางที่ 11  ในการประกวดคําขวัญ  กรรมการเลือกสํานวนไวรอบสดุทาย   6 สํานวน เพื่อรับรางวัลที่ 1 ที่ 2 และ 
                       ที่ 3 ถาทุกรางวัลตองแจก จะมีวิธีแจกรางวัลไดกีว่ิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 12   มีคาวบอย 5 คน มีมา 7 ตัว คาวบอยจะมวีธีิเลือกขี่มาไดกี่วิธี    (คาวบอย 1 คนตอมา 1 ตัว)  
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 13   มีรางวัล 10 รางวัล  แจกใหแกคน 3 คน   (จะไดรับคนละกี่รางวัลกไ็ด) ไดกีว่ิธี 
วิธีทํา 
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แบบฝกทักษะ 4 
 

1.    หองเรียนหองหนึ่งมีประตูอยู 4 ประต ูจงหาจํานวนวิธีที่นักเรยีนแตละ จะเดินเขาและออกหองเรียนโดยไม 
       ใชประตซํู้ากัน 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
2.     ถาตองการทิ้งจดหมาย 3 ฉบับลงในตูจดหมาย 4 ตู จะมวีิธีทิ้งจดหมายทั้งหมดกี่วิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
3.     A  ,   B   และC เปนเมือง 3 เมือง มีถนนเชื่อมตอเมืองทั้ง 3 จํานวน 4 และ3 สายตามลําดับ นายแดงตองการ 
       เดินทางจากเมือง A ไปเมือง C  จงหาจํานวนวิธีเดินทางทั้งหมดของนายแดง 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
4.    ขอสอบแบบเลือกตอบ ก  ,  ข  ,  ค  ,  ง จํานวน 4 ขอ นักเรียนแตละคนจะทําขอสอบไดแตกตางกันทั้งหมดกี่วิธี 
วิธีทํา 
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5.    คณะกรรมการจัดงานชดุหนึ่งมี 4 คน ประกอบดวยประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน  เลขานุการ และเหรัญญิก 
       ตําแหนงละ 1 คน  จากคนที่เกี่ยวของทั้งหมด  10  คนนี้ จะมีวิธีเลือกมาเปนคณะกรรมการทั้งหมดกีว่ิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
6.    ทอดลูกเตา 1 ลูก พรอมกับเหรียญ 1 เหรียญ จะเกิดผลไดกี่วิธี 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
7.    จากเลขโดด 0 , 4 , 6 , 7 , 8 และ 9 นํามาสรางจํานวนเต็มบวกสามหลักที่เปนจํานวนคี่ โดยกําหนดวาแตละหลัก 
       ไมใชเลขโดดซ้ํากัน จะสรางไดทั้งหมดกี่จํานวน 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
8.    จะสรางจาํนวนเต็มคี่ 3 หลัก จากเลขโดด 0  , 4  , 6  , 7  , 8 และ 9 ไดกี่จํานวน 
วิธีทํา 
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9.  จะสรางจํานวนเลข 3 หลัก ที่มีคามากกวา 350 จากเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยแตละหลักไมมีตัวเลขซ้ํา 
       กันไดทั้งหมดกีจ่ํา 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนความนาจะเปน          จํานวน  1  คาบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู 
ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1. สามารถเขียนแซมเปลสเปซของการทดลองสุมที่กําหนดให  
2. เขียนเหตุการณที่สนใจซึ่งเปนสับเซตของแซมเปลสเปซที่กําหนดให   

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
         ใหเหตุผลเก่ียวกับแซมเปลสเปซและการทดลองสุมได  

ดานคุณลักษณะ  
1. มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3. กลาแสดงความคิดเห็น  
4. กลาตอบขอคําถาม 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความรอบคอบในการทํางาน  
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การทดลองสุม   หมายถึง  การทดลองที่ไมอาจบอกไดวาผลลัพธจะเกิดอะไรขึ้นอยางแนนอนแตผลลัพธจากการ
ทดลองนั้นมีโอกาส  เกิดขึ้นไดเทา ๆ กัน   
 ผลการทดลองสุมหรือแซมเปลสเปซ ( Sample space )  คือ  ผลทั้งหมดที่อาจจะเกดิจากการทดลองสุม   
ซ่ึงเขียนแทนดวยสัญลักษณ  S 
   เชน การทอดลูกเตาลงในถวยเปนการทดลองสุม  ซ่ึงเราไมทราบผลลัพธวา ลูกเตา จะหงายขึ้นหนาใด 
เหตุการณ ( Event ) คือ  ...ผลอันเกิดจากการทดลองสุมที่เราสนใจจะทราบ  ซ่ึงเขียนแทนดวย  E 
 

ตัวอยาง  1    การโยนลูกเตา 1 ลูก 1 คร้ัง ถาผลลัพธที่เราสนใจคือ จํานวนแตมที่ได  จงเขียนแซมเปลสเปซ 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  2      ในการโยนลูกเตา 1 ลูก 1 คร้ัง  จงหาเหตุการณที่ไดแตมซึ่งหารดวย 3 ลงตัวและเหตกุารณที่ไดแตม 
                        มากกวา 2 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  3       โยนเหรยีญเทีย่งตรง 1 อัน 1 คร้ัง ถาผลลัพธที่สนใจ คือหนาของเหรียญที่ขึ้น   จงเขียนแซมเปลสเปซ 
วิธีทํา 
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ตัวอยาง  4      โยนเหรยีญ 2 อัน 1 คร้ัง  จงหาเหตกุารณทีไ่ดหวัทั้งสองเหรียญ  และเหตุการณที่เหรียญขึ้นหนา
เดียวกัน  
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  5           โยนเหรยีญ 1 อัน 3 คร้ังและสนใจจํานวนครั้งที่แตมขึน้หัว 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  6    โยนลูกเตา 2 ลูก 1 คร้ัง  จงหาเหตุการณที่ผลรวมของแตมเปน  4 และเหตุการณที่มีลูกเตาขึ้นแตม 
                      เหมือนกนั  
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 
ตัวอยาง  7     โยนลูกเตา 2  ลูก  1 คร้ัง  โดยผลลัพธที่สนใจ คือ  ผลรวมของแตมที่ได    จงหาเหตกุารณที่ผลรวม 
                      แตมของลูกเตาทั้งสองลูกมากกวา  12 และเหตุการณที่ผลรวมแตมของลกูเตาทั้งสองเปนจํานวน     
                      เฉพาะ   
วิธีทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกทักษะ 5 
 

1. จากการจับสลากที่ประกอบดวยสลากที่มีรางวัล  3  ใบ   และไมมรีางวัล 7 ใบ จงหาเหตกุารณที่สนใจ คือ การได   
    สลากที่มีรางวัล 
วิธีทํา 
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2.  จงหาแซมเปลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซของการทดลองสุม  ซ่ึงประกอบดวยการเลือกสระใน
ภาษาอังกฤษ 1 ตัว จากสระทั้งหมด 5 ตวั 
วิธีทํา 
 
 
 
 
3.  มีบัตรอยู  5  ใบ  ซ่ึงแตละใบมีหมายเลข  1 , 2 , 3 , 4 , 5  ตามลําดับสุมหยิบบัตรมา  2  ใบพรอมกัน  จงหา
เหตุการณที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรทั้ง 2  ใบเปนจํานวนคู 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
4.  จงหาแซมเปลสเปซ  และจํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ  ของการทดลองสุมซึ่งประกอบดวย       การหยิบ 
     ลูกแกวจากกลองที่มีลูกแกวสีตาง ๆ  3  ลูก  คือ    สีแดง  สีเขียว  และสีขาว  อยางละ 1 ลูก       ตามเงื่อนไข 
     ตอไปนี ้
1)  หยิบลูกแกว  1  ลูก  
วิธีทํา 

                                      
 
 
 
 
 
 
 

ลูกแกว 
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2)  หยิบลูกแกว  2  ลูก  พรอม ๆ กัน 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  หยิบลูกแกว  2  ลูก  โดยหยิบครั้งละ  1  ลูก  และไมใสคืน 
วิธีทํา 

                                                      
 
 
 
4) หยิบลูกแกว  2  ลูก  โดยหยิบครั้งละ  1  ลูก  และใสคนืกอนที่จะหยบิครั้งตอไป  
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 

สีเขียว 

สีขาว 
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5.  กําหนดให S แทนแซมเปลสเปซ  จงหา n(S) จากการทดลองสุม   ในแตละขอตอไปนี้ 
1)  ทอดลูกเตา 2 ลูก พรอมกัน 1 คร้ัง 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) จัดหนังสือ 4 เลมแตกตางกัน วางเรียงบนชั้นหนังสือ 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  จัดชาย 4  คน หญิง 4 คน ยืนสลับกันหนึ่งตอหนึ่ง 
วิธีทํา 
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4)  สุมหยิบลูกบอล 2 ลูก จากลูกบอลที่มีสีตางกัน 5 ลูก 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ในกลองใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง  2  ลูก  สีขาว  1  ลูก  ถาเราหยิบลูกบอลออกจากกลองมา  1  ลูก โดยวิธีสุม   
      (หยิบโดยมองไมเห็นลูกบอล) 

6.1)  จงหาแซมเปลสเปซของสีของลูกบอลที่จะเกดิขึ้น 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

6.2)  จงหาแซมเปลสเปซของลูกบอลที่หยบิออกมาได  
วิธีทํา 
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7.  โยนเหรยีญจํานวน  5  เหรียญ  ใน  1  คร้ัง  ผลลัพธที่สนใจคือ  จํานวนเหรียญที่ขึน้หนาหัว  

7.1) ให E แทนเหตกุารณที่เหรียญขึ้นหนาหัวมากกวาขึ้นหนากอย  จงหา n(E) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 )  E2 แทนเหตุการณที่มีเหรียญที่ขึ้นหนาหัวและหนากอยจํานวนเทากัน จงหา n(E2) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  กลองใบหนึ่งมีลูกบอลแตกตางกันทั้งหมด 7 ลูก โดยเปนลูกบอลสีแดง 4  ลูก   ลูกบอลสีขาว 3 ลูก สุมหยิบ 
     ลูกบอลขึ้นมา 2 ลูก จงหา  n(S)  

8.1)  ให E1 แทนเหตกุารณที่หยิบแลวไดลูกบอลสีแดงจงหา  n(E1)  
วิธีทํา 
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8.2)ให E2 แทนเหตกุารณทีห่ยิบแลวไดลูกบอลสีขาวจงหา   n(E2)  
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3) ให E3 แทนเหตกุารณที่หยิบแลวไดลูกบอลสีละ  1  ลูก จงหา n(E3)  
วิธีทํา 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนความนาจะเปน ( ตอ )     จํานวน  1  คาบ  

 
ผลการเรียนรู 

ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1.     สามารถเขียนแซมเปลสเปซของการทดลองสุมที่กําหนดให  
2.     เขียนเหตุการณที่สนใจซึ่งเปนสับเซตของแซมเปลสเปซที่กําหนดให   

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
         ใหเหตุผลเก่ียวกับแซมเปลสเปซและการทดลองสุมได  

ดานคุณลักษณะ  
1.     มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.     มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3.     กลาแสดงความคิดเห็น  
4.     กลาตอบขอคําถาม 
5.     มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6.     มีความรอบคอบในการทํางาน  

 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
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แบบฝกทักษะ 6 
 
ใหนกัเรียนแสดงการหาแซมเปลสเปซในแตละขอตอไปนี้ 

1. ในการแขงขนัฟุตบอลนัดหนึ่งมีทีมแขงขนั  4  ทีม  คือ  สเปน,  ไทย,  กรีซ,  อังกฤษ  จัดการแขงขนัแบบ
พบกันหมด  จงเขียนแผนภาพแสดงคูแขงขัน  แลวเขยีนแซมเปลสเปซ 

 
 
 
 
 

ผลทั้งหมดจากแผนภาพ  คอื  ........................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 แซมเปลสเปซ  :  S  .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
จํานวนผลที่อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งหมด  : n(S)  =  ............................................................................... 
 

2. ครอบครัวหนึง่ตองการมีบุตร  3  คน  ครอบครัวนี้อาจจะมีบุตรเปนเพศชาย  หรือเพศหญิง  ไดอยางไรบาง  
จงเขียนแผนภาพตนไม  พรอมทั้งเขียนแซมเปลสเปซ 
บุตรคนที่  1  บุตรคนที่  2         บุตรคนที่  3   ผลที่อาจจะเกดิขึ้น                                    
                                                                                                         ไดทั้งหมด 
        .................................. 
        .................................. 
         
        .................................. 
        .................................. 
         
        .................................. 
        .................................. 
         
         
         
แซมเปลสเปซ  :  S  =  ........................................................................................................................ 
   
 

สเปน 

ช 
ช 

ช 

ญ 

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

ญ 

ญ 
................................... 
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3. มีบัตรอยู  4  ใบ  เขียนตวัอักษร  ก ,  ข ,  ค ,  และ  ง  ใสอยูในกลอง  สุมหยิบบัตรขึ้นมา  2  ใบ 
 หยิบบัตรขึ้นมา  2  ใบ  พรอมๆ  กัน  แซมเปลสเปซ  คืออะไร 
 หยิบบัตร  2  ใบ  แตหยิบทีละใบแลวไมใสคืน  แซมเปลสเปซคืออะไร 

 

เขียนแผนภาพแสดง  ขอ  3.1  ไดวา  ................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

แซมเปลสเปซ  ขอ  3.1  คือ  S  =  .................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

เขียนแผนภาพแสดง  ขอ  3.2  ไดวา  ................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

แซมเปลสเปซ  ขอ  3.2  คือ  S  =  .................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 



120 
 

4. ในการหยิบบตัรที่เขียนหมายเลข  1,  2 ,  3  และ  4  ขึ้นมาจากกลอง  2  คร้ังๆ  ละ  1  ใบ  โดยครั้งแรกหยิบ
ขึ้นมา  1  ใบ  ดูหมายเลขแลวใสกลับคืนลงในกลอง  แลวหยิบขึ้นมาอกี  1  ใบ  เปนครั้งที่  2  นํามาดูวาได
หมายเลขใด  แลวใสกลับคนืในกลอง 
จงเขียนแผนภาพแสดงผลที่อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งหมด 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
แซมเปลสเปซ  :  S  =  ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

5. ในการหยิบลูกบาศกสี  2  ลูก  พรอมๆ  กัน  จากถุงใบหนึ่งที่มีลูกบาศกสีเขียว  2  ลูก  และสีฟา  3  ลูก  จง
หาผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึน้ได  แลวเขียนแซมเปลสเปซ 
ขอเสนอแนะ กําหนดให  ข  แทน  เขียว ,  ฟ  แทน  ฟา  ควรใหหมายเลขกํากับไวดวย  คือ   
  ข1   ข2   ฟ1   ฟ2   ฟ3 
เขียนแผนภาพแสดงไดดังนี ้
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
แซมเปลสเปซ  :  S  =  ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 

6. เหตุการณของการโยนเหรียญบาท  2  เหรียญ  1  คร้ัง 
ไดผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึน้  คือ  ...................................................................................................... 
ไมไดทั้งหวั  และกอย  คือ  ................................................................................................................. 
เหตุการณที่แนนอน  ไดแก  ................................................................................................................ 
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เหตุการณที่เปนไปไมได  ไดแก  ........................................................................................................ 
7. ทอดลูกเตา  2  ลูก  พรอมกัน  1  คร้ัง 

เหตุการณที่ผลบวกของแตมลูกเตา  2  ลูก  เปน  5  คือ  ...................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
เหตุการณที่ผลบวกของแตมลูกเตา  2  ลูก  หารดวย  3  ลงตัว  คือ  .................................................... 
............................................................................................................................................................ 

 

8. ครอบครัวหนึง่ตองการมีบุตร  2  คน 
เหตุการณที่ไดเพศของบุตรเปนเพศเดยีวกนั  คือ  .............................................................................. 
เหตุการณที่ไดเพศของบุตรเปนชายอยางนอย  1  คน  คือ  ................................................................ 
 

9. โยนเหรยีญบาท  1  เหรียญ  3  คร้ัง 
เหตุการณที่ไดหัว  2  คร้ัง  คอื  .......................................................................................................... 
เหตุการณที่ไดกอยอยางนอย  2  คร้ัง  คือ  ........................................................................................ 
 

10. หยิบสลาก  1  ใบ  จากสลาก  ซ่ึงมีหมายเลข  1  ถึง  10  หนึ่งครั้ง 
เหตุการณที่จะไดสลากที่หารดวย  3  ลงตวั  คือ  ............................................................................... 
เหตุการณที่จะไดสลากที่เปนจํานวนคู  คือ  ....................................................................................... 
 

11. ทอดลูกเตา  2  ลูก  พรอมกัน  1  คร้ัง 
เหตุการณที่ผลรวมของแตมทั้งสองลูกเทากับ  9  คือ  ......................................................................... 
เหตุการณที่ลูกแรกขึ้นแตมมากกวาลูกหลัง  คือ  ................................................................................. 
 

12. หยิบลูกปงปอง  2  ลูก  พรอมกันจากกลองซึ่งมีลูกปงปองสีแดง  3  ลูก  สีขาว  1  ลูก 
แนะแนวทางใหลูกปงปองเปน  ด1 ,  ด2 ,  ด3 ,  ข 
ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได  คือ  ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
เหตุการณที่จะไดลูกปงปองทั้งสองลูกเปนสีแดง  คือ  ........................................................................ 
เหตุการณที่จะไดลูกปงปองทั้งสองลูกเปนสีขาว  คือ  ........................................................................ 

 

13. กลองใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง  1  ลูก  น้ําเงนิ  1  ลูก  ขาว  1  ลูก  หยิบลูกปงปอง  2  ลูก  โดยหยิบทลีะลูก
แลวใสคืน 
ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได  คือ  ...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
เหตุการณที่จะไดลูกปงปองทั้งสองสีตางกัน  คือ  ............................................................................... 
............................................................................................................................................................ 



122 
 

14. โยนเหรยีญหาบาท  1  เหรียญ  3  คร้ัง 
เหตุการณที่ไดหัวอยางนอย  2  เหรียญ  คือ  ....................................................................................... 
เหตุการณที่ไดกอยในครั้งแรก  คือ  .................................................................................................... 
 

15. สุมหยิบสลาก  1  ใบ  จากสลากที่เขียนหมายเลข  1  ถึง  20  ในกลองโดยไมด ู
เหตุการณที่จะไดสลากที่หารดวย  4  ลงตวั  คือ  ................................................................................. 
เหตุการณที่จะไดสลากที่เปนเลขคี่  คือ  .............................................................................................. 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนความนาจะเปน ( ตอ )         จํานวน  1  คาบ  

 
ผลการเรียนรู 

ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1.     อธิบายความหมายของความนาจะเปนของเหตุการณ  
2.     หาความนาจะเปนของเหตุการณ   E  ที่กําหนดให โดยวิธีนับจํานวนสมาชิกของเหตุการณและจํานวน       
        สมาชิกของแซมเปลสเปซโดยตรง  
3. หาความนาจะเปนของเหตุการณ  E  ที่กําหนดใหโดยใชความรูเรื่องกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ        
        คํานวณหาจํานวนสมาชิกของเหตุการณและจํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ  

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
1. สื่อสารและนําเสนอความหมายของความนาจะเปนของเหตุการณตาง ๆ ได  
2. ใหเหตุผลเกี่ยวกับความนาจะเปนของเหตุการณ  E  ที่กําหนดใหโดยวิธีนับจํานวนสมาชิกของเหตุการณและ

จํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซโดยตรง  
3. สื่อสารและนําเสนอความนาจะเปนของเหตุการณ  E   ที่กําหนดใหโดยใชความรูเรื่องกฎเกณฑเบื้องตน

เกี่ยวกับการนับ  คํานวณหาจํานวนสมาชิกของเหตุการณและจํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ  

ดานคุณลักษณะ  
1.    มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.    มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3.     กลาแสดงความคิดเห็น  
4. กลาตอบขอคําถาม 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความรอบคอบในการทํางาน  

 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
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ทฤษฎีความนาจะเปน   คือ … 
          ทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกดิขึ้นไดของเหตุการณตางๆ เพื่อใชในการตดัสินใจ 
ความนาจะเปนของเหตุการณ  

 ความนาจะเปนของเหตุการณ      =      
ลสเปซกของแซมเปจํานวนสมาชิ
รณกของเหตุกาจํานวนสมาชิ  

      

                 ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

     
    เมื่อให P   แทนความนาจะเปน 

       E  แทนเหตกุารณ 
        S  แทนแซมเปลสเปซ 
       n  แทนจํานวนสมาชิกในเซต   

 ตัวอยางที่ 1 ในการทอดลูกเตา 1 ลูก  จงหาความนาจะเปนของเหตุการณที่ลูกเตาออกเลขที่เปน 
                           จํานวนเฉพาะ 
วิธีทํา 

แซมเปลสเปซ  :  S  =   .............................................................................................................................. 
             .............................................................................................................................. 
   n ( S )  =    …………………………………….. 

เหตุการณที่ลูกเตาออกเลขที่เปนจํานวนเฉพาะ    :  E  =  …………………………………………………  
   n ( E )  =    …………………………………….. 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 

 

 ตัวอยางที่ 2 โยนเหรียญบาท 2 เหรียญ 1 คร้ัง  จงหาความนาจะเปนที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองเหรยีญ 
วิธีทํา 

แซมเปลสเปซ  :  S  =   .............................................................................................................................. 
             .............................................................................................................................. 
   n ( S )  =    …………………………………….. 
 เหตุการณที่เหรียญจะออกหวัทั้งสองเหรียญ  :  E  =  ………………………………….. 
   n ( E )  =    …………………………………….. 

 



125 
 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 

 

 ตัวอยางที่ 3 โยนเหรียญบาท 1 เหรียญพรอมกับทอดลูกเตา  1 ลูก   1 คร้ัง  จงหาความนาจะเปนของ
เหตุการณที่เหรียญจะออกหวัและลูกเตาออกแตมที่มากกวา 4 

วิธีทํา 
 แซมเปลสเปซ  :  S  =   .............................................................................................................................. 
             .............................................................................................................................. 
   n ( S )  =    …………………………………….. 
 เหตุการณที่เหรียญจะออกหวัและลูกเตาออกแตมที่มากกวา 4  :  E  =  ………………………………….. 
             …………………………………………………………………………………… 
   n ( E )  =    …………………………………….. 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 
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แบบฝกทักษะ 7 
 
1.   หยิบไพ  1  ใบออกจากสาํรับ  ซ่ึงมีไพ  52  ใบ  จงหาความนาจะเปนของเหตุการณที่ไดไพโพธ์ิดํา 

⎪
⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=

.............................................................................................  ดอกจิก   
...................................................................................  ดขาวหลามตั   

............................................................................................  โพธิ์แดง  
K    ,  Q  ,J    ,  10  ,  9  ,  8  ,  7  ,  6  ,  5  ,4    ,  3  ,  2  ,  1  ,  A     โพธิ์ดํา  

      S   :  ซแซมเปลสเป  

  n ( S )    =    …………………… 
เหตุการณที่ไดไพโพธ์ิดํา  :   E   =    …………………………………………………………………. 

n ( E )    =    …………………… 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 

 

2.   ทอดลูกเตา  2  ลูกพรอมกัน  1  คร้ัง  จงหาความนาจะเปนของเหตกุารณที่ไดแตมเหมือนกนัทัง้สองลูก 
 

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=

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

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

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

      S   :  ซแซมเปลสเป  

 n ( S )    =    …………………… 
เหตุการณที่ไดแตมเหมือนกนัทั้งสองลูก:   E   =    …………………………………………………………. 

n ( E )    =    …………………… 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 

3.   ครอบครัวหนึ่งตองการมบีุตร 2 คน  จงหาความนาจะเปนที่ครอบครัวนี้จะไดบุตรชายอยางนอย  1  คน 
{ }...............................................................................................................        S   :  ซแซมเปลสเป =  

  n ( S )    =    …………………… 
เหตุการณที่ครอบครัวนี้จะไดบุตรชายอยางนอย  1  คน:   E   =    …………………………. 
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n ( E )    =    …………………… 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 

 

4.   หยิบลูกบอล  2  ลูกพรอมกัน  จากกลองที่มีลูกบอลสีขาว  2  ลูก  และแดง  2  ลูก  จงหาความนาจะเปนทีจ่ะหยบิ       
       ไดลูกบอลสีเหมือนกันทั้งสองลูก  (  ใหลูกบอลมีสัญลักษณ  ข1  ,  ข2  ,  ด1  ,  ด2  ) 

{ }...............................................................................................................        S   :  ซแซมเปลสเป =  
  n ( S )    =    …………………… 

เหตุการณที่จะหยิบไดลูกบอลสีเหมือนกันทั้งสองลูก:   E   =   …………………………………. 
n ( E )    =    …………………… 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 
 

5.   โยนเหรยีญหาบาท  1  เหรียญ  กับเหรียญบาท  1  เหรียญ  พรอมกนั 
       ผลทั้งหมดที่อาจจะเกดิขึ้น  คือ  .......................................................................................................... 
       จํานวนผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  ..................................................................................................... 
       เหตุการณที่เหรียญออกหัวทั้งสองเหรยีญ  คือ  ................................................................................... 
       จํานวนเหตุการณที่เหรียญออกหัวทั้งสองเหรียญ  .............................................................................. 
       โอกาสที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองเหรยีญ  คือ  ................................................................................... 
        ความนาจะเปนของเหตุการณที่เหรียญออกหัว  2  เหรียญ  คือ  .......................................................... 

 

6.     โยนเหรยีญหาบาท  1  เหรียญ  3  คร้ัง 
         ผลทั้งหมดที่อาจจะเกดิขึ้น  คือ  .......................................................................................................... 
         จํานวนผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  ..................................................................................................... 
         เหตุการณที่เหรียญทั้งสามจะเกดิหวั  2  เหรียญ  คือ  .......................................................................... 
         จํานวนเหตุการณทีเ่หรียญออกหัว  2  สองเหรียญ  ............................................................................ 
         โอกาสที่เหรียญจะออกหัว  2  เหรียญ  คือ  ......................................................................................... 
          ความนาจะเปนของเหตุการณที่เหรียญออกหัว  2  เหรียญ  คือ  .......................................................... 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8  

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3       รหัสวิชา ค 33101    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
                               เร่ือง ความนาจะเปน  :  ทฤษฎีเบ้ืองตนความนาจะเปน ( ตอ )     จํานวน  1  คาบ  

 
ผลการเรียนรู 

ดานความรู        นักเรียนสามารถ 
1.     อธิบายความหมายของความนาจะเปนของเหตุการณ  
2.     หาความนาจะเปนของเหตุการณ   E  ที่กําหนดให โดยวิธีนับจํานวนสมาชิกของเหตุการณและจํานวน       
        สมาชิกของแซมเปลสเปซโดยตรง  

                3.    หาความนาจะเปนของเหตุการณ  E  ที่กําหนดใหโดยใชความรูเรื่องกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ        
        คํานวณหาจํานวนสมาชิกของเหตุการณและจํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ  

ดานทักษะ / กระบวนการ   มีความสามารถ 
1.     สื่อสารและนําเสนอความหมายของความนาจะเปนของเหตุการณตาง ๆ ได  
2. ใหเหตุผลเกี่ยวกับความนาจะเปนของเหตุการณ  E  ที่กําหนดใหโดยวิธีนับจํานวนสมาชิกของเหตุการณและ

จํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซโดยตรง  
3. สื่อสารและนําเสนอความนาจะเปนของเหตุการณ  E   ที่กําหนดใหโดยใชความรูเรื่องกฎเกณฑเบื้องตน

เกี่ยวกับการนับ  คํานวณหาจํานวนสมาชิกของเหตุการณและจํานวนสมาชิกของแซมเปลสเปซ  

ดานคุณลักษณะ  
1.    มีความรวมมือและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.    มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่เรียน  
3.     กลาแสดงความคิดเห็น  
4. กลาตอบขอคําถาม 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความรอบคอบในการทํางาน  

 
 

 ช่ือ .....................................................................................  เลขที่  ............    ม . 3 / ..........     
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 ตัวอยางที่ 4   นักเรียนหองหนึ่งตองการเลอืกกรรมการ  2  คน  จากผูสมัครที่เปนชาย  2  คน  หญิง  3  คน 
โดยการสุมหยบิสลากรายชื่อของนักเรียนทัง้  5  คน  ขึ้นมา  2  พรอมกัน  ความนาจะเปนที่จะไดกรรมการ
เปนชาย  1  คน  หญิง  1  คน 
กําหนดให   นกัเรียนชายคนที่ 1  แทนดวย  ช1 นักเรียนชายคนที่ 2  แทนดวย  ช2 
       นักเรียนหญิงคนที่ 1  แทนดวย  ญ1       นักเรียนหญิงคนที่ 2  แทนดวย  ญ2 
       นักเรียนหญิงคนที่ 3  แทนดวย  ญ3 
แผนภาพแสดงผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสุมหยบิสลากชื่อนักเรียน  ช1 , ช2 , ญ1 , ญ2 , ญ3 
เปนดังนี ้
 
               ช2                                                  ญ1                                                ญ2  

ช1                        ญ1  ช2                         ญ2  ญ1   ญ2    
               ญ2                                                 ญ3                                               ญ3 
               ญ3 
 

{ }...............................................................................................................        S   :  ซแซมเปลสเป =  
  n ( S )    =    …………………… 

เหตุการณที่จะไดกรรมการเปนชาย  1  คน  หญิง  1  คน:   E   =   …………………………………. 
n ( E )    =    …………………… 

ความนาจะเปนของเหตุการณ      :      ( )
( )
( )Sn
En

          EP =  

             = ………………………… 
                               = ………………………… 

 

 ตัวอยางที่ 5   สุดาชวนสมใจไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร  ซ่ึงมปีระตูเขา – ออก  อยู  4  ประตู  คือ  A, 
  B, C, D  สุดาถามสมใจวาถาเขาชมภาพยนตรแลวหามออกประตูเดิมจะมวีิธีการเขา  และออกจากโรง 

ภาพยนตรกีว่ธีิ  จงหาความนาจะเปนที่เขาจะออกประตู  C   
 

แนะนําวิธีคิดใหประตูเขาออกทั้ง  4  เปน   A, B, C  และ  D 
 เขา  A  ออก 
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เขา  B  ออก 
 
 
 

  
เขา  C  ออก 

  
 
 
 
 เขา  D  ออก 
 
 
 
 
 
 ผลทั้งหมดจากการเดนิเขา  และไมออกประตูเดิม  คือ  ................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
จํานวนผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  :  ( )Sn   =     ............................................................................................ 
เหตุการณที่เขาแลวออกประตู  C  คือ  ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
จํานวนเหตกุารณที่เขาแลวออกประตู  ( )EnC =   ........................................................................................ 
ความนาจะเปนของเหตุการณ  ( )E: P  ( )

( )Sn
En            =  

     =  ................................................ 
 
     =  .............................................. 
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 ตัวอยางที่ 6   โชคแตงงานกบันุชใหมๆ  และวางโครงการวาจะมีบุตร  3  คน  ถาโชคตองการมีบุตรเปนชาย
อยางนอย  2  คน  จงหาความนาจะเปนที่โชคจะไดบตุรเปนชายอยางนอย  2  คน 

แผนภาพแสดงการมีบุตร  3  คน 
 บุตรคนที่  1  บุตรคนที่  2  บุตรคนที่  3 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได  คือ  .................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 
 จํานวนสมาชิกของผลทั้งหมดที่อาจจะเกดิขึ้นได  :  ( )Sn   =   ....................................................................... 
 เหตุการณที่โชคจะไดบตุรเปนชายอยางนอย  2  คน  คือ  ............................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 จํานวนสมาชิกของเหตุการณ  ( )En    :   ........................................................................................................ 

ความนาจะเปนของเหตุการณ  ( )E: P  ( )
( )Sn
En            =  

     =  ............................................ 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................ 
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แบบฝกทักษะ 8 
 

ใหนกัเรียนหาคําตอบของสถานการณตอไปนี้ 
1. ในถุงใบหนึ่งมีลูกกวาดสแีดง  2  เม็ด  สีเขียว  2  เมด็  และสีฟา  1  เม็ด 

1.1 สุมหยิบขึ้นมา  1  เม็ด 
จงหาความนาจะเปนทีจ่ะหยบิไดลูกกวาดสีเขียว 
 
 

1.2 สุมหยิบขึ้นมา  2  เม็ด  พรอมๆ  กัน 
จงหาความนาจะเปนทีจ่ะไดลูกกวาดสแีดงกับสีฟา 
 
 

2. ในการแขงขนัวอลเลยบอลระหวางชาติไทย  จีน  ลาว  และญ่ีปุน  จัดการแขงขันแบบพบกันหมด  จงเขียน
แผนภาพแสดงการจับคูการแขงขันทั้งหมด 

 
 
 
 
 
3. สมคิดมีธนบัตรในกระเปา  4  ใบ  เปนใบละ  500  บาท  2  ใบ  ใบละ  100  บาท  1  ใบ  และใบละ  50  

บาท  อีก  1  ใบ  สมคิดสุมหยิบธนบัตรจากกระเปามา  1  ใบ  โอกาสที่จะไดธนบัตรใบละ  500  บาท  หรือ
ใบละ  100  บาท  มีคาเทาใด 

 
 
 
 
 
4. ในการจับสลากแจกรางวัล  1  รางวัล  จากชื่อนักเรียน  45  คน   ซ่ึงเปนชาย  20  คน  เปนหญิง  25  คน  

ความนาจะเปนในการจับสลากไดผูโชคดีเปนชายมีคาเทาใด 
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5. ทอดลูกเตา  1  ลูก  พรอมกับโยนเหรยีญ  1  เหรียญ  1  คร้ัง  ความนาจะเปนของเหตุการณที่ไดเหรียญออก
หัว  และลูกเตาออกแตมเปนคูเปนเทาไร 

 
 
 
 
 
6. ทอดลูกเตา  2  ลูก  1  คร้ัง  ความนาจะเปนของเหตุการณที่ไดผลรวมของแตมเปน  9  เปนเทาไร 
 
 
 
 
 
7. ดึงไพ  1  ใบ  จากสํารับที่มี  52  ใบ  ความนาจะเปนที่จะไดไพโพธ์ิดําเปนเทาใด 
 
 
 
 
 
8. สมชายชวนเพือ่น  3  คน  ไปเที่ยวเชียงใหม  จงหาความนาจะเปนที่เพื่อนของสมชายจะไปเทีย่วเชยีงใหม

อยางนอย  2  คน 
 
 
 
 
 
9. ครอบครัวหนึง่ตองการมีบุตร  3  คน  จงหาความนาจะเปนที่ครอบครัวนี้จะมีบุตรเปนชาย  2  คน 

 
 



ชื่อ.............................................................นามสกุล............................................................ม.3หอง....................เลขท่ี................ 
แบบทดสอบเรื่อง ความนาจะเปน คร้ังที่ 2 

จงเติมคําตอบที่ถูกตองที่สุด พรอมท้ังแสดงวิธีคิดประกอบ (ขอละ 1 คะแนน) ไมมีวิธีคิดไมพิจารณาคะแนน 
1. จากการโยนเหรียญ 1 อัน 2 ครั้ง จงหาความนาจะเปนที่เหรียญจะขึ้นกอยในการโยนครั้งที่ 2 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จากการทอดลูกเตา 1 ลูก 1 ครั้ง จงหาความนาจะเปนที่ลูกเตาจะขึ้นแตมหนาเปนจํานวนเฉพาะ 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3. จากการทอดลูกเตา 1 ลูก 1 ครั้ง จงหาความนาจะเปนที่ลูกเตาจะขึ้นแตมนอยกวา 2 และมากวา 3 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. โยนเหรียญบาท 1 อัน และทอดลูกเตา 1 ลูกพรอมกัน จงหาความนาจะเปนที่เหรียญจะหงายหัวและลูกเตาจะขึ้นแตมคี่ 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ทอดลูกเตา 2 ลูก 1 ครั้งพรอมกัน จงหาความนาจะเปนที่ลูกเตาทั้งสองลูกขึ้นแตมเหมือนกัน 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
6. มีสลาก 5 ใบ เขียนจํานวนบวกกํากับไว 2 ใบ สุมหยิบสลากขึ้นมา 1 ใบ จงหาความนาจะเปนที่จะไดฉลากเปนจํานวนบวก 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. สุมหยิบลูกแกว 2 ลูก พรอมกันจากถุงใบหนึ่งที่บรรจุลูกแกวสีแดง 2 ลูก สีขาว 3 ลูก และสีน้ําเงิน 1 ลูก จงหาความนาจะเปนที่จะ
หยิบไดลูกแกวที่มีสีแดงอยางนอย 1 ลูก 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ดึงไพ 1 ใบ จากสํารับ จงหาความนาจะเปนที่จะไดหมายเลข 7 หรือไดดอกจิก 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



9. มีสลากอยู 20 ใบเขียนหมายเลข 1 ถึง 20ไวอยางละ 1 ใบ สุมหยิบฉลากขึ้นมา 1 ใบ จงหาความนาจะเปนที่จะไดฉลากทีเปนเลขคี่ 
แตไมเปนจํานวนเฉพาะ 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
10. สุมหยิบลูกบอล 1 ลูก จากถุงใบหนึ่งซึ่งบรรจุลูกบอลสีขาว 3 ลูก สีแดง 4 ลูก และสีเขียว 5 ลูก จงหาความนาจะเปนที่จะหยิบได
ลูกบอลสีขาวและสีเขียว 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ถาเพื่อนบอกวาเกิดเดือนเมษายน และวันเกิด 3 หารลงตัว จงหาความนาจะเปนที่จะทายวันเกิดของเพื่อนถูก 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
12. กลองใบหน่ึงมีลูกแกวขนาดเดียวกัน 5 ลูก เปนสีขาว 2 ลูก และสีแดง 3 ลูก สุมหยิบลูกแกวมา 2 ลูก จงหาความนาจะเปนที่จะได
ลูกแกวสีขาว 1 ลูก และสีแดง 1 ลูก 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. สุมเลือกตัวอักษร 1 ตัว ในคําวา “ MATHEMATIC ” จงหาความนาจะเปนที่จะไดสระ 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ทิพยทําขอสอบขอ 3 ไมได ขอสอบขอ 3 เปนแบบใหเลือกคําตอบมี 4 ตัวเลือก ทิพยจึงสุมเลือกคําตอบผลปรากฎวาไดขอ ค. จงหา
ความนาจะเปนที่ทิพยจะทําขอสอบไดถูกตอง 
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. ถาความนาจะเปนของการสอบไดระดับคะแนน 4 เทากับ 0.30 แลว จงหาความนาจะเปนที่จะสอบไมไดระดับคะแนน 4  
ตอบ..................................…………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีคิด.......................................…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

คําชี้แจง    กรุณาอานคําชี้แจงใหละเอียดกอนลงมือทํา 
1. แบบวัดฉบับนี้มีขอคําถามทั้งหมด 25 ขอ ใหนักเรียนใชเวลาในการทํา 15 นาที 
2. แบบวัดฉบับนี้ถามเกี่ยวกับความรูสึก ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดวยเหตุน้ีจึงไมมีคําตอบที่ถูก หรือผิด 

ขอใหนักเรียนตอบคําถามใหตรงความรูสึก หรือความคิดแห็นของนักเรียนอยางแทจริง 
3. การตอบแบบวัด ใหนักเรยีนอานขอคําถามแตละขอ และพิจารณาอยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือที่ตรงกับ

ความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด ในขอใดขอหนึ่งจะมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
เห็นดวยอยางย่ิง หมายถึง นักเรียนเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง เพราะขอความทั้งหมดนั้นตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียน 
           เห็นดวย หมายถึง นักเรียนเห็นดวยกับขอความนั้น เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียนเปนสวนใหญ 
           ไมแนใจ หมายถึง นักเรียนไมแนใจกับขอความนั้น เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียนเปนสวนนอย 
       ไมเห็นดวย หมายถึง นักเรียนไมเห็นดวยกับขอความนั้น เพราะขอความนั้นไมตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียนเปนสวนใหญ 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง หมายถึง นักเรียนไมเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง เพราะขอความทั้งหมดนั้นไมตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของ  
                                นักเรียนเลย 
ขอมูลสวนตัว 

เพศ   ชาย     หญิง  ม.3 หอง................................เลขที่........................... 
 

ขอความ เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ 
 

ไมเห็นดวย 
 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได      

2. การเรียนคณิตศาสตรทําใหฉันมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ      
3. เม่ืออาจารยใหแบบฝกหัดคณิตศาสตร ฉันจะรีบลงมือทําทันที      
4. ในวิชาคณิตศาสตร ขณะที่อาจารยอธิบาย ฉันจะตั้งใจ และติดตาม
โดยไมรูสึกเบื่อหนาย 

     

5. เม่ือไมเขาใจหรือสงสัยเก่ียวกับคณิตศาสตร ฉันสามารถถาม
อาจารยไดตลอดเวลา 

     

6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่นาเบื่อ      
7. เปนเรื่องยากสําหรับฉันที่จะเรียนรู หรือทําความเขาใจเก่ียวกับ
คณิตศาสตร 

     

8. ฉันรูสึกวาฉันทําความเขาใจกับวิชาคณิตศาสตรไดชากวาเพ่ือน ๆ      
9. ทุกครั้งที่อาจารยส่ังใหคนควาเก่ียวกับคณิตศาสตร ฉันไมอยากทํา      
10. ฉันเลือกที่จะทํากิจกรรมในวิชาอื่น ๆ มากกวากิจกรรมวิชา
คณิตศาสตร 

     

11. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวยใหฉันสามารถคิดอาน และทํางานอยาง
มีระเบียบแบบแผน 

     

12. คณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิดสรางสรรค      
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ขอความ  เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ 
 

ไมเห็นดวย 
 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

13. ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อมีเพ่ือนมาถามปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร      

14. ถึงแมคณิตศาสตรเปนเรื่องที่ซับซอน และยาก แตฉันก็จะ
พยายามตั้งใจที่จะเรียน 

     

15. ฉันมักจะใชเวลาสวนใหญที่มุมหนังสือคณิตศาสตรเม่ือไดมีโอกาส
เขารานหนังสือหรือหองสมุด 

     

16. ฉันไมเดือดรอน หรือวิตกกังวลถึงแมวาผลสอบวิชาคณิตศาสตร
ของฉันจะไมดี 

     

17. ฉันไมไดใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตรมากไปกวาวิชาอื่น      
18. การที่คนเราจะประสบความสําเร็จไดไมจําเปนตองใชวิชา
คณิตศาสตร 

     

19. ทุกครั้งที่เรียนวิชาคณิตศาสตร ฉันอยากจะใหหมดคาบเร็ว ๆ       

20. อาจารยที่สอนคณิตศาสตรมักจะเครงขรึมเกินไปจนรูสึกอึดอัดไม
อยากจะไปติดตอดวย 

     

21. คนที่เกงวิชาคณิตศาสตรสวนใหญจะเปนคนที่เรียนเกงทุกวิชา      
22. ฉันประทับใจอาจารยที่สอนคณิตศาสตรของฉัน      
23. ฉันรูสึกทาทายเมื่อไดทําโจทยคณิตศาสตรที่ยาก ๆ       
24. ฉันจะทบทวนวิชาคณิตศาสตรอยางสม่ําเสมอ      
25. นอกเหนือจากความรูในเน้ือหาคณิตศาสตรที่ไดรับ ฉันยังได
เรียนรูถึงทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา ในช่ัวโมงคณิตศาสตร 

     

 
 
 
 
 

กรุณายอนกลับไปตรวจสอบวานักเรียน 
ตอบครบทุกขอ หรือยัง 



รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

1. อาจารยเกดิษฐ  จันทรขจร    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
2. รองศาสตราจารยสัญญา  รัตนวรารักษ  อาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3. ผูชวยศาสตราจารยนภาลักษณ  รุงสุวรรณ  อาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
4. อาจารยสุกัลยา  ฉายสวุรรณ    อาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
5. อาจารยนงคราญ  สุนทราวนัต   อาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
6. อาจารยณัฐ  สิทธิกร     อาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 


