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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู  
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 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่องการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 
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 The  purposes  of  this  study  were  to ;  1)  Develop and validate the efficiency of  a  
Learning  Cell  instructional  package for  arithmetic  problem  solving  ability as the  standard  
criterion  of  80/80,  2)  Compare the students’ learning a chievement before and after the application of 
the learning cell instructional package,  3)  Study the students’ satisfaction towards the utilization of the 
developed learning cell instructional package for arithmetic problem solving. 
 By simple random sampling technique, the samples of this research consisted of  38 
Prathomsuksa four Students from Wat Sammgam (Kongtonganusorn)  School  in  the  second semester 
academic year 2004. 
 The  research  instruments  were  ; 1)  The developed learning  cell  instruction  package 
for  arithmetic  problem  solving,  2) Teacher’ s  handbook,  3) Learning  achievement  test,  and  4) 
The student’s satisfaction rating scale.  The statistic cmployed for data analysis were mean, standard 
deviation, and paired t-test value. 
 The  results  of  this  study  revealed  as  the  following  : 
 1) The  efficiency of the developed learning cell instructional package for arithmetic 
problem solving had the outcomes as 94.12/90.95 
 2)  The  students’ learning achievement attained by using the learning cell instruction 
package was significantly different at the .01 level, that is, the mean score of the posttest was higher 
than those of the pretest. 
 3) The students’ satisfaction towards the application of the learning cell instructional 
package for arithmetic problem solving was found at a high level. 
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารไดมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วยิ่ง อันมีผล

กระทบตอสภาพของสังคมที่ตองเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง       
การศึกษาจึงมีความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นในการจัดการศึกษาจึงควร    
มุงเนนการพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและ         
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข อีกทั้งมีการปรับโครงสราง
ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยใหการศึกษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาคน โดยมีฐานความคิดวาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาทุกๆ ดาน แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพของคนวา… เพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนอยางเต็มที่ตามศักยภาพตั้งแตปฏิสนธิจน
ตลอดชีวิตให เปนคนดี มีคุณธรรม   มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคานิยมอันดีงาม ทั้งใหเปนผูมี   
สติปญญารูจักคิดวิเคราะห ตลอดจนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งรางกายและจิตใจเพื่อใหคนมีความรู
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไป 
โดยจะทําการพัฒนาคนทุกคน ทุกเพศ…เพื่อใหคนไทยสวนใหญมีความสุข มีเหตุผล มีวิสัยทัศนที่
กวางไกลคือ “คิดกวาง มองไกล และใฝสูง”… (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ,แผนพัฒนาคนและสังคม 2540 : 5)

จากนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาไดนําไปเปนแมบทในการกําหนดแผน
พัฒนาของตนเอง โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดวิสัยทัศน     
ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) วาจะพัฒนาคนไทยใหมีคุณลักษณะมองกวาง 
คิดไกล ใฝดี คือเปนผูใฝการเรียนรู รูจักคิด วิเคราะห ใชเหตุและผลเชิงวิทยาศาสตรมีความคิด    
รวบยอด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 12)

คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ชวยฝกใหมนุษยรูจักคิดอยางมีเหตุผลและเปนวิชาที่มีความ
สัมพันธกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของคนเราอยางมากมายหลายอยาง เชน การดูเวลา การ      
ซ้ือขาย การเศรษฐกิจ การธนาคาร ตลอดจนการคํานวณชั้นสูง (บุรินทร ทองแมน 2535 : 14) เปน
เครื่องมือนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
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เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาคนควาวิจัยทุกประเภท จึงเปนที่ยอมรับวาคณิตศาสตรเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุด    ในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย เพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนให
สามารถคิดไดอยางมีระบบ มีเหตุผล แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (บุญทัน อยูชมบุญ  2529 :
1)

จากความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรที่ไดกลาวแลวขางตน หลักสูตรประถมศึกษา   
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) จึงกําหนดใหวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาบังคับเรียน   
และจัดคณิตศาสตรอยูในกลุมทักษะที่เปนเครื่องมือการเรียนรู ซ่ึงเปนกลุมที่มุงใหความรูและ
ประสบการณแกผูเรียนสําหรับใชเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต ทั้งในดานการติดตอส่ือสาร การ
คํานวณ การคิดหาเหตุผล และการคิดสรางสรรค ตลอดจนการนําความรูและประสบการณที่ไดรับ
ไปใชในการเรียนรูกลุมประสบการณอ่ืนๆ และแสวงหาความรูตามที่ผูเรียนตองการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ    ก : 2534 : 18)

ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไดกําหนดให
การแกโจทยปญหา เปนสมรรถภาพหนึ่งที่ตองการวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถนํา
เหตุการณในชีวิตประจําวันมาตั้งเปนโจทยปญหาคณิตศาสตร และมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 : 4-6)

แตจากสภาพการเรียนการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรในปจจุบันพบวาโจทยปญหา
เปนหัวขอการสอนที่ยากหัวขอหนึ่ง และนักเรียนทําความเขาใจไดยาก คุณภาพการศึกษาวิชา
คณิตศาสตรจึงอยูในระดับต่ํานับเปนปญหาที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลานานนับ 10 ป     
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่ตองแสวงหากลยุทธหรือวิธีการตางๆ มาใชในการจัดสภาพการเรียน
การสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด การปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น       
จําเปนตองอาศัยแนวคิด เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมเขามาชวย ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการใช
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนวิธีการที่มีความสําคัญและจําเปนตอการเรียนรูของ   
นักเรียน เพราะเทคโนโลยีทางการศึกษาชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนเปนไปตามความตองการ
ของนักเรียน (บุษบงศ รักเรียน 2533 : 3) ซ่ึงชุดการสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่มี
คุณคาสําหรับการเรียนการสอนหลายประการ

การสอนแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) เปนการสอนที่เนนตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง  
ครูผูสอนมีบทบาทเปนผูช้ีแนะใหคําปรึกษา นักเรียนไดฝกและทํากิจกรรมเปนคูในชั้นเรียน         
นักเรียนแตละคนตองศึกษาเนื้อหาสาระที่จะเรียนดวยตัวเอง เมื่อถึงชวงเรียนเปนคูนักเรียนคนหนึ่ง
จะดําเนินบทบาทในลักษณะผูสอน นักเรียนอีกคนหนึ่งที่เปนคูกันจะดําเนินบทบาทในลักษณะ       
ผูเรียนแลวทั้งคูจะสลับบทบาทกันซึ่งการสอนแบบเรียนเปนคู บุญชม ศรีสะอาด (2537 : บทคัดยอ) 
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ไดทดลองใชในป พ.ศ.2530 โดยไดทดลองสอนใน 4 วิชา คือ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังคมศึกษาในระดับ       
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ไดผลเปนที่นาพอใจ      
ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิธีสอน สวนดานความวิตกกังวลในทางการเรียนนั้น
ต่ําลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เชนิสา ช่ืนสุวรรณ (2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคูกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย    
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู

จากการศึกษาหลักการและงานวิจัยดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะใชชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ        
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงผลที่ไดในการวิจัยคร้ังนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เร่ืองการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80
                  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเรื่องการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
                   2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

3. นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการ     
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 จํานวน 4 หองเรียน หองเรียนละ 38 คนรวมทั้งหมด  
152 คน

2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนเปน    

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จากโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) อําเภอ   
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1โดยสุมอยางงาย   
(Simple Random Sampling)โดยการจับสลากจากทั้งหมด  4 หองเรียน  เพื่อใชเปนกลุมทดลอง  1  
หองเรียน ซ่ึงมีนักเรียน  จํานวน 38 คน

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
     3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก วิธีสอนดวยชุดการสอนแบบเรียน

เปนคูเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปที่ 4
     3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก

3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
                    3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุดการสอน หมายถึงชุดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเปนสื่อผสม (Multi Media) 

และวิธีการทํากิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติไดดวยตัวเอง ที่ใชขั้นตอนการแกโจทย
ปญหา เพื่อใหพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4  ซ่ึงชุดการสอนแบงออกเปน  5 ตอน คือ

ตอนที่ 1  การแกโจทยปญหาการบวก
ตอนที่ 2  การแกโจทยปญหาการลบ
ตอนที่ 3  การแกโจทยปญหาการคูณ
ตอนที่ 4  การแกโจทยปญหาการหาร
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ตอนที่ 5  การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
        2. กลุมทดลอง หมายถึง นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
                 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตรงตามเนื้อหา  และจุดประสงคการเรียนรู

4. การเรียนเปนคู หมายถึง  การจัดกิจกรรมทางการเรียนที่ใหนักเรียนจํานวน 2 คน   
จับคูกันโดยวิธีสุมกอนที่จะใหนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกันในแตละชุด      
การเรียน ซ่ึงเริ่มจากการศึกษาเนื้อหา การตั้งคําถาม การทําแบบฝกหัดและการอธิบายคําตอบ

5. ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ความสามารถในการแกโจทยปญหาใน
ลักษณะของคะแนนที่กําหนดสัดสวนไว 80/80 ซ่ึงมีความหมายดังนี้

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละชุด
ของ นักเรียนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบสอบทายชุดการสอนในแตละชุด
ของนักเรียนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด



บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับสื่อการเรียนการสอน

1.1 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
1.2 ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน
1.3 บทบาทของสื่อการเรียนการสอน
1.4 คุณคาของสื่อการเรียนการสอน
1.5 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
1.6 หลักการพิจารณาเลือกสื่อการเรียนการสอน
1.7 การใชส่ือการเรียนการสอน

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอน
2.1 ความหมายของชุดการเรียนการสอน
2.2 คุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอน
2.3 องคประกอบของชุดการเรียนการสอน
2.4  ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนการสอน
2.5  ประเภทของชุดการเรียนการสอน

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
3.1 ความหมายของคณิตศาสตร
3.2 โครงสรางของหลักสูตรคณิตศาสตร
3.3 จุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร
3.4 หลักการสอนคณิตศาสตร
3.5 จิตวิทยาที่ใชในการสอนคณิตศาสตร
3.6 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร
3.7 ประโยชนของคณิตศาสตร

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบเรียนเปนคู
4.1 ความหมายของการเรียนเปนคู

6
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4.2 หลักการเรียนรู
4.3 รูปแบบของการเรียนเปนคู

5. เอกสารที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตร
5.1 ความหมายของโจทยคณิตศาสตร
5.2 ประเภทของโจทยคณิตศาสตร
5.3 ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

6. เอกสารที่ เกี่ ยวของกับแบบทดสอบยอยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร

6.1 ความหมายและความสําคัญของแบบทดสอบยอย
6.2 ขอดีของแบบทดสอบยอย
6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

7. เอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอน
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนแบบเปนคู
7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโจทยปญหา

เอกสารที่เก่ียวของกับสื่อการเรียนการสอน
1. ความหมายของสื่อการเรียนการสอน

ชอรส (Shores 1960 : 1) กลาววาส่ือการสอนเปนเครื่องมือชวยส่ือความหมาย      
จัดโดยครูและนักเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู เครื่องมือการสอนทุกชนิดจัดเปนสื่อการสอน เชน 
หนังสือในหองสมุด โสตทัศนวัสดุตางๆ เชน ฟลมสตริป สไลด แผนที่ ของจริง ทรัพยากรจาก   
ชุมชน เปนตน

กูด (Good 1973 : 307, อางถึงใน ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง 2535 : 18)
กลาววา ส่ือการสอนคือวิธีการและวัสดุอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นเนื้อหาสาระอยางสมบูรณแบบโดยตัว
ของมันเอง และเปนผูสงเสริมอยางกวางขวางมากกวาที่จะเปนสวนประกอบของกระบวนการเรียน
การสอน

เพจ และ โทมัส (Page and Thomas 1977 : 178, อางถึงใน ยุพิน พิพิธกุล และ         
อรพรรณ  ตันบรรจง 2535 : 18) กลาววา ส่ือการสอนคือเครื่องมือทางกายภาพของเทคโนโลยี      
ทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน อันประกอบดวยส่ิงพิมพ ฟลม เทป และเครื่อง
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บันทึกซ่ึงนํามาใชโดยเฉพาะเพื่อสงเสริมใหระบบการเรียนการสอนเปนไปอยางสมบูรณและ   
กวางขวาง

วาสนา ชาวหา (2533 : 8) กลาววา ส่ือการสอนหมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่เปนตัวกลาง
หรือพาหนะนําความรูไปสูผูเรียนและทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
อยางดี

สมบูรณ สงวนญาติ (2534 : 42-43) กลาววา ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง ทุกสิ่ง  
ทุกอยางที่ผูสอนและผูเรียนนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อชวยใหกระบวนการเรียนรูดําเนินไปสู
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก วัตถุส่ิงของที่มีอยูในธรรมชาติ หรือมนุษยสรางขึ้นมา รวมทั้ง
วิธีการสอนและกิจกรรมในรูปแบบตางๆ

จริยา เหนียนเฉลย (2535 : 4) กลาววา ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง การนําวัสดุ
เครื่องมือและวิธีการมาเปนสะพานเชื่อมโยงความรูเนื้อหาไปยังผูเรียนได เพื่อทําใหเกิดความเขาใจ
ในสิ่งที่ถายทอดซึ่งกันและกันไดผลตรงตามจุดมุงหมาย

สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน แพงยัง (2535 : 11) กลาววา ส่ือการสอนหมายถึง     
ส่ิงใด ๆ ก็ตามที่เปนตัวกลางถายทอดความรูหรือชวยในการเรียนรู ซ่ึงผูสอนและผูเรียนเปนผูใช 
เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประมาณ ฮะกีมี (2535 : 338) กลาววา ส่ือการสอนหมายถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
และเทคนิค ซ่ึงชวยถายทอดความรู ความเขาใจ และอื่นๆ ใหแกผูเรียนตามความมุงหมายของ      
การสอน

สรุปไดวา ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงที่อยูรอบๆ ตัวเรา อาจอยูในรูปธรรม
หรือนามธรรม ซ่ึงผูสอนและผูเรียนนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียน        
การสอนมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว

2. ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน
ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง (2535 : 16-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

ส่ือการเรียนการสอนดังนี้
1. ส่ือการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดแจมแจงยิ่งขึ้น
2. ชวยในการสอนนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน เชน นักเรียนบางคนซึ่ง

เรียนออน อาจจะตองใชรูปภาพ ส่ือรูปธรรม หรือชุดการเรียนการสอนรายบุคคล ชวยใหเขาบรรลุ
จุดประสงคในการเรียน

3. ชวยสรางเสริมความสนใจของนักเรียน
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4. ประหยัดเวลาในการสอน บางคนกลาววาทําใหเสียเวลาความจริงนั้นไมเสียเวลา
เลย คนที่วาเสียเวลาเพราะใชส่ือการเรียนการสอนไมเปน

5. เพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม ซ่ึงจะนําไปสูนามธรรมและ
ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจแนนแฟนและจําไดนาน

6. ใชส่ือการสอนนั้นเพื่อชวยในการอธิบายขยายขอความและสรุปขอความได
7. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีแกนักเรียน
8. เพื่อเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค

3. บทบาทของสื่อการเรียนการสอน
ประมาณ ฮะกีมี (2535 : 339) ไดกลาวถึงบทบาทของสื่อในกระบวนการสอนไว

โดยสรุปดังนี้
1. การดึงดูดและควบคุมความสนใจและตั้งใจของผูเรียน
2. การเสนอหรือใหแบบอยางของการกระทําใหแกผูเรียน
3. การกระตุนใหเกิดการเชื่อมโยงทางความคิดระหวางประสบการณเดิมกับ 

ประสบการณใหม
4. การเสนอสิ่งใหมทางการเรียน
5. การชี้แนะและใหความสะดวกในการเรียน
6. การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
7. การตรวจสอบและประเมินผลการเรียน
8. การถายโยงการเรียนรู
9. การทําใหส่ิงที่เรียนรูแลวคงอยูตลอดไป

4. คุณคาของสื่อการเรียนการสอน
สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน แพงยัง (2535 : 12) ไดกลาวถึงคุณคาของสื่อการสอน

ดังนี้
1. ชวยใหผูเรียนจําไดเร็วและจําไดนาน
2. ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนและมีสวนรวมในการเรียน
3. ชวยใหผูเรียนเขาใจไดชัดเจน
4. ชวยใหเรียนรูไดมากขึ้นในเวลาที่มีจํากัด
5. ชวยใหผูเรียนไดคิดและแกปญหา
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6. ชวยใหการเรียนการสอนงาย เพราะสามารถ
6.1  ทําส่ิงนามธรรมใหเปนรูปธรรม
6.2 ทําส่ิงซับซอนใหงายขึ้น  (ยาก             งาย)
6.3 ทําส่ิงเคลื่อนไหวชาใหเร็ว
6.4 ทําส่ิงเคลื่อนไหวเร็วใหชา
6.5 ทําส่ิงที่เล็กใหโตขึ้น
6.6 ทําส่ิงที่ใหญใหเล็กลง
6.7 นําส่ิงที่อยูไกลมาศึกษาได
6.8 นําส่ิงล้ีลับมาศึกษาได

5. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง  (2533 : 18-19) ไดแบงสื่อการเรียน        

การสอนออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุ ไดแก วัสดุส่ิงพิมพ วัสดุประดิษฐ วัสดุถาวร และวัสดุส้ินเปลือง
2. อุปกรณ ไดแก เครื่องฉายสไลด เครื่องเทปบันทึกภาพ เครื่องฉายภาพโปรงใส 

และอ่ืน ๆ
3. กิจกรรม ไดแก การสาธิต การทดลอง การแสดง การตูน เกมปริศนา เปนตน
4. ส่ิงแวดลอม ไดแก ตัวนักเรียน โตะ กระดาน สมุด ฝาผนัง พื้นหอง
สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน แพงยัง (2535 : 12) ไดแบงประเภทของสื่อการสอน

ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ส่ือประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง ส่ือที่มีขนาดเล็ก ทําหนาที่เก็บเนื้อหาความ

รูในลักษณะของภาพและเสียง ส่ือประเภทนี้แบงไดเปน 2 กลุมคือ
1.1 ส่ือวัสดุประเภทสิ่งพิมพ (Printed) เชน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา และ

ส่ือประเภทที่ตองเขียนหรือพิมพทุกชนิด
1.2 ส่ือวัสดุประเภทไมใชส่ิงพิมพ (Non-Print) เปนสื่ออ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก          

ส่ิงพิมพ เชน ของจริง ของตัวอยาง ของจําลอง กระดานดํา ปายชนิดตางๆ รวมถึงวัสดุที่ตองใชกับ
เครื่องมือ

2. ส่ือประเภทอุปกรณ (Hardware) เปนส่ือประเภทเครื่องมือและอุปกรณที่ตอง
อาศัยกระแสไฟฟาเมื่อจะทํางาน เชน เครื่องฉายภาพยนตร เคร่ืองฉายสไลด เครื่องฉายภาพโปรงใส 
เครื่องเทปบันทึกเสียง วิทยุ วีดีโอเทป เครื่องขยายเสียง เครื่องเลนแผนเสียง คอมพิวเตอร โทรทัศน
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3. ส่ือประเภทวิธีการ (Technique) เปนสื่อประเภทวิธีการและกิจกรรม หรือ
กระบวนการและวิธีการตางๆ เชน การบรรยาย การสาธิต การสอนรายบุคคล เกม การแสดงละคร 
กลุมสัมพันธ การศึกษานอกสถานที่ สถานการณจําลอง บทบาทสมมติ

6. หลักการพิจารณาเลือกสื่อการเรียนการสอน
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 157) ไดกลาวถึงหลักการในการเลือกสื่อการเรียนการ

สอนดังนี้
1. ส่ือตองสัมพันธกับจุดมุงหมายและเรื่องที่จะสอน
2. ส่ือตองเหมาะสมกับความรูและประสบการณของผูเรียน
3. เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน
4. เนื้อหาวิธีใชไมยุงยากซับซอน
5. นาสนใจ ทันสมัย และไมซับซอน
6. เนื้อหามีความถูกตอง
7. เทคนิคการผลิตดี เชน เกี่ยวกับขนาด สี เสียง ภาพ ความเปนจริง และการจูงใจ

เปนตน
8. เปนสื่อที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
9. สามารถนําเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี
10.ถามีส่ือการสอนที่หลายอยางในเรื่องเดียวกันใหพิจารณาวาสิ่งใดเหมาะสมที่สุด 

ที่จะใหความรูความเขาใจแกผูเรียนไดดีที่สุดในเวลาอันสั้นที่สุด
จริยา เหนียนเฉลย (2535 : 7-8) ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการเลือกใชส่ือการเรียน

การสอน ดังนี้
1. ความเหมาะสม ส่ือที่จะใชเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการสอน

หรือไม
2. ความถูกตอง ส่ือที่ใชชวยใหนักเรียนไดขอสรุปที่ถูกตองหรือไมในเนื้อหา
3. ความเขาใจ ส่ือที่ใชนั้นชวยใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล และใหขอมูลที่     

ถูกตองแกนักเรียนหรือไม
4. ประสบการณที่ไดรับส่ือที่จะใชนั้นชวยเพิ่มพูนประสบการณแกนักเรียนหรือไม
5. เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น จํานวนผูเรียน ความสามารถ
6. เหมาะสมกับทัศนคติและทักษะของครูผูสอนหรือไม
7. ใชการไดดี ในแงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูไดดีหรือไม
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8. คุมกับราคา และการลงทุนในการผลิตและการนําไปใช
9.  ส่ือนั้นชวยใหนักเรียนรวมกิจกรรมตามที่ตองการหรือไม
10. ระยะเวลาในการเสนอสื่อการสอนนั้นเหมาะสมหรือไม
11. ส่ือนั้นชวยเสนอแนะกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนอาจปฏิบัติเพิ่มเติมไดหรือไม
12. มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชส่ือนั้นแคไหน อาทิ เชน สถานที่ แสงสวาง  

ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เปนตน

7. การใชสื่อการเรียนการสอน
จริยา เหนียนเฉลย (2535 : 8-9) ไดกลาวถึงการใชส่ือการเรียนการสอนใหมี         

ประสิทธิภาพนั้นผูสอนควรมีการวางแผนการใชตามลําดับขั้นดังนี้
การเตรียมการกอนการใชส่ือการสอน เมื่อครูไดวางแผนวาจะใชส่ือการสอน

ประกอบการสอน ครูผูสอนควรพิจารณาเตรียมการตางๆ ตามลําดับดังนี้
1. การเตรียมตัวผูสอน

1.1 พิจารณาคุณคาและวัตถุประสงคของบทเรียนที่จะสอน
1.2 พิจารณาถึงส่ิงที่จะเปนปญหาในการสอน
1.3 พิจารณาความตองการและความสนใจของผูสอน
1.4 เลือกหาหรือทําส่ือการสอน ซ่ึงจะทําการแกปญหาการเรียนในชั้นได
1.5 พิจารณาถึงวิธีที่จะใชส่ือการสอนนั้นใหเปนผลดีที่สุด
1.6 ตระเตรียมและไดทดลองเปนอยางดีกอนใชในหองเรียน

2. การเตรียมชั้นเรียน
2.1 เตรียมเครื่องอํานวยความสะดวก ที่จะตองใชรวมกับส่ือการสอนที่เลือกไว 

เชน สายไฟ หมอแปลงไฟ แผงติดภาพ โตะสาธิต ฯลฯ
2.2 เตรียมจัดที่นั่ง ที่ตั้งอุปกรณ การระบายอากาศ จัดตั้งเครื่องมือ จัดการ       

ควบคุมเสียง แสงสวาง ใหมีระดับที่ไดยินและเห็นโดยทั่วกัน
3. การเตรียมผูเรียน

3.1 อธิบายใหผูเรียนทราบลวงหนาจะใชส่ืออะไร สอนอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน 
เมื่อไร

3.2 อธิบายใหผูเรียนทราบลวงหนาวาจะตองมีสวนรวมในระหวางการใช
อุปกรณอยางไรบาง เชน คอยสังเกตหรือฟงตรงที่สําคัญ การหาคําตอบและคําศัพทใหมซ่ึงครูบอก
หรือเขียนใหทราบลวงหนา
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3.3 อธิบายใหผูเรียนเขาใจวากิจกรรมที่ตองปฏิบัติหลังจากใชส่ือการสอน
ประกอบการสอนแลวจะมีอะไรบาง

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนการสอน
1. ความหมายของชุดการเรียนการสอน

ชุดการสอน (Instructional Package) มีช่ือเรียกอีกหลายช่ือเชน ชุดการเรียน 
(Learning Package) หรือชุดการเรียนการสอน (Instructional Kits) เดิมทีเดียวมักใชคําวา             
ชุดการสอนเพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใชประกอบการสอน แตตอมาแนวความคิดในการยึดผูเรียน
เปนศูนยกลางไดเขามามีอิทธิพลมากขึ้น จึงมีผูนิยมเรียกชุดการสอนเปนชุดการเรียนมากขึ้น       
บางคนก็มักจะเรียกรวมกันวาชุดการเรียนการสอน คณะกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุ
อุปกรณ ทบวงมหาวิทยาลัย (2524 : 249) ไดใชคําวาชุดการเรียนการสอน โดยใหเหตุผลวา        
การเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรียนและการสอนเปนกิจกรรมของครู กิจกรรมของครูกับนักเรียน
จะตองเกิดคูกัน สําหรับความหมายของชุดการเรียนหรือชุดการสอน ไดมีผูใหความหมายไว  
หลากหลาย ดังนี้

อัญชลี แจมเจริญ และสุกัญญา ธารีวรรณ (2523 : 157) ใหความหมายไววา           
ชุดการสอนเปนนวกรรมการใชส่ือการสอนแบบประสม (Multi Media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวย        
การเรียนตามหัวขอ เนื้อหาและประสบการณของแตละหนวยมาใชในการเปลี่ยนพฤติกรรม      
การเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลัดดา สุขปรีดี (2523 : 32) ใหความหมายไววา เปนการรวบรวมสื่อการสอนสําเร็จ
รูปใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมดวยความสะดวกสบายเพื่อบรรลุ        
จุด    มุงหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ

วาสนา ชาวหา (2525 : 139) ไดใหความหมายชุดการเรียนการสอนไววา หมายถึง 
การวางแผนการเรียนการสอนโดยใชส่ือตางๆ รวมกัน (Multi Media Approach) หรือหมายถึง    
การใชส่ือประสม (Multi Media)เพื่อสรางประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวางและเปนไป
ตามจุดมุงหมายที่วางไว

วิชัย วงษใหญ (2525 : 185) ใหความหมายไววา ชุดการสอน หมายถึง ระบบ       
การผลิตและการนําสื่อการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกัน     
ส่ือการเรียนการสอนเหลานี้เรียกวาส่ือประสม ซ่ึงสามารถนํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาเพื่อ
ชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สุมานิน รุงเรืองธรรม (2526 : 112) ใหความหมายไววา หมายถึง ระบบการผลิตและ
การนําส่ือการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน

วีระ ไทยพานิช (2529 : 134) กลาววา ชุดการเรียนมีช่ือเรียกตางๆ กัน เชน ชุด      
การสอน (Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self-Instructional Package) ชุดการสอน
รายบุคคล (Individualiset Learning Package) ซ่ึงเปนชุดของสื่อประสม (Multi Media) ที่จัดขึ้น
สําหรับหนวยการเรียน หัวขอ เนื้อหาและอุปกรณของแตละหนวยไดจัดไวเปนกลอง ชุด หรือซอง 
ชุดการเรียนอาจมีรูปแบบ (Formats) ที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงสวนมากจะประกอบดวยคําชี้แจง   
หัวขอ จุดมุงหมายการประเมินผลขั้นตน การกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลขั้นสุดทาย         
จุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อการสอนนักเรียนเปนรายบุคคล ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน
ของตนเอง

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 66-67) ไดกลาววา ชุดการเรียนจัดวาเปนสื่อประสม 
(Multi Media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนจัดไวเปนชุดๆ บรรจุในซอง กลอง หรือกระเปา      
ในการสรางใชวิธีระบบเปนหลัก จึงทําใหมั่นใจไดวา ชุดการเรียนจะชวยใหผูเรียนไดรับความรู

ยุพิน พิพิชกุล (2537 : 176) ไดใหความหมายของชุดการเรียนวาเปนชุดการเรียนที่
ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในชุดการเรียนนั้นประกอบดวยบัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา       
บัตรแบบฝกหัด หรือบัตรงานพรอมเฉลย บัตรทดสอบพรอมเฉลย ในชุดการเรียนนั้นจะมีส่ือ      
การเรียนไวพรอม เพื่อใหผูเรียนใชประกอบการเรียนเร่ืองนั้นๆ

แคปเฟอร และแคปเฟอร (Kapfer and Kapfer 1972 : 3-10) ใหความหมายของชุด
การเรียนวาเปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียนซึ่งประกอบดวยคําแนะนําที่ทําให        
นักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู เนื้อหาที่นํามาสราง   
ชุดการเรียนนั้น ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหผูเรียนไดเรียนรู

กูด (Good 1973 : 306) กลาวถึงชุดการเรียนวา เปนโปรแกรมทางการเรียนที่        
ทุกอยางจัดไวโดยเฉพาะ ประกอบดวยวัตถุประสงคที่ใชในการเรียนรู คูมือ เนื้อหา แบบทดสอบ 
และมีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไวครบถวน

ดวน (Duane 1973 : 169) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวาเปนชุดการเรียนรายบุคคล 
(Individualized Instruction) อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม   
เปาหมาย ผูเรียนจะไดตามอัตราความสามารถและความตองการของตนเอง

มัวร (Moore 1974 : 24) กลาวถึงชุดการเรียนวา เปนการศึกษารายบุคคลที่เปนระบบ
ที่ผูเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเนื่องกันไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชส่ือและ      
กิจกรรมหลายชนิดตามความเหมาะสม
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จากการศึกษาความหมายที่นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของชุด        
การเรียน พอสรุปไดวา ชุดการเรียน หมายถึง ส่ือการเรียนตางๆ ที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา
และปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ภายในชุดการเรียนจะประกอบดวยส่ือตางๆ ที่จะทําใหผูเรียน เขาใจ
บทเรียนไดดีและบรรลุตามจุดประสงคที่ตั้งไว

2. คุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอน
การที่ผูสอนจะเลือกใชชุดการเรียนการสอนเพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอน      

ผูสอนจะตองรูถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอน ซ่ึงไดมีนักการศึกษาหลายทานได
กลาวถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอนดังนี้

ชัยยงค พรหมวงศ (2521 : 121) ไดสรุปคุณคาของชุดการสอนไวดังนี้
1. ชวยผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณ ใหมีลักษณะเปนนามธรรม         

ซ่ึงผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี
2. เราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปดโอกาสให       

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนดวยตนเองและสังคม
3. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรู         

ดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4. เปนการสรางความพรอมและความมั่นใจแกผูเรียน เพราะชุดการสอนผลิตไว

เปนหมวดหมู สามารถหยิบมาใชไดทันที
5. ทําใหการเรียนของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของผูสอน ชุดการสอนสามารถ      

ทําใหผูเรียนเรียนไดตลอดเวลา ไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือมีความขัดของทางอารมณมากนอย   
เพียงใด

6. ชวยใหผูเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอนเนื่องจากชุดการสอนทําหนาที่   
ถายทอดความรูแทนผูสอน แมผูสอนจะพูดหรือสอนไมเกง ผูเรียนก็สามารถเรียนไดอยางมี        
ประสิทธิภาพจากชุดการสอนที่ผานการทดสอบประสิทธิภาพมาแลว

7. กรณีที่ครูประจําวิชาไมสามารถเขาสอนตามปกติได ครูคนอื่นก็สามารถสอน
แทนโดยใชชุดการสอนได มิใชเขาไปนั่งคุมชั้นและปลอยนักเรียนอยูเฉยๆ เพราะเนื้อหาอยูในชุด
การสอนเรียบรอยแลว ครูผูสอนไมตองเตรียมตัวมาก
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8. สําหรับชุดการสอนทางไกลและชุดการสอนรายบุคคล จะชวยใหการศึกษา    
มวลชนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเรียนไดเองที่บานไมตองเสียเวลา และ
ประหยัดคาใชจาย

ชม ภูมิภาค (2524 : 99-100) กลาวถึงคุณคาของชุดการสอนไวดังนี้
1. ชวยครูไมตองเสียเวลาคิดคนมาก ยังเปนวิธีอบรมครูประจําการเรื่องการดําเนิน

การสอนไดอีกประการหนึ่ง
2. ชวยใหนักเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนชัดเจน ตลอดจนรูวิธีการที่จะบรรลุ   

จุดมุงหมายนั้น เปนการเพิ่มพูนการจูงใจในการเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา
3. ในการบริหารการศึกษา ทําใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบผลการปฏิบัติหนาที่ของครูได
4. ชุดการสอนที่ดีตองประกอบดวยผลการเรียนรูทุกพิสัยคือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย        

และทักษะพิสัย บรรดาสื่อก็ตองมีหลายประเภทคือ ใชส่ือประสมหลายอยาง (Multimedia 
approach) เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล และเพิ่มพูนความสมบูรณใหแกการรับรู

5. กําหนดบทบาทของครูและนักเรียนไดชัดเจนวา ตอนใดใครจะทําอะไร อยางไร      
ลดบทบาทในการกระทําของครูขางเดียว นักเรียนไดกระทํา ทําใหเกิดการเรียนแบบสกริยา (Active 
learning)

6. เปนขบวนการเรียนรูที่ครบถวนในชวงเวลาที่กําหนด นักเรียนรูผลการกระทํา
ของตนเปนการเสริมแรงการเรียนรูประการหนึ่ง

7. ชุดการสอนเปนกระบวนการที่ครบทั้งระบบเริ่มตั้งแต จุดมุงหมาย  กระบวน  
การสอนและการประเมิน

8. ชุดการสอนเกิดจากการนําเอาวิธีระบบเขามาใช ยอมจะมีประสิทธิภาพเพราะได
ผานการทดลองหาประสิทธิภาพแลว โดยมีผูชํานาญทั้งเนื้อหาและวิธีการรวมกันสรางเปนแมบท
และสามารถจะขยายชุดการสอนไปไดอีก

กาญจนา เกียรติประวัติ (2524 : 174) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไวดังนี้
1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู
2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน เพราะสื่อประสม (Multi– 

Media) ที่ไดจัดไวในระบบเปนการแปรเปลี่ยนกิจกรรม และชวยรักษาระดับความสนใจของ       
นักเรียนอยูตลอดเวลา

3. เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู
พิจารณาขอมูล ฝกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
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4. เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู
5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง
6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา  และไมจําเปน

ตองใชเฉพาะในโรงเรียน
วาสนา ชาวหา (2525 : 139-140) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไววา
1. นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือรายบุคคล โดยไมตองอาศัยครู   

ผูสอนและเปนไปตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไมตองกังวลวา
จะตามเพื่อนไมทัน หรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน

2. นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดก็ไดตามความสะดวก
3. แกปญหาการขาดแคลนครูไดเปนบางโอกาส อาจใชชุดการเรียนนี้กับนักเรียน

เนื่องจากครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนแทนไมได
4. ฝกนักเรียนใหเรียนรู โดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสถานการณในชั้นเรียน

ปกติที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนการสรางประสบการณเรียนรูใหแกผูเรียนอยางกวางขวางและเปน
การเนนกระบวนการเรียนรู (Process) มากกวาเนื้อหา

วีระ ไทยพานิช (2529 : 137) กลาววา เมื่อนําชุดการเรียนมาใชจะทําให
1. เปนการฝกใหผูเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักทํางานรวมกัน
2. เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่เขาชอบ
3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดกาวหนาไปตามอัตราศักยภาพ ความสามารถของแตละ

คน
4. เปนการเรียนที่สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล
5. มีการวัดผลตนเองบอยๆ ทําใหนักเรียนรูการกระทําของตนเองและเปนการสราง

แรงจูงใจใหเกิดขึ้น
6. ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง
7.  เปนการเรียนรูชนิด Active ไมใช Passive
8.  ผูเรียนจะเรียนที่ไหนเมื่อไรก็ได ตามความพอใจของผูเรียน
9.  สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหวางนักเรียนกับครู
แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger 1973, อางถึงใน อุษา คําประกอบ 2530 : 33) ได

กลาวถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้ คือ
1. ผูเรียนสามารถทดสอบตนเองดูกอนวามีความสามารถอยูในระดับไหน หลังจาก

นั้นก็จะเริ่มตนเรียนในสิ่งที่ตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ตนเองรูแลว
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2. ผูเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดใน
เร่ืองของเวลา สถานที่

3. เมื่อเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทันที เวลาไหนก็ได และได
ทราบผลการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน

4. ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเอง  
ครูก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง

5. ผู เรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือ          
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเอง ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียน
กลับไปศึกษาเรื่องนั้นใหม จนการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว

3. องคประกอบของชุดการเรียนการสอน
ชุดการเรียนการสอนประกอบดวยส่ือประสม ในรูปของวัสดุอุปกรณและวิธีการ   

ตั้งแตสองอยางขึ้นไป  แลวนํามาบูรณาการเขาดวยกันเพื่อใหชุดการเรียนการสอนนั้นมี               
ประสิทธิภาพ ซ่ึงนักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2522 : 153) กลาววา ชุดการสอนอาจมีหลายรูปแบบที่     
แตกตางกันแตจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ที่สําคัญดังนี้

1. คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูและนักเรียนตามลักษณะของชุด
การสอนภายในคูมือครูจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนไวอยางละเอียด ครูและนักเรียนจะตอง
ปฏิบัติตามคําชี้แจงอยางเครงครัด จึงจะสามารถใชชุดการสอนนั้นอยางไดผล คูมือครูอาจจะทําเปน
เลมหรือทําเปนแผนแตตองมีสวนสําคัญ คือ

1.1 คําชี้แจงสําหรับครู
1.2 บทบาทของครู
1.3 การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง
1.4 แผนการสอน
1.5 แบบฝกปฏิบัติ

2. บัตรคําส่ัง (คําแนะนํา)   เพื่อใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยางที่มีอยูในชุด
การสอนแบบกลุม และชุดการสอนแบบรายบุคคล บัตรคําส่ังจะประกอบดวย

2.1 คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา
2.2 คําส่ังใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม
2.3 การสรุปบทเรียน อาจใชการอภิปรายหรือการตอบคําถาม
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บัตรคําสั่งจะตองมีถอยคํากะทัดรัด เขาใจงาย ชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรม            
ที่ตองการให ผูเรียนทํา ผูเรียนจะตองอานบัตรคําสั่งใหเขาใจเสียกอนแลวจึงปฏิบัติตามนั้นเปน  
ขั้นๆ ไป

3. เนื้อหาหรือประสบการณจะถูกบรรจุในรูปของสื่อตาง ๆ อาจประกอบดวย      
บทเรียนสําเร็จรูป สไลด แถบบันทึกเสียง ฟลมสตริป แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟฟก หุนจําลอง
ของตัวอยางรูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะตองศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ที่บรรจุอยูในชุดการสอน
ตามบัตรคําส่ังที่กําหนดไวให

4. แบบประเมินผล (ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน) อาจจะอยูในรูปของแบบฝกหัดให   
เติมคําลงในชองวาง จับคู เลือกคําตอบที่ถูก หรือใหพิจารณาผลจากการทดลองหรือทํากิจกรรม

ลัดดา  สุขปรีดี (2523 : 32) กลาววา ชุดการเรียนการสอนประกอบดวยสวนตาง ๆ  
ดังนี้

1. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน
2. ขอสอบความรูเดิมของนักเรียน ซ่ึงมีจุดมุงหมาย 2 อยางคือวัดความรูเดิมของ      

ผูเรียนวาจะเขาใจบทเรียนไดหรือไม และวัดความรูเดิมของผูเรียนวามีความรูเกี่ยวกับบทเรียนมาก
นอยเพียงไร

3. บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง
4. ส่ือการเรียน
5. ขอสอบหลังเรียน
ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 120) ไดจําแนกสวนประกอบของชุดการเรียนไว 4 สวน

คือ
1. คูมือครูสําหรับครูใชชุดการเรียนและ/หรือผูเรียนที่ตองเรียนจากชุดการเรียน
2. เนื้อหาสาระและสื่อ โดยจัดใหอยูในรูปของสื่อการเรียนแบบประสมหรือ               

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุม และรายบุคคล ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3. คําส่ังหรือการมอบงาน เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหนักเรียน
4. การประเมินผล เปนการประเมินผลของกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัด รายงาน   

การคนควา และผลของการเรียนรูในรูปของแบบสอบตางๆ
วิชัย วงษใหญ (2525 : 186-189) ไดจําแนกองคประกอบของชุดการสอนไว 6 สวน 

ดังนี้
1. หัวเร่ือง คือการแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวย แตละหนวยแบงออกเปนสวนยอย

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูลึกซึ่งยิ่งขึ้น เพื่อมุงเนนใหเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู



20

2. คูมือการใชชุดการสอน เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชชุดการสอน จะตองศึกษา   
กอนที่จะใชชุดการสอนจากคูมือครูใหเขาใจเปนสิ่งแรก จะทําใหการใชชุดการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสําหรับคูมือการใชชุดการสอนประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังนี้

2.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการสอน เพื่อความสะดวกสําหรับผูที่จะนําชุด   
การสอนไปใชวาจะตองทําอะไรบาง

2.2 ส่ิงที่ครูจะตองตระเตรียมกอนสอน สวนมากจะบอกถึงส่ือการเรียนที่มี
ขนาดใหญเกินกวาที่จะบรรจุไวในชุดการสอนได หรือส่ิงที่มีการเนาเปอย ส่ิงที่เปราะแตกงาย หรือ
ส่ิงที่ตองรวมใชกับคนอื่น หรือวัสดุที่มีราคาแพงที่ทางโรงเรียนจัดเก็บไวที่ศูนยวัสดุอุปกรณของ        
โรงเรียน เปนตน

2.3 บทบาทของนักเรียนจะเสนอแนะวา   นักเรียนจะตองมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนอยางไร

2.4 การจัดช้ันเรียน ควรจะจัดในรูปแบบใดเพื่อความเหมาะสมของการเรียนรู
และการรวมกิจกรรมของชุดการสอนนั้นๆ

2.5 แผนการสอน ซ่ึงประกอบดวย
2.5.1 หัวเร่ือง กําหนดเวลาเรียน ผูเรียน
2.5.2 เนื้อหาสาระ ควรจะเขียนสั้นๆ กวางๆ ถาตองการรายละเอียด ควรนํา

ไปรวมไวในเอกสารประกอบการเรียน
2.5.3 ความคิดรวบยอดหรือหลักการเรียนรูที่มุงเนนจากเนื้อหาสาระ
2.5.4 จุดประสงคการเรียน หมายถึง จุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิง   

พฤติกรรม
2.5.5 ส่ือการเรียน
2.5.6 กิจกรรมการเรียน
2.5.7 การประเมินผล

แผนการสอนนี้เปนแนวทางที่ครูจะทําการสอนไดอยางถูกตองตามขั้นตอนของ
การเรียนรูเพื่อชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.  วัสดุประกอบการเรียน ไดแก  พวกสิ่งของหรือขอมูลตางๆ ที่จะใหนักเรียน
ศึกษา คนควา เชน เอกสาร ตํารา บทคัดยอ รูปภาพ แผนภูมิ วัสดุ เปนตน ส่ิงเหลานี้ควรจะมีอยู
อยางสมบูรณในชุดการสอนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
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4. บัตรงาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุม หรือการจัดกิจกรรมแบบ
ศูนยการเรียน บัตรงานนี้อาจจะเปนกระดาษแข็งหรือออนตามขนาดที่เหมาะสมกับวัยผูเรียน ซ่ึง
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ

 4.1 ช่ือบัตร กลุม หัวเรื่อง
4.2 คําส่ังที่จะใหผูเรียนปฏิบัติอยางไร
4.3 กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการเรียน

5. กิจกรรมสํารอง จําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุมหรือการเรียนแบบศูนย   
การเรียนซ่ึงกิจกรรมสํารองนี้ตองเตรียมไวสําหรับนักเรียนบางคนที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอื่น   
จะไดมีกิจกรรมอยางอื่นทํา เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูไดกวางขวาง ไมเกิดความเบื่อหนาย 
และปองกันปญหาทางวินัยในช้ันเรียนขึ้น ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมสํารองอันมีเนื้อหาสาระคลายกับ
ส่ิงที่เคยเรียนมา แตกิจกรรมนั้นจะยากหรือมีความลึกซึ้งที่ยั่วยุตอการเรียน

6. ขนาดรูปแบบของชุดการสอน ชุดการสอนที่ดีไมควรใหญหรือเล็กเกินไป เพื่อ
ความสะดวกในการใช ความสวยงามและการเก็บรักษา

นิรมล ศตวุฒิ (2526 : 142) ไดกลาววา สวนประกอบหลักของชุดการเรียนแบบ            
เอกัตบุคคล (Individualized Learning Package) มีดังตอไปนี้

1. เปาหมาย เปนการกําหนดผลที่ตองการหรือผลที่คาดหวังขั้นสุดทายที่ผูเรียนควร
ไดรับเมื่อเรียนจบบทเรียน ดังนั้นการกําหนดเปาหมายในชุดการเรียนแบบเอกัตบุคคลนี้อาจ
กําหนดเปนเปาหมายของบทเรียนแตละหนวยใหญหรือเปาหมายของวิชานั้น สวนใหญในหนวย
ยอย ๆ หรือในบทเรียนแตละเรื่องจะมีการกําหนดเฉพาะจุดประสงคนั้น

2. จุดประสงค คือการกําหนดผลที่ตองการหรือผลที่คาดหวังที่เฉพาะเจาะจงของ
เนื้อหาบทเรียนแตละตอน จะเห็นไดชัดเจนและเขาใจตรงกันวาผลเหลานั้นคืออะไร จะไดมาดวย
วิธีใดในระดับคุณภาพขนาดใด นั่นคือกําหนดผลที่คาดหวังในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Objectives)

3. แนวคิดที่ควรรู (Ideas to be Learned) ประกอบดวยแนวคิดที่สําคัญโดยสรุป   
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผูเรียนกําลังจะเรียนเพื่อชวยในการศึกษา วิเคราะห จัดหมวดหมูและแกปญหาใน
รายละเอียดเนื้อหาบทเรียนตอไป และเมื่อเรียนจบแลวผูเรียนก็จะไดรับแนวคิดเหลานี้

4. การประเมินตนเองกอนเรียน (Pre-Learned)  เปนการกําหนดวาผูเรียนจะตองทํา 
อะไรบาง เพื่อจะคนพบวาตนเองไดรูเนื้อหาที่กําลังจะเรียนมากอนแลวมากนอยเพียงไรเพื่อจะได 
ตัดสินวาควรจะเริ่มกิจกรรมการเรียนใดหรือควรไดรับการยกเวนไมตองทํากิจกรรมใดบาง       
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การประเมินตนเองกอนเรียนนี้ อาจใชวิธีการใหผูเรียนทําแบบทดสอบก็ได หรืออาจใหผูเรียน
แสดงหลักฐานวาไดเรียนรูในเรื่องที่กําลังจะเรียนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได

5. กิจกรรมการเรียน (Learning Activity) ประกอบดวยขั้นตอนที่เสนอแนะให              
ผูเรียนปฏิบัติตามเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค กิจกรรมการเรียนนี้จะเรียนตามลําดับกอนหลังใน
บางโอกาสผูเรียนอาจจะไมทําทุกกิจกรรม อาจขามบางกิจกรรมถาสามารถทํากิจกรรมอื่นตอไปได
สําเร็จ

6. การประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคหรือไม
อาจใชวิธีการใหผูเรียนทําแบบทดสอบหรือใหผูเรียนเสนอผลงานในรูปแบบใดก็ไดตามที่กําหนด
ใหสอดคลองกับจุดประสงค

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 71) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนวา
สามารถจําแนกได 4 สวน ดวยกันคือ

1. คูมือ เปนคูมือสําหรับผูเรียนภายในจะมีคําชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการเรียน        
การสอนอยางละเอียด อาจทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได

2. บัตรคําสั่ง หรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว ประกอบดวย คําอธิบายเรื่องที่จะศึกษาคําส่ัง
ใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรียน บัตรนี้นิยมใชบัตรแข็งตัดเปนขนาด 6 x 8 นิ้ว

3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตาง ๆ อาจประกอบดวย 
บทเรียน โปรแกรม สไลด แผนภาพ วัสดุกราฟก ฯลฯ ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ที่
บรรจุอยูในชุดการเรียนการสอนตามบัตรคําส่ังที่กําหนดไว

4. แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูของตนเองกอนและหลัง
เรียน แบบประเมินผลอาจเปนแบบฝกหัดใหเติมคําลงในชองวาง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด จับคู ดูผล
จากการทดลองหรือทํากิจกรรม

กิดานันท มลิทอง (2531 : 181) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอน
ไว  ดังนี้

1. คูมือ สําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียนการสอน และสําหรับผูเรียนใชชุด    
การเรียนการสอน

2. คําส่ัง เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียน
3. เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน สไลด เทป ฯลฯ
4. กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนทํารายงาน หรือคนควาตอ

จากที่เรียนไปแลว
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5. การประเมินผล เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของบทเรียนนั้น
ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531 : 175-176) ไดกลาวถึงองคประกอบ

ของชุดการเรียนการสอนรายบุคคลไววาจะตองเอาบทเรียนมาแบงเปนหนวยยอยๆ แตละหนวย
ยอยประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้

1. บัตรคําส่ัง จะชี้แจงรายละเอียดวา ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร
2. บัตรกิจกรรม  เปนบัตรที่บอกใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ ส่ิงที่ควรจะมีในบัตร         

กิจกรรมคือหัวเร่ือง ระดับชั้น ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรม และเฉลยกิจกรรม
3. บัตรเนื้อหา เปนบัตรที่บอกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียน ส่ิงที่ควรจะมีใน

บัตร เนื้อหาก็คือ หัวเร่ือง สูตร นิยาม ตัวอยาง
4. บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่ทําไวใหผูเรียนฝกหัดทําหลังจาก

ที่ไดทําบัตรกิจกรรม และศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว ในบัตรแบบฝกหัดนี้จะตองทําบัตรเฉลยไว
พรอม ส่ิงที่ควรมีในบัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน คือ หัวเร่ือง สูตร นิยาม กฎ ที่ตองการใชในโจทย     
แบบฝกหัด ใหนักเรียนตั้งโจทยเองแลวหาคําตอบ เฉลยแบบฝกหัด

5. บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอสอบตามเนื้อหาของแตละหนวยยอย และมี
เฉลยไวพรอม อาจทําทั้งขอทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และขอทดสอบหลังเรียน (Post-test)

บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 95-96)ไดกลาววา ชุดการเรียนการสอนจะมีองคประกอบ
ที่สําคัญ 4 ดาน ดังนี้

แผนภูมิที่ 1  องคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนการสอน
ที่มา :  บุญชม  ศรีสะอาด,  การพัฒนาการสอน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุวีริยาสาสน, 2537), 
95-96.

คูมือการใชชุดการเรียนการสอน เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชชุดการเรียนการ
สอนศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวยแผนการสอน    
ส่ิงที่ครูตองเตรียมกอนสอน บทบาทของผูเรียน การจัดชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการเรียนการสอน
ที่มุงใชกับกลุมยอย เชน ในศูนยการเรียน)

คูมือการใช
ชุดการเรียน

บัตรงาน แบบทดสอบวัดผลความ
กาวหนาของผูเรียน

สื่อการสอน
ตางๆ
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บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง โดยระบุกิจกรรมตาม
ลําดับขั้นตอนของการเรียน

แบบทดสอบวัดความกาวหนาของผูเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับตรวจสอบ
วาหลังจากเรียนชุดการเรียนการสอนจบแลว ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการ
เรียนรูที่กําหนดไวหรือไม

ส่ือการเรียนตางๆ เปนสื่อสําหรับผูเรียนไดศึกษามีหลายชนิดประกอบกัน อาจเปน
ประเภทสิ่งพิมพ เชน บทความ เนื้อหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท         
โสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ แผนภูมิตางๆ เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป สไลด ขนาด 2 x 2 นิ้ว ของ
จริงเปนตน

ฮุสตันและคนอื่นๆ (Houston and others 1972 : 10-15) ไดใหสวนประกอบของชุด
การเรียนไวดังนี้

1. คําชี้แจง  (Prospectus) ในสวนนี้จะอธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย
ขอบขายของชุดการเรียนการสอน ส่ิงที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียน และขอบขายของกระบวน
การทั้งหมดในชุดการเรียน

2. จุดมุงหมาย (Objectives) คือขอความที่แจมชัดไมกํากวมที่กําหนดวาผูเรียนจะ
ประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว

3. การประเมินผลเบื้องตน (Pre-assessment) มีจุดประสงค 2 ประการ คือเพื่อให
ทราบวาผูเรียนอยูในการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพื่อดูวาเขาไดสัมฤทธิ์ผลตาม       
จุดประสงคเพียงใดการประเมินเบื้องตนนี้อาจจะอยูในรูปของการทดสอบแบบขอเขียน ปากเปลา 
การทํางาน ปฏิกิริยาตอบสนองตอคําถามงายๆ เพื่อใหรูถึงความตองการและความสนใจ

4. การกําหนดกิจกรรม (Enableing Activities) คือการกําหนดแนวทางและวิธีเพื่อ
ไปสูจุดประสงคที่ตั้งไว โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย

5. การประเมินขั้นสุดทาย (Post-assessment) เปนขอทดสอบเพื่อวัดผลการเรียน 
หลังจากเรียนแลว

คารดาเรลลี (Cardarelli 1973 : 150) ไดกําหนดโครงสรางของชุดการเรียนซ่ึง
ประกอบดวย

1. หัวขอ (Topic)
2.  หัวขอยอย (Sub topic)
3.  จุดมุงหมายหรือเหตุผล (Rational)
4.  จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral objective)
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5.  การสอบกอนเรียน (Pre – test)
6.  กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self – evaluation)
7.  การทดสอบยอย (Quiz หรือ Formative Test)
8.  การทดสอบขั้นสุดทาย (Post – test หรือ Summative Evaluation)
ดวน (Duan 1973 : 169) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียน 6 ประการ ดังนี้
1.  มีจุดมุงหมายของเนื้อหา
2.  มีการบรรยายเนื้อหา
3.  มีจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม
4.  มีกิจกรรมใหเลือกเรียน
5.  มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ
6.  มีเครื่องมือวัดผลกอนการเรียนและหลังการเรียน
จากการศึกษาองคประกอบของชุดการสอนหรือชุดการเรียน  ทําใหทราบ              

องคประกอบตางๆ หลายรูปแบบ ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุด
การเรียน โดยการประยุกตรูปแบบของ ชัยยงค พรหมวงศ  คารดาเรลลี  และฮุสตัน  และคนอื่น ๆ 
ดังนี้

-  ช่ือชุดการเรียน
-  คําชี้แจง
-  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
-  เวลาที่ใช
-   ส่ือการเรียน
-  เนื้อหา
-  กิจกรรม
-  แบบฝกหัดระหวางเรียน
-  การประเมินผล

4. ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนการสอน
มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอหลักในการสรางชุดการเรียนการสอนไว ดังนี้
ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 123) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 199-200) ไดกลาวถึง

หลักในการผลิตชุดการเรียนไว 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ กําหนดเปนหมวดวิชา
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2. กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน
3. กําหนดหัวเร่ือง ในการสอนแตละหนวยควรแบงประสบการณออกเปน 4-6       

หัวเร่ือง
4. กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ สรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ   

สําคัญไว
5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเร่ือง โดยเขียนเปนวัตถุประสงคเชิง       

พฤติกรรม
6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดย

ใชแบบทดสอบอิงเกณฑเพื่อใหผูสอนทราบวา หลังจากใชชุดการเรียนแลวผูเรียนไดเปลี่ยน            
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม

8. เลือกและผลิตส่ือการเรียน
9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เพื่อเปนการประกันวาชุดการเรียนที่สรางขึ้นมี   

ประสิทธิภาพในการสอนตามเกณฑที่กําหนด อาจตั้งเปน 90/90 สําหรับเนื้อหาที่เปนความจําและ
ไมต่ํากวา 80/80 สําหรับวิชาทักษะโดยคํานึงถึงหลักที่วา การเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยให
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล

10.การใชชุดการเรียนเปนขั้นนําไปใชซ่ึงจะตองตรวจสอบปรับปรุงอยูตลอดเวลา
วิชัย วงษใหญ (2525 : 189-192) อธิบายขั้นตอนการผลิตชุดการสอนไวดังนี้
1. ประการแรกจะตองศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียด วาส่ิงที่เราจะ

นํามาทําเปนชุดการสอนนั้น จะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชา
ที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหแลวแบงเปนหนวยของการเรียนการสอน แตละหนวยนั้นจะมีหัวเร่ือง
ยอยๆ รวมอยูอีกที่เราจะตองพิจารณาใหละเอียดชัดเจน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในหนวยอ่ืน ๆ 
อันจะสรางความสับสนใหกับผูเรียนได และควรคํานึงถึงการแบงหนวยการเรียนการสอนแตละ
วิชานั้น ควรจะเรียงตามลําดับขั้นตอนของเนื้อหาของความรู และลักษณะธรรมชาติในวิชานั้นๆ

2. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลวจะตองพิจารณา  
ตัดสินใจอีกครั้งวาจะทําชุดการสอนแบบใด โดยคํานึงถึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร (Who is 
Learner) จะใหอะไรกับผูเรียน (Give What Condition) จะใหทํากิจกรรมอยางไร (Does What 
Activities) และจะทําไดดีอยางไร (How well criterion) สิ่งเหลานี้เปนเกณฑในการกําหนด        
การเรียน
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3. กําหนดหนวยการเรียนการสอนโดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถ       
ถายทอดความรูแกนักเรียนไดตามชั่วโมงที่เรากําหนด โดยคํานึงถึงวาเปนหนวยที่นาสนุกนาเรียนรู 
ใหความชื่นบานแกผูเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งวา
หนวยการเรียนการสอนนี้มีหลักการหรือความคิดรวบยอดหรือหลักการยอยๆ อะไรบางที่จะตอง
ศึกษาพยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได

4. กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับ    
การจัดกิจกรรมการเรียน เพราะความคิดรวบยอดเปนเรื่องของความเขาใจอันเกิดจากประสาท
สัมผัสกับสิ่งแวดลอม เพื่อตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมอง แลวนําส่ิงใหมไปเชื่อมโยง
กับประสบการณเดิม เกิดเปนความคิดรวบยอดฝงอยูในความจํา มนุษยตองมีประสบการณตาง ๆ       
พอสมควรจึงจะสรุปแกนแทของการเรียนรูเกิดเปนความคิดรวบยอดได

5. จุดประสงคการเรียนจะตองใหสอดคลองกับความคิดรวบยอด โดยกําหนดเปน       
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นไดจาก      
ภายหลังการเรียนการสอนแตละเร่ืองจบไปแลว โดยผูสอนสามารถวัดได จุดประสงคเชิง         
พฤติกรรมนี้ถาผูสอนจะกําหนด หรือระบุใหชัดเจนมากเทาใดก็ยิ่งมีทางประสบความสําเร็จในการ
สอนมากเทานั้น ดังนั้นจึงควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอใหเหมาะสมถูก
ตองกับจุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ

6. การวิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะห
งาน เพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตองกับ               
จุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ

7. เรียงลําดับจัดกิจกรรมการเรียน ภายหลังที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอมา
วิเคราะหงานและเรียงลําดับกิจกรรมแตละขอ เพื่อใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียน      
การสอนจะตองนํากิจกรรมการเรียนของ แตละขอที่ทําการวิเคราะหงาน และเรียงลําดับกิจกรรม   
ไวแลวทั้งหมดนํามาหลอมรวมกันเปนกิจกรรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุด เพื่อไมใหเกิดความ   
ซํ้าซอนในการเรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน (Entering Behavior) วิธีดําเนินการ
ใหมีการเรียนการสอนขึ้น (Instruction Procedures) ตลอดจนการติดตามผลและประเมินผล     
พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว (Performance Assessment)

8. ส่ือการเรียน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตอง
กระทําเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู ซ่ึงครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาส่ือ       
การเรียนเปนของที่มีขนาดใหญ หรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอน จะเขียนบอกไวใหชัดเจน
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ในคูมือครู   เกี่ยวกับการใชชุดการสอนวาจะหาได ณ ที่ใด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียง 
และพวกสิ่งที่เก็บไวไมไดทนทานเพราะเกิดการเนาเปอย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน

9. การประเมินผล คือการตรวจสอบดูวาหลังจากการเรียนการสอนแลวไดมีการ   
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลนี้จะใชวิธีใด  
ก็ตาม แตจะสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนที่เราตั้งไว ถาการประเมินผลไมตรงตามจุดหมาย     
ที่เราตั้งไวเมื่อใดความยุติธรรมก็จะไมเกิดขึ้นกับผูเรียน และไมตรงกับเปาหมายที่กําหนดไวดวย
การเรียนรูในสิ่งนั้นจะไมเกิดขึ้น ชุดการสอนที่สรางขึ้นมาก็เปนการเสียเวลาและไมมีคุณภาพ

10.การทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของ      
ชุดการสอนวาจะผลิตออกมาขนาดเทาใด และรูปแบบของชุดการสอนจะออกมาเปนแฟมหรือ
กลองสุดแลวแตความสะดวกในการใช การเก็บรักษาและความสวยงาม และควรทดลองดูกอนเพื่อ   
ตรวจสอบหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอยางดีแลวจึงนําไปทดลองใชกับเด็กทั้งชั้นหรือ     
กลุมใหญ โดยกําหนดขั้นตอนไวดังนี้

10.1 ชุดการสอนนี้ตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม
10.2 การนําเขาสูบทเรียนของชุดการสอนเหมาะสมหรือไม
10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสับสนวุนวายกับผูเรียน  

และดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม
10.4 การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอด หรือ

หลักการสําคัญของการเรียนรูในหนวยนั้นๆ ดีหรือไม หรือจะตองตรวจนับเพิ่มเติมอยางไร
10.5 การประเมินผลหลังเรียน เพื่อตรวจสอบดูวาพฤติกรรมการเรียนรูที่     

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นใหความเชื่อมั่นไดมากนอยแคไหน
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ขั้นตอนในการสรางชุดการสอนดังกลาวแสดงในรูปของแผนภูมิไดดังนี้

                                                                                                                                                         1

                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                         4

                                                                                                                                                         5

                                                                                                                                                         6

                                                                                                                                                         7

                                                                                                                                                         8

                                                                                                                                                         9

                                                                                                                                                       10

                                                                                                                                                       11

                                                                                                                                                       12

แผนภูมิที่ 2  แผนภูมิแสดงการสรางชุดการสอน
ที่มา :  วิชัย  วงษใหญ,  พัฒนาหลักสูตรการสอน-มิติใหม (กรุงเทพมหานคร : ธเนศวรการพิมพ,
2525), 194.

วิชา

หัวขอ
หรือ
หนวย

หัวเร่ือง
ความคิดรวบยอด

จุดประสงคการเรียน

วิเคราะห

เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน

ประเมินผล

สื่อการเรียน

บรรจุวัสดุการเรียนที่ผลิตสําเร็จแลวใสในชุดการสอน แบบชุดการสอน

ทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ นําไปใช

แกไขปรับปรุง
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รุงทิวา จักรกร (2527 : 89-91) ไดแบงขั้นตอนของการผลิตชุดการสอนไวดังนี้
1. การกําหนดเรื่องเพื่อทําชุดการสอน อาจกําหนดเรื่องในหลักสูตร หรือกําหนด

เร่ืองขึ้นใหมตามความเหมาะสมก็ได และในการจัดแบงเนื้อหาเพื่อทําชุดการสอนในแตละระดับ
อาจไมเหมือนกัน

2. จัดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ แลวแตความตองการและความเหมาะสม
3. จัดเปนหนวยการสอน จะแบงกี่หนวย หนวยหนึ่งควรใชเวลาเทาใด ใชเวลาเรียน

เปนคาบตามความเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน
4. กําหนดหัวเร่ือง จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอยๆ เพื่อสะดวกแกการเรียนรู 

แตละหนวยประกอบดวยประสบการณในการเรียนรูอะไรบาง ก็กําหนดหัวขอแตละหนวยนั้นขึ้น
5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียนมี

ความคิดรวบยอดหรือหลักการอะไร ถาผูสอนยังไมชัดเจนวาจะเกิดอะไรในการเรียนรู การกําหนด       
จุดประสงคก็จะไมชัดเจน ฉะนั้นการพิจารณากําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการใหชัดเจน      
จึงเปนสิ่งสําคัญ

6. การกําหนดจุดประสงคในการสอน  ซ่ึงหมายถึงจุดประสงคทั่วไปและ            
จุดประสงค เชิงพฤติกรรม มีเกณฑตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูใหชัดเจน

7. การวิเคราะหงาน โดยการนําเอาจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะห       
กิจกรรมวา ควรจะทําอะไรกอนหลัง แลวจึงจัดลําดับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับ
จุดประสงคที่วางไว

8. จัดลําดับกิจกรรมนักเรียน หลังจากพิจารณาจุดประสงคแตละขอวาจะจัดกิจ
กรรม การเรียนรูอยางไรจึงจะบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว นอกจากนั้นจะตองพิจารณากิจกรรม
พิเศษตาง ๆ ที่จะเสริมความสนใจและความสามารถของผูเรียนดวย

9. กําหนดแบบประเมินผลครูตองพิจารณาวิธีการในการประเมินผลจะมีวิธีการ       
อยางไร จึงจะประเมินผลไดอยางแนนอนตามจุดประสงคที่กําหนด

10.เลือกและผลิตส่ือการสอนโดยพิจารณาจากขอ 7 เมื่อทราบวาจะใชส่ือการสอน 
อะไรบางแลวก็จัดหาและผลิตเพื่อใหไดตามความตองการ จัดเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวก      
แก การใช

11.หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื่อสรางเสร็จเรียบรอยแลว โดยทดลองใชเพื่อ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง

12.กรณีชุดการสอนกลุมจําเปนตองมีกิจกรรมสํารอง  ซ่ึงกิจกรมสํารองจะตอง
เตรียม ไวเสริมความรูสําหรับเด็กที่เรียนเร็ว หรือกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนจะไดมีกิจกรรมทํา
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เพื่อเปนการสงเสริมความรูใหกวางขวางและลึกซึ่งยิ่งขึ้น ไมเบื่อหนาย ซ่ึงมีผลดีจะทําใหไมมี
ปญหาทางวินัยในช้ันเรียน แตกิจกรรมสํารองอาจจะเปนกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับ
เร่ืองที่เรียน   แตกิจกรรมอาจจะมีความลึกซึ้งทาทายตอการเรียนใหอยากทํากิจกรรม

13. สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพรอมทั้งเฉลย
14.ขนาดรูปแบบของชุดการสอนที่ดีควรมีขนาดมาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการ

ใชและความเปนระเบียบเรียบรอยในการเก็บรักษา โดยพิจารณาในดานประโยชน ประหยัด และ
ความคงทนถาวร พรอมทั้งความสวยงาม

ปริยา ตรีศาสตร (2530 : 44) ชุดการเรียนเปนสื่อประสมที่มีความสมบูรณในตัวเอง 
แตชุดการเรียนที่สรางขึ้นจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือไดหรือไม จําเปนตองเอาวิธีวิเคราะหระบบซึ่ง
เปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลเรียกวา Systems Approach มาใชวิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นปญหาที่ตองการแกไขนั้นคืออะไร
2.  ขั้นกําหนดเปาหมายเพื่อแกไขปญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระทําได
3.  ขั้นการสรางเครื่องมือ กระทําหลังจากตั้งเปาหมายแลวเพื่อใหวัดไดทุกระยะ
4.  ขั้นการกําหนดทางเลือกหรือวิธีแกปญหา เพื่อใชดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
5.  ขั้นทดลอง เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุดใชเปนแนวทางไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
6. ขั้นวัดและประเมินผล โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นมาประเมินวาสามารถใชปฏิบัติ

งานตามเปาหมายไดหรือไมเพียงใด เพื่อปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 : 495) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุด   

การเรียนไวดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหา ไดแก การกําหนดหนวย หัวเร่ืองและมโนมติ
ขั้นที่ 2 การวางแผน เปนการวางแผนไวลวงหนาโดยกําหนดรายละเอียดไว
ขั้นที่ 3 การผลิตส่ือการเรียน เปนการผลิตส่ือประเภทตางๆ ที่กําหนดไวในแผน
ขั้นที่ 4 หาประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนการสอนโดยนํา

ไปทดลองใช ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
ฮีทเทอร (Heathers 1964 : 342-344) ไดใหขั้นตอนสําคัญสําหรับครูผูสรางชุด          

การเรียนดวยตนเอง คือ
1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะใหผูเรียนไดศึกษา  แลวจัดลําดับขั้นเนื้อหา

ใหตอเนื่องจากงายไปหายาก
2. ประเมินความรูพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน
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3. เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอนและสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยตอง  
คํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน

4. กําหนดรูปแบบของการเรียน
5. กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน
6. สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียน     

หรือไม

5. ประเภทของชุดการเรียนการสอน
นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้
ชัยยงศ พรหมวงศ (2521 : 118) ไดแบงชุดการสอนออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ  คือ
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เปนชุดการสอนที่กําหนดกิจกรรม และ       

ส่ือการสอนใหครูไดใชประกอบการสอนแบบบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทใหครูพูดนอยลง และ
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น ชุดการสอนประกอบการบรรยาย   
มุงชวยขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น ชวยใหผูสอนพูดนอยลง และให     
ส่ือการสอนทําหนาที่แทน ชุดการสอนแบบบรรยายนี้นิยมใชกับการฝกอบรมและการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่ยังถือวาการสอนแบบบรรยายยังมีบทบาทสําคัญในการถายทอด และใหความรู
แกผูเรียน เนื่องจากเปนชุดการสอนที่ครูเปนผูใชบางครั้งจึงเรียกวา “ชุดการสอนสําหรับครู”       
ชุดการสอนประกอบการบรรยายจะมีเนื้อหาเพียงอยางเดียว โดยแบงเปนหัวขอที่จะบรรยายและ
ประกอบกิจกรรมไวตามลําดับขั้น ส่ือที่ใชอาจจะเปนแผนคําสอน สไลดประกอบเสียงบรรยายใน
เทป แผนภูมิ แผนภาพ ภาพยนตร โทรทัศน และกิจกรรมกลุมเพื่อใหนักเรียนไดอภิปรายตาม
ปญหาและหัวขอที่ครูกําหนดใหเพื่อความเรียบรอยในการใช ชุดการสอนประกอบการบรรยาย   
มักจะบรรจุในกลองที่มีขนาด  พอเหมาะกับสื่อการสอน อยางไรก็ตามหากเปนวัสดุอุปกรณที่มี
ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญเกินไปหรือราคาแพงเกินไป แตกหรือเสียงาย และเปนสิ่งมีชีวิตจะไมใส
ไวในชุดการสอน แตจะกําหนดไวในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งที่ครูตองตระเตรียมลวงหนากอนทําการ
สอนในคูมือครู วัสดุอุปกรณเหลานี้นิยมจัดไวในหองปฏิบัติการ เชน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
หรือในหองวิชาการ เชน หองสังคมศึกษา

2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนที่มุงใหนักเรียนไดประกอบ      
กิจกรรมกลุมรวมกัน ซ่ึงอาจจะจัดการเรียนอยูในรูปของศูนยการเรียนหรือกลุมกิจกรรม             
ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรมจะประกอบดวยชุดการสอนยอย ที่มีจํานวนเทากับศูนยที่แบงไวใน    
แตละหนวยใน แตละศูนยมีส่ือการเรียน หรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรม
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นั้น ส่ือการเรียนอาจจะจัดในรูปของรายบุคคล หรือผูเรียนทั้งศูนยใชรวมกันได ผูเรียนที่เรียนจาก
ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรมอาจจะตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่ม     
เทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนจะสามารถชวยเหลือกันและกันไดเอง ระหวาง
ประกอบกิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เมื่อจบการเรียนแตละ
ศูนยแลวผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพื่อจะระลึกถึงส่ิงที่เรียนรูได โดยการศึกษาจากกิจกรรม
ในศูนยสํารองซึ่งไดเตรียมไวสําหรับนักเรียนบางคนหรือกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอื่น หรือ
กลุมอ่ืนจะไดมีกิจกรรมอยางอื่นทํา เพื่อการสงเสริมการเรียนรูไดกวางและลึกไมเกิดความ         
เบื่อหนาย หรืออาจจะมีปญหาทางวินัยในช้ันเรียน ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมสํารองอันมีเนื้อหาสาระ
คลายกับสิ่งที่เคยเรียนมา แตกิจกรรมนั้นอาจจะยากหรือมีความลึกซึ้งที่ยั่วยุตอการเรียน

3. ชุดการสอนเอกัตภาพหรือชุดการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนที่จัดระบบ    
ขั้นตอนเพื่อมุงใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองตามลําดับความสามารถของแตละคน 
เพื่อใหผูเรียนกาวไปขางหนาตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอมของผูเรียน เมื่อศึกษา
เสร็จแลวจะทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดอ่ืนตอไปตามลําดับ เมื่อมีปญหา 
ผูเรียนจะปรึกษากันไดระหวางผูเรียน และผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะ           
ผูประสานงาน หรือผูช้ีแนะทางการเรียนรูของตนเองไปไดจนสุดความสามารถ โดยไมตอง       
เสียเวลารอคอยผูอ่ืนเปนการถูกตองและยุติธรรมในการจัดการเรียน ชุดการสอนรายบุคคลอาจ  
ออกมาในรูปของหนวยการสอนยอยหรือโมดูล

4. ชุดการสอนทางไกล เปนชุดการสอนที่ผูเรียนอยูตางถ่ินตางเวลากัน มุงสอนให         
ผูเรียนศึกษาไดดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียน ประกอบดวยส่ือประเภทสิ่งพิมพ รายการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา เชน ชุดการ
สอนทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ยังมีชุดการฝกอบรม ชุดการสอนของ       
ผู ปกครอง ชุดการสอนทางไปรษณีย เปนตน

คณะกรรมการพัฒนาการสอนและผลิ ตอุปกรณก ารสอนคณิตศาสตร                
ทบวงมหาวิทยาลัย (2524 : 250-251) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนไว 3 ประเภทคือ

1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและ
เครื่องมือสําหรับครู ซ่ึงพรอมที่จะนําไปสอนใหเด็กไดเกิดพฤติกรรมคาดหวัง ครูเปนผูดําเนินการ
และควบคุมกิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมภายใตการดูแลของครู

2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน เปนชุดสําหรับใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง 
ครูมีหนาที่เพียงจัดและมอบชุดการเรียนการสอนให แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะ ๆ ใหคํา     
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แนะนําเมื่อมีปญหาและประเมินผล ชุดนี้เปนการฝกใหเรียนดวยตนเอง เมื่อนักเรียนจบการศึกษา
จากโรงเรียนจะไดสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง

3. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียนรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวาง 
แบบที่ 1 กับแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูนําแสดงใหนักเรียนดู 
และกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําเอง ชุดการเรียนการสอนนี้เหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงเริ่มฝกใหรูจักการเรียนรูดวยตนเองภายใตการดูแลของครู

วิชัย วงษใหญ (2525 : 174-175) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามลักษณะของการ
ใชออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับการบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาชุดการเรียน
การสอนสําหรับครูใช คือเปนชุดการเรียนการสอนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครู
ใชประกอบคําบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลงและเปดโอกาสใหนักเรียน
รวมกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเนื้อหาเพียงหนวยเดียวและใชกับ      
นักเรียนทั้งชั้น

2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดการเรียนการสอนนี้มุงเนน   
ที่ตัวผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน             
ชุดการเรียนการสอนแบบกลุมจะประกอบดวยชุดการเรียนการสอนยอยที่มีจํานวนเทากับศูนยที่     
แบงไวในแตละหนวย ในแตละศูนย มีส่ือการเรียนหรือบทเรียนครบชุด ตามจํานวนผูเรียนในศูนย
กิจกรรมนั้น ส่ือการเรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใช 
รวมกันก็ได ผูเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความชวยเหลือ
จากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนสามารถ        
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดเอง ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครู
ไดเสมอ เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลวผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพื่อเจาะลึกถึงส่ิงที่เรียนรู
ไดอีกจากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไวเพื่อเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอ่ืน

3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดระบบขั้นตอนเพื่อ
ใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถของแตละบุคคลเมื่อศึกษาครบแลว         
จะทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนา และศึกษาชุดการเรียนการสอนชุดอื่นตอไปตามลําดับ
เมื่อมีปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดในระหวางผูเรียน และผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันที    
ในฐานะผูประสานงาน หรือผูช้ีแนะแนวทาง การเรียนดวยชุดการเรียนการสอนแบบนี้จัดขึ้นเพื่อ      
สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขีดความ
สามารถ
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วีระ ตันตระกูล และปรีชา นิพนธพิทยา (2533 : 92-94) ไดแบงชุดการสอนไว         
3 ประเภท คือ

1. ชุดการสอนสําหรับครู เปนชุดการสอนประกอบการบรรยายของครูเพื่ออํานวย  
ความสะดวกแกครูในการสอน

2. ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เปนชุดการสอนใชสําหรับการเรียนแบบกิจกรรม
กลุมนอกจากจะใหประสบการณการเรียนรูโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองแลว ยังสงเสริมให    
นักเรียนมี่ความซื่อสัตย สามัคคี เอื้อเฟอเผ่ือแผในหมูคณะ ตลอดจนเสริมสรางวินัยประชาธิปไตย
ในระบบกลุมดวย

3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล เปนชุดการสอนสําหรับนักเรียนใชศึกษาคนควาเปน    
รายบุคคล

เอกสารที่เก่ียวของกับคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
1. ความหมายของคณิตศาสตร

คณิ ต ศ าสต ร ต า มที่ พ จน านุ ก ร มฉบั บ ร า ชบั ณฑิ ต ยสถ าน  พ .ศ . 2 5 2 5                        
(ราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 162) ใหความหมายไววา คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการคํานวณ

แบลค (Black 1959, อางถึงใน ฉวีวรรณ กีรติกร 2534) ไดเขียนไววา คณิตศาสตร
เปนการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางทั้งหลายที่แสดงไดดวยสัญลักษณ และมีหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับ
สัญลักษณ แนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรนี้ไดมีผูสนับสนุนในระยะเวลาตอมาและไดตีพิมพลงใน  
วารสารคณิตศาสตรของสหรัฐอเมริกา

มาเชล สโตน (Mashall Stone) และชี้ใหเห็นวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวย        
การศึกษาถึงระบบนามธรรมโดยทั่วไป ซ่ึงมีโครงสรางที่แนนอน และมีความสัมพันธตอเนื่องกัน

เวบสเตอร (Webster 1980) ไดกลาววาคณิตศาสตรหมายถึงกลุมวิชาตางๆ ไดแก       
เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลัส ฯลฯ ซ่ึงเกี่ยวกันกับปริมาณ (Quantities) ขนาด (Magnitude)   
รูปราง (Forms)

จากความหมายของคณิตศาสตร พอสรุปไดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับการ
คํานวณซึ่งแสดงไดดวยสัญลักษณ เปนการศึกษาถึงระบบนามธรรม ซ่ึงมีโครงสรางแนนอน เชน 
เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลัส เปนตน
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2. โครงสรางของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
เนื้อหาของหลักสูตรคณิตศาสตร มีโครงสรางอันประกอบดวยพื้นฐานในดานตาง ๆ      

3 พื้นฐานคือ
1. พื้นฐานทางจํานวน เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องจํานวนนับ     

เศษสวน ทศนิยม เปนตน
2. พื้นฐานทางพีชคณิต เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเกี่ยวของกับพื้นฐานทางจํานวน 

เชน  สมการ
3. พื้นฐานทางการวัด เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่อง การวัดความ  

ยาว การชั่ง การตวง การหาพื้นที่ การหาปริมาตร ทิศ แผนผัง เวลา วัน เดือน ป และเงิน เปนตน
4. พื้นฐานทางเรขาคณิตเปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องรูป

เรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต
5. พื้นฐานทางสถิติ เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องแผนภูมิและ

กราฟ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2534 ข : 17)



37

     จํานวนนับ                  สมการ                           การวัดความยาว              รูปเรขาคณิต                  แผนภูมิ
      เศษสวน                                                           การชั่ง                             รูปทรงเรขาคณิต           กราฟ
      ทศนิยม                                                            การตวง
                                                                              การหาพื้นที่
                                                                              การหาปริมาตร
                                                                              ทิศ
                                                                              แผนผัง
                                                                               เวลา
                                                                               วัน เดือน ป
                                                                               เงิน

แผนภูมิที่ 3  แผนภูมิแสดงโครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534), 18.

โครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร

พ้ืนฐานทาง
จํานวน

พ้ืนฐานทาง
พีชคณิต

พ้ืนฐานทาง
การวัด

พ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต

พ้ืนฐานทาง
สถิติ
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ยยยยยยาสาาาาาาาาาาาาาาาาาา

แผนภูมิที่ 4   แผนภูมิแสดงโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534), 10.

ชวงชั้น

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ชวงชั้นท่ี 1
(ป.1 – 3)

ชวงชั้นท่ี 2
(ป.4 – 6)

ชวงชั้นท่ี 3
(ม.1 – 3)

ชวงชั้นท่ี 4
(ม.4-6)

การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เวลาเรียน ประมาณปละ
800-1000 ช.ม.

ประมาณปละ
800-1000 ช.ม.

ประมาณปละ
1000-1200 ช.ม.

ไมนอยกวาปละ
1200 ช.ม.
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คณิตศาสตร
สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ

มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง

มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน
และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆ และ
สามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได

มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได
มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยว

กับจํานวนไปใชได
สาระที่ 2 : การวัด

มาตรฐาน ค 2.1 :  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 :  วัดและคาดคะเนขนาดและน้ําหนักของสิ่งที่ตองการ

วัดได
มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได

สาระที่ 3 : เรขาคณิต
มาตรฐาน 3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม

มิติได
มาตรฐาน 3.2 : ใชการนึกภาพ (Visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับ

ปริภูมิ (Spatial Reasoning) และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปญหาได

สาระที่ 4 : พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 :  อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (Pattern) ความ

สัมพันธ และฟงกช่ันตางๆ ได
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอด
จนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได

สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล

ได
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มาตรฐาน ค 5.2 : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะ
 เปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล

มาตรฐาน ค 5.3 :  ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยใน
 การตัดสินใจและแกปญหาได

สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใหเหตุผล
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ
มาตรฐาน ค 6.4 :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง
                 คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร

อ่ืนๆ ได
มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

จุดประสงคการเรียนรูใน ป.02 กลุมทักษะคณิตศาสตร
ในการจัดการเรียนการสอน ครูตองปลูกฝงใหนักเรียนมีลักษณะตามที่หลักสูตร

ตองการ คือ มีคุณลักษณะครบทั้ง 4 ขอ ดังนั้นเพื่อใหครูมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนและ
สามารถตรวจสอบจุดประสงคของกลุมประสบการณทั้ง 4 ขอไดเปนระยะ ๆ ตลอดทั้งป จึงมีการ
นําเอาจุดประสงคทั้ง 4 ขอ มาวิเคราะหตามลักษณะพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย ซ่ึงส่ิงที่ไดจากการวิเคราะหนี้เรียกวา “สมรรถภาพ” สมรรถภาพของกลุมนี้มี 8 ขอ และ
สามารถนําสมรรถภาพมาสรางเปนจุดประสงคการเรียนรู มากําหนดไวในสมุดประจําชั้น จํานวน 
13 ขอ เพื่อใหครูสามารถประเมินเพื่อนําผลมาพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง

ลักษณะจุดประสงคการเรียนรูตามหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2533 เปนจุดประสงคที่
เนนกระบวนการ โดยจําแนกเปนพฤติกรรมอยางเดียว ไมระบุเนื้อหา ซ่ึงจะเอื้อตอการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาใหทันกับความกาวหนาของสังคม แตเนื่องจากการศึกษาระดับประถมศึกษามี 6 ช้ัน ระดับ
พัฒนาการของพฤติกรรมแตละระดับชั้นมีความแตกตางกัน จึงไดมีการกําหนดเปนจุดประสงค
แบงตามชวงชั้น คือ ชวง ป.1-2, ป.3-4 และ ป.5-6 ช้ันที่อยูชวงเดียวกันจะใชจุดประสงคชุดเดียวกัน 
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กรอบจุดประสงคการเรียนรูทักษะคณิตศาสตร
จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู

สมรรถภาพ
ช้ัน ป.1-2 ช้ัน ป.3-4 ช้ัน ป.5-6

1. ความรูความเขาใจ 1. มีความรูความเขาใจ 1. มีความรูความเขาใจ 1. มีความรูความเขาใจ
    คณิตศาสตรพ้ืนฐาน     คณิตศาสตรพ้ืนฐาน     คณิตศาสตรพ้ืนฐาน

2. มีทักษะการคิดคํานวณ 2. มีทักษะการคิดคํานวณ 2. มีทักษะการคิดคํานวณ 2. มีทักษะการคิดคํานวณ
3. กระบวนการทาง 3. มีความสามารถในการ 3. มีความสามารถในการ 3. มีความสามารถในการ
    คณิตศาสตร     จําแนก     จําแนก     จําแนก

4.  มีความสามารถในการ 4.  มีความสามารถในการ 4.  มีความสามารถในการ
   จัดกลุม    จัดกลุม    จัดกลุม
5. มีความสามารถในการ 5. มีความสามารถในการ 5. มีความสามารถในการ
    หาความสัมพันธ     หาความสัมพันธ     หาความสัมพันธ
6. มีความสามารถสราง 6. มีความสามารถสราง 6. มีความสามารถสราง
    ขอสรุปที่มีเหตุผล     ขอสรุปที่มีเหตุผล     ขอสรุปที่มีเหตุผล

4. การแกโจทยปญหา 7. มีความสามารถในการ 7. มีความสามารถในการ 7. มีความสามารถในการ
    นําเหตุการณในชีวิต     นําเหตุการณในชีวิต     นําเหตุการณในชีวิต
    ประจําวันมาตั้งเปน     ประจําวันมาตั้งเปน     ประจําวันมาตั้งเปน
    โจทยคณิตศาสตร     โจทยคณิตศาสตร     โจทยคณิตศาสตร
8. มีความสามารถในการ 8. มีความสามารถในการ 8. มีความสามารถในการ
    แกโจทยปญหา     แกโจทยปญหา     แกโจทยปญหา

5. เจตคติตอคณิตศาสตร 9. มีความตั้งใจเรียน 9. พอใจที่จะเรียน 9. เพิ่มพูนความรูทาง
    คณิตศาสตร     คณิตศาสตร     คณิตศาสตร
10. มีความกระตือรือรน 10. พอใจที่จะทํางาน 10. มีความรูสึกมั่นใจใน
     ที่จะเรียน      เกี่ยวกับคณิตศาสตร      การใชคณิตศาสตร

     อยางมีความหมาย
6. การนําคณิตศาสตรไป 11. มองเห็นความ 11. มองเห็นความ 11. ใชคณิตศาสตรใน
    ใชในชีวิตประจําวัน     สัมพันธระหวาง     สัมพันธระหวางความรู      ชีวิตประจําวัน

    คณิตศาสตรกับชีวิต     ความเขาใจและทักษะ
    ประจําวัน     ทางคณิตศาสตรกับ

    ชีวิตประจําวัน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู

สมรรถภาพ
ช้ัน ป.1-2 ช้ัน ป.3-4 ช้ัน ป.5-6

7. ใชคณิตศาสตรในวิชา 12. มองเห็นความ 12. มองเห็นความ 12. ประยุกตความคิดและ
   อื่น     ความสัมพันธระหวาง     สัมพันธระหวางความรู     รูปแบบทาง

    คณิตศาสตรกับวิชาอื่น     ความเขาใจและทักษะ     คณิตศาสตรเพื่อเปน
    ทางคณิตศาสตรกับ     พ้ืนฐานในการสราง
    วิชาอื่น     ความเขาใจและ

    แกปญหาในวิชาอื่น
8. ทักษะการปฏิบัติ 13. มีทักษะการปฏิบัติ 13. มีทักษะการปฏิบัติ 13. มีทักษะการปฏิบัติ

     กิจกรรมทาง      กิจกรรมทาง      กิจกรรมทาง
     คณิตศาสตร      คณิตศาสตร      คณิตศาสตร

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ      
ปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 10.

3. จุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร
จุดมุงหมายการสอนคณิตศาสตร ในแตละครั้งของการสอนควรระบุไวอยาง

ชัดเจนจะทําใหส่ือความหมายไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูที่เปนครูจําเปนตองเขาใจชัดเจนและ
ในการสอนควรคํานึงถึงจุดมุงหมายเสมอ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดจุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตรในหลักสูตรประถมศึกษา            
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไวดังตอไปนี้

3.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน และมีทักษะที่ได
จากคิดคํานวณ

3.2 เพื่อใหรูจักคิดอยางมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบียบ    
ชัดเจนรัดกุม

3.3 เพื่อใหรูคุณคาของคณิตศาสตร และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
3.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําประสบการณทั้งความรู ความคิด และทักษะที่         

ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และในชีวิตประจําวัน   ดังนั้นในการเรียน
การสอนคณิตศาสตรจึงมีจุดมุงหมายจะใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดการคํานวณ
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สามารถนําคณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น

4. หลักการสอนคณิตศาสตร
บุญทัน อยูชมบุญ (2529 : 24-25) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรดังนี้
4.1 คํานึงถึงความพรอมของเด็ก โดยครูตองทบทวนความรูเดิมกอนเพื่อใหประสบ

การณเดิมกับประสบการณใหมตอเนื่องกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียนเพิ่มขึ้น
4.2 จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ ความสามารถของเด็ก
4.3 ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนคณิตศาสตร
4.4 การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรเปนรายบุคคล รายกลุม เปนพื้นฐานใน

การเรียนตอไป
4.5 การสอนที่เปนไปตามลําดับขั้นจากประสบการณที่งายกอน
4.6 การสอนแตละครั้งมีจุดประสงคที่แนนอน
4.7 เวลาที่ใชในการสอนควรเปนระยะเวลาที่พอเหมาะไมนานเกินไป
4.8 ครูจัดกิจกรรมที่ยืดหยุนได เด็กไดมีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความพอใจและ

ความถนัดของตนใหอิสระปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียน เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาตร
4.9 เปดใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมวางแผนกับครูมีสวนรวมในการศึกษาคนควา
4.10 กิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกไปพรอมกับการเรียนรู
4.11 นักเรียนอายุ 6-12 ป จะเรียนไดดีเมื่อตอนเริ่มเรียนครูใชของจริงอุปกรณ      

ซ่ึงเปนรูปธรรมตามลําดับจะชวยใหนักเรียนเรียนดวยความเขาใจ ทําใหเห็นวาคณิตศาสตรเปนวิชา       
ที่ไมยาก

4.12 การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการสอนตอเนื่องและเปนสวน
หนึ่งของการสอน ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม และชวยใหทราบขอ
บกพรองที่เกิดขึ้น

4.13 ไมควรจํากัดวิธีการคํานวณหาคําตอบของนักเรียน แตควรแนะนําวิธีคิด อยาง
รวดเร็ว และแมนยําในภายหลัง

สมจิต ชีวปรีชา (2529 : 11-16) ไดกําหนดหลักการสอนคณิตศาสตรไวหลาย
ประการ ดังตอไปนี้
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1. จัดใหมีการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ความพรอมทางคณิตศาสตร  
นับวาเปนพื้นฐานของการเริ่มบทเรียน และเปนพื้นฐานที่จะเรียนบทตอไป ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของ
ครูจะตองเตรียมเด็กใหมีความพรอม

2. จัดเนื้อหาโครงสรางของคณิตศาสตรใหตอเนื่องกันตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาหรือถึงระดับมหาวิทยาลัย

3. การสอนเนื้อหาใหมจะตองเปนประสบการณ และเปนเนื้อหาตอเนื่องกับความ
รูเดิมของผูเรียน ผูเรียนจะตองเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม 
เพราะความคิดความเขาใจจากประสบการณเดิม จะชวยใหผูเรียนมีเหตุผล ความเขาใจและสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

4. การสอนตองมีระบบที่ตองเรียนไปตามลําดับขั้น คณิตศาสตรเปนเรื่องที่ตองมี
ระบบตองเรียนไปตามลําดับขั้นตอน เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมีทักษะเบื้องตนตามที่ตองการ

5. ควรใชส่ือการสอน   เนื่องจากสื่อการสอนเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความ    
เขาใจ  เนื้อหาคณิตศาสตรไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น เกิดการเรียนรูที่ถาวร

6. จัดการเรียนการสอนตามรูปธรรมไปสูนามธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาควรเริ่มจากของจริง (Concrete) ไปสูสัญลักษณ 
(Symbol)

7. ใชสัญลักษณใหมๆ แทนความหมายของเรื่องราว และถอยคําคณิตศาสตร
ปจจุบันเนนคณิตศาสตรในลักษณะที่เปนนามธรรม ดังนั้นการเริ่มการสอนจะตองใหเขาใจเนื้อหา
แตละเรื่องเปนอยางดี แลวจึงใชสัญลักษณ หรือถอยคําที่เปนภาษาคณิตศาสตร

8. สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาหลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง
9. ใชวิธีอุปนัยในการสรุปหลักเกณฑและบทเรียนแลวนําความรูไปใชดวยวิธีนิร

นัย
10. เนนความเขาใจมากกวาการจํา
11. จัดการสอนเพื่อใหเกิดความรูถาวร   เมื่อผูเรียนไดแนวคิดที่ถูกตองแลวจึงใหทํา     

แบบฝกหัด
12. มีเทคนิคในการยั่วยุใหนักเรียนเกิดความสนใจคณิตศาสตร
13. ควรจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียน
จากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาวพอสรุปไดวา การสอนคณิตศาสตรนั้น       

จะตองมีการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน จัดเนื้อหาใหตอเนื่องพอสรุปไดวา จัดเนื้อหาให       
ตอเนื่องเหมาะสมกับความตองการ และความสนใจของผูเรียนมีเทคนิคการสอน ใชส่ือการเรียน
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การสอนที่มี    ประสิทธิภาพเนนใหผูเรียนมีความเขาใจจนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจํา
วันไดอยางมีความสุข

5. จิตวิทยาท่ีใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
สุรชัย ขวัญเมือง (2522 : 22) ไดกลาวถึงจิตวิทยาที่ใชในการสอนคณิตศาสตรไว  ดัง

นี้
5.1 ใหนักเรียนมีความพรอมกอนที่จะสอนอยูเสมอ
5.2 สอนจากสิ่งที่เด็กมักมีประสบการณหรือไดพบเห็นเสมอ
5.3 สอนใหเด็กเขาใจความสัมพันธของสวนยอย และสวนยอยกับสวนใหญ
5.4 สอนจากงายไปหายาก
5.5 ใหนักเรียนเขาใจหลักการ และรูวิธีที่จะใชหลักการ
5.6 ใหเด็กฝกทําหลายๆ คร้ังจนกวาจะคลอง และมีการทบทวนอยูเสมอ
5.7 ตองเรียนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
5.8 ควรใหกําลังใจเด็ก
5.9 คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

6. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร
บํารุงสงฆ และสมหวัง ไตรตั้งวงศ (2520 : 23)ไดกลาวไววาทฤษฎีคือ
6.1 ทฤษฎีการฝกฝน (Drill Theory) เช่ือวาเด็กจะเรียนรูไดดีโดยการฝกกระทํา    

ส่ิงนั้นหลายๆ คร้ัง ดังนั้นในการสอนจึงเนนการฝกฝนทําแบบฝกหัดมากๆ โดยครูจะใหตัวอยาง 
บอกหลักสูตร กฎเกณฑจึงทําใหทฤษฎีนี้มีขอบกพรอง คือ

6.1.1 เด็กตองจดจําทองกฎ สูตร เปนเรื่องที่ยากสําหรับเด็ก
6.1.2 เด็กไมอาจจําขอเท็จจริงตางๆ ที่เรียนมาแลวไดทั้งหมด
6.1.3 เด็กจะขาดความเขาใจในสิ่งที่เรียนจะทําใหเกิดความลําบาก สับสน    

ในการคํานวณ แกปญหา และอาจลืมส่ิงที่เรียนงาย
6.2 ทฤษฎีแหงเหตุบังเอิญ (Incidental Learning Theory) เชื่อวาเด็กจะเรียนรูไดดี

เมื่อเกิดความตองการหรืออยากรูในสิ่งนั้นๆ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดขึ้นจาก      
เหตุการณ

6.3 ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning Theory) เชื่อวาการคิดคํานวณกับการเปนอยู
ในสังคมของเด็กเปนหัวใจของการเรียนการสอนเด็กจะเรียนรูไดดีเมื่อเด็กไดเรียนสิ่งที่มี         
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ความหมายตอตนเอง และเปนเรื่องเด็กไดพบในสังคมประจําวันของเด็ก ทฤษฎีนี้จึงเปนที่ยอมรับ
และจากผลการคนควาพบวา การสอนเด็กในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2 ตามทฤษฎีนี้เด็กเรียนเลข
ไดดีที่สุด

วรรณี โสมประยูร (2531 : 32) ไดนําเอาทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการ
สอนคณิตศาสตร 8 ทฤษฎี คือ

1. ทฤษฎีฝกสมอง (Mental Discipline) ของ Plato and John Lock การพัฒนาสมอง 
โดยใหนักเรียนเขาใจและฝกฝนมากๆ จนเกิดทักษะ และความคงทนในการเรียนรู และถายโยงไป
ใชไดอยางอัตโนมัติ

2. ทฤษฎีเชื่อมโยงตอสถานการณตอบสนอง (Connectionism) ของ Thorndike เปน
การเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองของผูเรียนแตละขั้นอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู      
3 กฎ

2.1 กฎการฝกฝนหรือการกระทําซํ้า (The Law of Exercise or Repetition) การ
ตอบสนองสิ่งเราบอยครั้งเทาไร ส่ิงนั้นยอมอยูคงนานเทานั้น และหากไมไดปฏิบัติตัวเช่ือมโยงกัน
จะตองออนกําลังลง

2.2 กฎแหงผล (The Law of Effect) หรือกฎแหงความพึงพอใจ และความ
เจ็บปวด การตอบสนองจะมีกําลังมากขึ้นหากเกิดความพอใจตามมาและจะออนกําลังลงเมื่อเกิด
ความไมพอใจ

2.3  กฎแหงความพรอม (The law of Readiness) กระแสประสาทมีความพรอมที่
จะกระทํา และไดกระทําเชนนั้นจะทําใหเกิดความพอใจ แตถายังไมพรอมที่จะกระทํายอมทําให
เกิดความรําคาญ

3. ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก (Apperception) ของ Herbart เปนทฤษฎีเชื่อมโยง     
ส่ิงเรากับการเรียนรูที่เราความสนใจ และสรางความเขาใจใหแกผูเรียนกอนกอนดวยกิจกรรมที่ใช
รูปธรรมเปนสื่อการเรียนการสอนหรือสถานการณตางๆ เปนกระบวนการเชื่อมโยงความคิดให   
เขาไปในความคิดที่เก็บสะสมไว

4. ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning) ของ Skinner การเรียนรูจะแบงออกเปน    
จุดประสงคของการเรียนออกเปนสวนยอยๆ มากมาย ซ่ึงแตละสวนจะถูกเสริมแรงเปนสวนๆ ไป
และจะตองกําหนดเวลาในการเสริมแรงใหเหมาะสม

5. ทฤษฎีหลักการสรุปจากประสบการณ (Gereralization of Experience) ของ  Jude
เนนการสรุปเรื่องจากประสบการณที่ไดรับ
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6. ทฤษฎีการหยั่งรูหยั่งเห็น (Insignt Through Configuration of a Perceived 
Situation) เปนทฤษฎีถายโยงความรูของกลุมนักจิตวิทยาสนาม (Gestalt Field Psychologists) ของ 
Wolfgang Kohler ซ่ึงทฤษฎีนี้เนนผูเรียนสามารถศึกษาวิเคราะหดวยลักษณะการหยั่งรูไดดวย
กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการคนพบดวยตัวผูเรียนเองสามารถสรางรายละเอียดเนื้อหาให
เปนโครงสรางรวมได

7.  ทฤษฎีการผอนคลาย (Sugestopedia)
8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) คือ การนําเรื่องราวของ

ชีวิตจริงในชีวิตประจําวันมาเปนสถานการณประกอบการเรียนการสอนในหองเรียน

7. ประโยชนของคณิตศาสตร
วรรณี โสมประยูร (2525 : 229) ไดกลาวถึง ประโยชนของคณิตศาสตรไวดังนี้
7.1 คณิตศาสตรมีประโยชนในชีวิตประจําวัน   กิจกรรมตางๆ  ในชีวิตประจําวัน

ของมนุษย เชน การซื้อขาย การดูเวลา คาแรงงาน ฯลฯ เกิดจากการใชความรูทางคณิตศาสตรทั้งส้ิน
7.2 คณิตศาสตรชวยใหเราเขาใจโลกคณิตศาสตรชวยใหเราเขาใจการโคจรของโลก 

น้ําขึ้น น้ําลง ฤดูกาลตางๆ ฯลฯ และเขาใจสิ่งตางๆ ที่อยูนอกโลก
7.3 คณิตศาสตรชวยสรางเจตคติที่ถูกตองทางการศึกษาคณิตศาสตรจะชวยให         

ผูเรียนเปนผูแสวงหาความจริง ความถูกตอง การรูจักนําความรูไปใชใหเปนประโยชน
7.4 คณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
7.5 คณิตศาสตร เปนมรดกของวัฒนธรรมสวนหนึ่งที่คนรุนกอนไดคิดคน         

สรางสรรคไวและถายทอดใหคนรุนหลัง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษานั้น มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถ   
พื้นฐาน 3 ดานคือ ความเขาใจในหลักการ และความคิดรวบยอด ความสามารถหรือทักษะในการ
คิดคํานวณ และความสามารถในการแกปญหาหรือการนําไปใช การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลดังกลาว ครูผูสอนจะตองลําดับขั้นการสอนอยางมีระบบ โดยนําจิตวิทยา และทฤษฎี
การเรียนรูโครงสรางทางคณิตศาสตรมาผสมผสานแลวจัดลําดับขั้นถายโยงความรูเกากับความรู
ใหมเปนลูกโซจากของจริงไปสูของจําลอง รูปภาพ และสัญลักษณจึงจะทําใหเกิดความเขาใจ มีการ
ทําแบบฝกหัดมากพอจนเกิดทักษะทําใหผูเรียนนําความรูทางคณิตศาสตรไปแกปญหาในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนแบบเรียนเปนคู
1. ความหมายการเรียนเปนคู

บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 118) ไดใหความหมายของการเรียนเปนคูไววา การเรียน
เปนคู (Learning Cell) หมายถึง ปฏิสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนระหวางนักเรียน 2 คน โดยท่ีนักเรียน 
2 คนกระทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน กิจกรรมดังกลาวอาจอยูในรูปการอาน การตอบปญหา การ
อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน หรืออาจอยูในรูปอื่น

2. หลักการเรียนรู
หลักการเรียนรูของการเรียนเปนคู บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 118 – 119) ไดอธิบาย

ไว  ดังนี้
เทคนิคของการเรียนเปนคู สอดคลองกับหลักการเรียนรูที่วา การเรียนรูจะเกิดขึ้น

อยางมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง (Active) โดยตลอดไดรับ    
ขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) และไดแกไขในสวนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ซ่ึงมีวิธีสอนที่
นิยมใชกันหลายวิธีที่ไมอาจบรรลุหลักการดังกลาว เชน วิธีสอนแบบบรรยาย ซ่ึงในขณะที่ครูกําลัง
บรรยายนักเรียนอาจไมสนใจฟงหรือสนใจฟงแตไมเขาใจ หรือถึงแมจะเขาใจแตคุณภาพของการ
เรียนรูก็จะมีระดับและความเขมต่ํากวาการเรียนรูที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลนั้นไดศึกษาและดําเนิน       
บทบาทเปนผูสอนคนอื่น วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุม (Group Discussion) และวิธีสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) ที่มุงใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจังแตพบปญหาหลายประการ 
เชน นักเรียนสวนใหญไมไดศึกษาเรื่องที่จะอภิปรายมากอนและจะพบอยูเสมอวามีนักเรียนจํานวน
มากไมไดแสดงความคิดเห็น แตจะมีคนที่พูดเกง ชอบอวดตัวหรือกาวราวผูกขาดการอภิปราย เวลา
ที่แตละคนไดพูดก็มีนอยมาก เปนตน เทคนิคของการเรียนเปนคูจะแกปญหาที่กลาวมาเหลานี้
เพราะนักเรียนแตละคนตองกระทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง มีโอกาสไดรับขอมูลสะทอนกลับ
และไดแกไขสวนที่ผิดพลาดในเรื่องที่เรียน

3. รูปแบบของการเรียนเปนคู
การเรียนเปนคูสามารถกระทําไดหลายแบบหลายวิธี โกลดสชมิด ไดเสนอแนะไว 2

วิธี ซ่ึงไดทําการทดลองและประสบผลสําเร็จมาแลวดังนี้ (Goldschmid 1971 : 1-6, อางถึงใน
บุญชม ศรีสะอาด 2530 : 21-22)
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วิธีท่ี 1
วิธีนี้จะกําหนดใหนักเรียนแตละคนอานหรือศึกษาเนื้อหาอยางเดียวกัน เปาประสงค

ของวิธีนี้ก็เพื่อใหผูเรียนแตละคูไดมีการสนทนาอยางเขมขนเพื่อตรวจสอบผลการอานเพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ลุมลึกในเรื่องที่อาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนขอสนเทศ (Information) เกี่ยวกับเรื่องนั้น วิธีนี้มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ในแตละครั้งจะกําหนดเรื่องหรือใหผูเรียนเลือกเรื่องที่จะอานหรือศึกษาโดย
ทุกคนจะตองอานหรือศึกษาในเรื่องเดียวกัน เร่ืองดังกลาวควรเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถ     
ไมยาวเกินไป กลาวคือสามารถดําเนินการตามวิธีนี้ไดภายในเวลาสองคาบเรียน

ขั้นที่ 2 แตละคนอานเนื้อหาในเรื่องที่ไดรับมอบหมายอยางละเอียด
ขั้นที่ 3 ทุกคนตองตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาน และนําคําถามเหลานั้นพรอม

สําเนาอีก 1 แผนติดตัวมาดวยในแตละคาบตอไป จํานวนของคําถามจะขึ้นอยูกับความยาวของเรื่อง
ที่ไดรับมอบหมายใหอานและชวงเวลาในการเรียนนั้น คําถามที่จะตองตั้งมาควรมีลักษณะดังนี้

3.1 เปนคําถามที่ เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาน การตอบคําถามเหลานี้อยาง
ครบถวนจะเปน    การสรุปจุดสําคัญของเรื่องนั้น

3.2 เปนคําถามในเนื้อหาของเรื่องที่อานโดยไดมาจากการศึกษาจากแหลง
คนควาอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดใหอาน ควรมีคําถามประเภทนี้อยางนอยหนึ่งขอ

3.3 ถาเปนไปไดควรมีคําถาม 1 หรือ 2 ขอ ที่โยงเนื้อหาที่อานไปสูประสบ
การณสวนตัวหรือประสบการณในการทํางาน

3.4 อาจมีคําถามประเภทอื่นเพิ่มเติมหรือทดแทนคําถามประเภทที่กลาวมา
ขั้นที่ 4 ในตอนเริ่มตนของการเรียนแตละครั้งครูจะใหนักเรียนจับคูกัน คร้ังแรก

อาจจับคูกันโดยวิธีสุม คร้ังตอมาใหเปลี่ยนคูกันไปเรื่อยๆ ผูที่มีความสนใจคลายคลึงกันอยูในพวก
เดียวกัน เชน ใหนักเรียนวิชาเอกเดียวกันเขาคูกัน หรือในทางตรงกันขามถาตองการใหไดแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวางครูก็อาจจะจัดใหผูที่มีภูมิหลังแตกตางกันเขาคูกันวิธีจับคูอีกวิธี
หนึ่งคือให นักเรียนเลือกคูของตนเองดวยตัวเอง

ขั้นที่ 5 กอนเริ่มตนถาม–ตอบซึ่งกันและกัน ครูอาจรวบรวมสําเนาของคําถามที่   
นักเรียนแตละคนเขียนไว ซ่ึงจะมีประโยชนหลายประการเชน เปนการตรวจสอบการเตรียมตัวของ
นักเรียน โดยสามารถนํามาประเมินการตั้งคําถามหรือใหขอมูลสะทอนกลับแกนักเรียนเปนตน

ขั้นที่ 6 นักเรียนแตละคูจะถามและตอบคําถามซึ่งกันและกันโดยสมมติวาคนหนึ่ง
เปน ก อีกคนเปน ข แลวดําเนินการดังนี้ ก เปนผูถามคําถามแรกที่ตนไดเตรียมไว ข ตอบคําถามนั้น
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แลว ก อาจกลาวเสริมในรายละเอียดหรือแกไขในกรณีที่ ข ตอบผิด จากนั้น ข จะถามคําถามแรก
ของตน ก เปนฝายตอบ ใหดําเนินการเชนนี้ไปเรื่อยๆ

ขั้นที่ 7 ในขณะที่แตละคูกระทํากิจกรรมการเรียนโดยการถาม – ตอบ ซ่ึงกันและกัน
นั้น ครูและผูชวยจะหมุนเวียนไปยังแตละคู เพื่อใหขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) ถามและตอบคํา
ถามเพื่อประเมินผลการทํากิจกรรมการเรียน ทั้งนี้ไมจําเปนตองตรวจสอบแตละคูในทุกครั้งที่ไป
สังเกต

วิธีท่ี 2
วิธีนี้จะกําหนดใหนักเรียนแตละคนอานหรือศึกษาเนื้อเรื่องคนละสวนกัน ซ่ึงตาง

กับวิธีที่ 1 แตมีจุดประสงคเชนเดียวกันโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่1 กําหนดเรื่องและใหนักเรียนเลือก โดยในแตละคูจะอานหรือศึกษาเนื้อหา

คนละสวนไมตรงกัน
ขั้นที่ 2 – 5 ดําเนินการเชนเดียวกับในวิธีที่ 1
ขั้นที่ 6 ในแตละคู คร่ึงแรกของคาบเรียน ก บรรยายและอธิบายจุดสําคัญในเรื่องที่

ตนศึกษาใหกับ ข แลวถามคําถามเพื่อตรวจสอบดูวา ข เขาใจหรือไม ถายังพบวาไมเขาใจหรือเขา
ใจผิดก็อธิบายเพิ่มเติมหรือแกจุดที่เขาใจผิดนั้น ในครึ่งหลังจะสลับบทบาทกันกลาวคือ ข เปนฝาย
บรรยายแลวถามคําถามในเรื่องที่ตนศึกษาสวน ก เปนฝายฟงและตอบคําถามนั้น

ขั้นที่ 7 ดําเนินการเชนเดียวกับในวิธีที่ 1
รูปแบบของวิธีสอนแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) บุญชม ศรีสะอาด ไดนํามา

ประยุกตเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยในป พ.ศ.2530 โดยไดเสนอขั้นตอน
ของวิธีสอนแบบเรียนเปนคูไว 4 ขั้นตอน (บุญชม ศรีสะอาด 2537 : 119-120) ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นฝกทักษะการสื่อสารและฝกทักษะการตั้งคําถาม ใหนักเรียนทํากิจกรรม
กลุมสัมพันธ เพื่อใหคูเรียนมีความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกันและสามารถทํางานรวมกันได
สามารถ   ส่ือสารขอมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตั้งคําถาม
เพื่อเราความ   สนใจหรือทําความกระจางในจุดใดจุดหนึ่งโดยตรงได

ขั้นที่  2 ขั้นดําเนินการสอนโดยครูให เนื้อหาพรอมกับแจกจุดประสงค เชิง          
พฤติกรรมใหนักเรียนทราบ นักเรียนจับคูกันเรียนและทํากิจกรรมการเรียนเปนคู

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป โดยครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบยอยโดยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยพรอมทั้งเฉลยหลัง

จากนักเรียนทําเสร็จแลว
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เอกสารที่เก่ียวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตร
ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร
แอนเดอรสัน และ พริงกรี (Anderson and Pringry 1973 : 228) ไดใหความหมายของ

โจทยปญหาคณิตศาสตรวาเปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการหาขอสรุป หรือเปนคําตอบ ซ่ึงผู
แกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสม ซ่ึงใชความรู ประสบการณ การวางแผน 
และการตัดสินใจประกอบกัน

อาดัมซ (Adams 1977 : 176) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร เปนสถาน
การณที่เกี่ยวกับปริมาณ และตองมีการตัดสินใจลงมือกระทําหรือหาคําตอบ โดยปญหานั้นจะเปน
ปญหาที่ใชภาษาเรื่องราวหรือคําพูดก็ได

มนูญ อรุณไพโรจน (2517 : 17) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง 
สภาพปญหาทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบไปดวยจํานวนและตัวเลข ตลอดจนคําหอมลอมที่กอให
เกิดปญหา ซ่ึงนักเรียนจะตองคิดและตัดสินใจวา จะใชวิธีการอะไรทางคณิตศาสตรมาแกปญหานั้น

สวัสดิ์ จิตตจนะ (2535 : 77) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร เปนขอความ    
ที่แสดงถึง เงื่อนไข ความสัมพันธของจํานวนที่กําหนดไวในแตละประโยค ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง อันจะกอใหเกิดจํานวนและผลลัพธอีกจํานวนหนึ่งที่ตองการทราบในคําถามของโจทย

ประเภทของโจทยปญหา
บารุดดี้ (Baroody 1987 : 260-261, อางถึงใน สุนีย เหมะประสิทธิ์ 2533 : 33) แบงโจทย

ปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภทคือ
1. โจทยปญหาปกติ (Routine Problems) คือ โจทยปญหาในหนังสือเรียนทั่วๆ ไปซึ่ง  

มุงเนนการฝกทักษะใดทักษะหนึ่ง มีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว
2. โจทยปญหาที่ไมปกติ (Non Routine Problems) คือ โจทยปญหาที่มีลักษณะ      

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชีวิตมากกวาโจทยปญหาปกติ คือ มีขอมูลมาก ทั้งที่จําเปน
และไมจําเปน หรือมีขอมูลไมเพียงพอ อาจมีคําตอบมากกวา 1 คําตอบ เนนการคิดวิเคราะหอยาง
เปนเหตุเปนผล

สมวงษ แปลงประสพโชค (2529) ไดเสนอรูปแบบตางๆ ของโจทยปญหา บวก ลบ คูณ 
หาร ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะของโจทยปญหาปกติ (Routine Problems) ที่ บารูดดี้ ไดแบงไวดังนี้

โจทยปญหาการบวก 4 แบบ
แบบที่ 1 ธิดามีเงิน 3 บาท คุณแมใหอีก 4 บาท ธิดามีเงินรวมทั้งหมดกี่บาท
แบบที่ 2 ครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย 4 คน มีลูกสาว 3 คน ครอบครัวนี้มีลูกกี่คน
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แบบที่ 3 มาลีมีสมจํานวนหนึ่ง เธอใหนองไป 4 ผล ยังเหลือ 3 ผล เดิมมาลีมีสมกี่ผล
แบบที่ 4 ปติมีลูกบอล 4 ลูก วีระมีมากกวาปติ 4 ลูก วีระมีลูกบอลกี่ลูก
โจทยปญหาการลบ 8 แบบ
แบบที่ 1 ชูใจมีขนม 7 อัน เธอใหมานีไป 3 อัน ชูใจเหลือขนมกี่อัน
แบบที่ 2 อารีมีขนม 7 หอ วีณามีขนม 3 หอ อารีมีมากกวา วีณากี่หอ (วีณามีนอยกวา

อารีกี่หอ)
แบบที่ 3 มานีมีลูกหิน 7 ลูก เปนสีขาว 3 ลูก นอกนั้นเปนสีเหลือง มานีมีลูกหินสีเหลือง

กี่ลูก
แบบที่ 4  มานะมีมะนาว 3 ลูก เขาตองการใชมะนาว 7 ลูก มานะตองการเพิ่มอีกกี่ลูก
แบบที่ 5 วารีมีดินสอ 7 แทง วีณามีนอยกวา 3 แทง วีณามีดินสอกี่แทง
แบบที่ 6 วิไลมีเงนิ 4 บาท พี่ใหวิไลมาจํานวนหนึ่ง ทําใหวิไลมีเงินรวม 7 บาท พี่ใหเงิน

วิไลกี่บาท
แบบที่ 7 ยุดามีลูกหินจํานวนหนึ่ง หลังจากรับเพิ่มมา 3 ลูกแลวทําใหมีลูกหินรวม 7 ลูก

เดิมยุดามีลูกหินกี่ลูก
แบบที่ 8 นารีมีขนม 7 หอ หลังจากใหนองไปแลวเหลือขนม 3 หอ นารีใหนองไปกี่หอ
โจทยปญหาการคูณ 4 แบบ
แบบที่ 1 ปรีดามีสีเทียน 3 กลอง แตละกลองมีสีเทียน 12 แทง ปรีดามีสีเทียนกี่แทง
แบบที่ 2 ปติแบงชมพูทั้งหมดใสถุง ถุงละ 12 ลูก ไดจํานวน 3 ถุง ปติมีชมพูกี่ลูก
แบบที่ 3 สุดามีสีเทียน 3 แทง นารีมีสีเทียนเปน 13 เทาของสุดา นารีมีสีเทียนกี่แทง
แบบที่ 4 นภามีกระโปรง 4 ตัว และเสื้อ 3 ตัว เธอจะนํามาจับคูเขาชุดกันไดกี่วิธี
โจทยปญหาการหาร 4 แบบ
แบบที่ 1 ดารามีสม 36 ผล จัดใสจาน จานละ 12 ผล จะไดกี่จาน
แบบที่ 2 เรณูมีสม 36 ผล แบงใสจาน 12 จาน จานละเทาๆ กัน จะไดจานละกี่ผล
แบบที่ 3 ปญญานับมะนาวใสถุง ถุงละ 12 ลูก หมดมะนาวไป 36 ลูก จะใสไดกี่ถุง
แบบที่ 4 ยุดามีเงิน 36 บาท เธอมีเงินเปน 12 เทาของนารี นารีมีเงินกี่บาท
จากการศึกษาหลักสูตร คูมือครูคณิตศาสตร และหนังสือเรียนในระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่ 3 พบวาลักษณะของโจทยปญหาที่ใชอยูนั้น มีลักษณะสอดคลองกับรูปแบบของโจทย
ปญหาในเบื้องตนนั่นคือ เปนโจทยปญหาปกติขั้นตอนเดียว หาคําตอบโดยวิธีบวก ลบ คูณ หรือ
หาร และโจทยปญหาระคน ซ่ึงผูวิจัยใชเปนรูปแบบในการศึกษาคนควาครั้งนี้
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ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การที่จะแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีนั้น ตองอาศัยรูปแบบวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม

ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไวตางๆ กัน   
ดังนี้

โพลยา (Polya 1957 : xvi – xvii , อางถึงใน สุนีย เหมะประสิทธิ์ 2533 : 81) เสนอ    
ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาไว 4 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 ขั้นเขาใจปญหา (Understanding the Problem) นั่นคือ เขาใจวาอะไรคือส่ิงที่ไม
รู อะไรคือขอมูล โจทยกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง และเพียงพอที่จะแกหรือไม หากเกิดความกํากวม
หรือลักล่ันหรือขัดแยง ควรใชการวาดรูป และควรแยกสภาพการณหรือเงื่อนไขออกเปนสวนๆ 
โดยการเขียนลงบนกระดาษ จะทําใหเขาใจปญหามากขึ้น

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน (Devising a Plan) เปนขั้นที่คนหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลกับ
ส่ิงที่ไมรู ถาหากไมสามารถหาความเชื่อมโยงได ก็ควรอาศัยหลักการวางแผนในการแกปญหาดังนี้

2.1 เปนโจทยปญหาที่เคยประสบมากอนหรือเปลา หรือมีลักษณะคลายคลึงกับโจทย 
ที่เคยแกมากอน หากแตแตกตางกันที่รูปแบบ

2.2 รูจักโจทยปญหาที่เกี่ยวของ หรือสัมพันธกับโจทยที่จะแกหรือไม และรูจักทฤษฎี 
ที่จะใชแกหรือไม

2.3 พิจารณาสิ่งที่ไมรูในโจทยและพยายามคิดถึงปญหาที่คุนเคย ซึ่งมีส่ิงที่ไมรูเหมือน
กัน และดูวาจะใชวิธีแกปญหาที่เคยประสบมาใชกับโจทยปญหาที่กําลังจะแก

2.4 ควรอานโจทยปญหาอีกครั้ง  และวิเคราะหเพื่อดูวาแตกตางจากปญหาที่เคย
ประสบหรือไม

ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการตามแผน (Carry Out the Plan) เปนขั้นของการปฏิบัติตามแผนที่
วางไว และตองตรวจสอบแตละขั้นที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม

ขั้นที่ 4 ขั้นของการตรวจสอบกลับ (Looking Back) เปนการตรวจสอบการแกปญหาวา
ถูกตองหรือไม โดยจะตองมีการตรวจสอบผลลัพธที่ไดวาถูกตอง โดยอาจใชวิธีการอีกวิธีหนึ่ง
ตรวจสอบเพื่อดูวาผลลัพธที่ไดตรงกัน หรืออาจใชการประมาณคําตอบอยางคราวๆ

นิพนธ จิตตภักดี (2527 : 7-16) ไดเสนอแนะขั้นตอนในการสอนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยเนนใหครูฝกนักเรียนใหรูจักคิดตามลําดับขั้น และครูผูสอนตองใชคําถามนํา     
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2  แสดงขั้นตอนการแสดงโจทยปญหา

ลําดับขั้นในการทําโจทยปญหา คําถามนํา
1. อานโจทยปญหาใหเขาใจเปนตอนๆ และ
    พยายามใชอุปกรณประกอบเรื่องราว
    ของโจทย

1. นักเรียนเลาเรื่องราวของโจทยเปนคําพูด
     ของนักเรียนไดอยางไร

2. หาวา โจทยถามอะไรบาง 2. โจทยขอนี้ใหหาอะไร โจทยไมกําหนด
     อะไรให

3. โจทยกําหนดอะไรใหบาง เลือกขอความที่
    ไมเกี่ยวของ

3. โจทยกําหนดอะไรใหบาง เราตองรูทุก
     ขอความที่โจทยกําหนดมาให หรือไม
     นักเรียนเขียนภาพไดหรือไม

4. เลือกกระบวนการที่ใชกับโจทยขอนี้ 4. นักเรียนจะใชกระบวนการอะไรบาง
5. แปลโจทยปญหาเปนประโยคคณิตศาสตร 5. เขียนประโยคคณิตศาสตรขอนี้วาอยางไร
6. กะประมาณคําตอบ 6. คําตอบควรไดประมาณเทาไร
7. คํานวณเปรียบเทียบกับที่กะประมาณเอาไว 7. ใหนักเรียนลงมือคิดเลขขอนี้ และดูวา

     คําตอบที่ไดใกลเคียงกับที่ประมาณไว
     หรือไม

8. ตรวจคําตอบ 8. คําตอบที่ไดสมเหตุสมผล หรือไม เราจะ
    ตรวจสอบไดอยางไร มีวิธีหาคําตอบวิธีอ่ืน
    อีกไหม

9. ใสคําตอบ 9. คําตอบที่ไดเกี่ยวของกับขอความของโจทย
    ตอนไหน

ที่มา :  นิพนธ  จิตตภักดี,  “การสอนโจทยปญหา,”  ประชากรศึกษา 26,  301 (กันยายน 2517) :     
7-16.

นอมศรี เคท (2526 : 66) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการแกโจทยปญหาไวดังนี้
1. ทําความเขาใจสภาพ และลักษณะของปญหา
2. ศึกษาปญหาวามีความแตกตาง หรือคลายกับปญหาที่เคยพบมาแลวอยางไรบาง
3. เลือกกระบวนการที่ใชในการแกปญหา
4. แสดงวิธีทํา
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5. พิจารณาและตรวจคําตอบที่ไดจากการคํานวณ
สมศักดิ์ กล่ันกลิ่น (2531 : 30) เสนอระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกโจทย

ปญหาที่เรียกวา การสอนแบบวิเคราะห โดยอาศัยแบบฝกหัดเปนหลัก เพื่อแกปญหาที่เด็กลืมวิธีคิด 
หรือไมรูวาจะเริ่มอยางไร ไมสามารถแปลงเปนประโยคสัญลักษณได ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้

แผนภูมิที่ 5  แผนภูมิการสอนแบบวิเคราะห
ที่มา : สมศักดิ์  กล่ันกลิ่น,  “การสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม,” สารพัฒนาหลักสูตร
7, 77 (สิงหาคม 2531) : 77.

สวัสดิ์ จิตตจนะ (2535 : 75-81) ไดเสนอขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไว  
7 ขั้นตอน ซ่ึงสรุปไดดังนี้

1.  อานโจทยปญหา
2.  แบงโจทยปญหาเปนประโยค
3.  พิจารณาความสัมพันธของจํานวนตางๆ ในโจทย
4.  ตัดสินใจเลือกใชวิธีการหาคําตอบ
5.  แสดงความคิดในการแกโจทยปญหา
6. แสดงวิธีหาคําตอบ
7. คิดคํานวณหาตอบและตรวจสอบคําตอบ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 7) 

ไดกําหนดกระบวนการแกปญหา ไว 4 ขั้นตอนใหญๆ คือ
1. ทําความเขาใจปญหาใหถองแท

ขั้นที่ 1
รวบรวมขอมูล

(ศึกษาสภาพปจจุบัน)

ขั้นที่ 2
หาความสัมพันธ

ขั้นที่ 3
วิเคราะหโจทย

ขั้นที่ 4
วิเคราะหคําถาม

ขั้นที่ 5
แกปญหา
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2. หาวิธีการที่จะใชในการแกปญหา เชน ใชอุปกรณของจริง ใชการเขียนภาพ ใชการ
เขียนตาราง เขียนรายการที่สําคัญจากปญหา คิดตามเหตุผล

3. ลงมือแกปญหาตามวิธีการที่คิดวาไดผล  ถายังไมไดผลก็หาวิธีอ่ืนมาลองใหมจนได   
คําตอบ

4. ตรวจสอบคําตอบ
วรรณี โสมประยูร (2526 : 53) ไดเสนอขั้นตอนการแกโจทยปญหา คือ
1. อานโจทยปญหา
2. แปลคําถามในโจทยปญหา
3. วิเคราะหขอความวาโจทยกําหนดอะไรมาบาง โจทยตองการทราบอะไร
4. หาความสัมพันธและหาวิธีแกปญหาแลวเขียนเปนประโยคสัญลักษณ
5. คํานวณหาคําตอบและตรวจคําตอบ

เอกสารที่เก่ียวของกับแบบทดสอบยอยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
1. ความหมายและความสําคัญของแบบทดสอบยอย

ความหมายของแบบทดสอบยอยไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้
สมบูรณ สินถาวร (2521 : 5-6) ใหนิยามวา การทดสอบยอยหมายถึง การประเมิน

ผลเปนขั้นๆ เพื่อวัดวานักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ เพียงพอหรือยัง โดยกําหนดการ
ทดสอบเมื่อนักเรียนไดเรียนบทเรียนในแตละตอนสิ้นสุดลง มีการแจงผลการสอบและเฉลยคําตอบ
พรอมทั้งอธิบายทุกครั้ง

วัญญา วิศาลาภรณ (2530 : 6-7) ไดกลาวถึงการทดสอบยอยวา คือการทดสอบเปน
ระยะๆ ในระหวางดําเนินการสอนเพื่อตรวจสอบความกาวหนาระหวางเรียนและตรวจหา             
จุดบกพรองในการเรียน การทดสอบยอยอาจสอบทีละบททีละตอน หรือทีละทักษะ โดยการ
ทดสอบยอยเปนการวัดผลแบบอิงเกณฑ ซ่ึงจุดประสงคใหญของการทดสอบยอยก็เพื่อนําผลที่ได
มาปรับปรุงการเรียนการสอน

พวงรัตน ทวีรัตน (2530 : 18) ไดใหความหมายของแบบทดสอบยอยไวดังนี้ แบบ
ทดสอบยอย หมายถึง ชุดของขอคําถามหรือกลุมงานใดๆ ที่สรางขึ้นมาเพื่อใชเปนสิ่งเราในการวัด
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งของผูสอบ เมื่อผูทดสอบไดทําการทดสอบหือไดรับสิ่งเราดังกลาว      
ก็แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาใหอยูในรูปที่สามารถสังเกตและวัดได เชน พูด เขียน แสดง  
ทาทางหรือใชสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง เปนตน นําไปสูการแปลคามหมายของผลการทดสอบ
ไดโดยแบบทดสอบยอยนี้ครูผูสอนเปนผูสรางขึ้นเพื่อใชวัดผลการเรียนภายหลังการสิ้นสุด        
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การเรียนการสอนในแตละตอน หรือหนวยของความรู โดยเนื้อแทแลวการทดสอบยอยมุงจะนําผล
การสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน หรือเพื่อแกไขขอบกพรองในการเรียนหนวยที่
ผานมา กอนที่จะผานไปเรียนในหนวยตอไป

จากความหมายขางตนสรุปไดวา การทดสอบยอยเปนการทดสอบเปนระยะ ๆ เมื่อ
นักเรียนไดเรียนบทเรียนในแตละตอนสิ้นสุดลง เพื่อตรวจสอบความกาวหนาระหวางเรียนและ
ตรวจหาจุดบกพรองในการเรียน แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน

2. ขอดีของแบบทดสอบยอย
แบบทดสอบยอยมีขอดีหลายประการดังตอไปนี้
1. ครูจะทราบวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใดในแตละตอน
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนที่ยังบกพรอง และสามารถจัด       

เนื้อหาการเรียนซอมเสริมไดถูกตอง
3. ครูจะใชผลการทดสอบเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียน         

การสอนในตอนตอไป
4. นักเรียนจะทราบความสามารถของตนเองไดจากการเฉลยขอสอบและการ    

แนะนําจากครูผูสอน
5. การทดสอบยอยจะทําใหทราบขอมูลความรูของนักเรียนทันที สามารถแกไข

ปญหาการเรียนการสอนไดทันทวงที ดีกวาการทดสอบเพียงครั้งเดียวทายบทเรียน
จากแนวคิดพื้นฐานของแบบทดสอบยอยและขอดีแสดงใหเห็นวาการทดสอบยอย

ในแตละบทเรียนหรือในแตละหนวยการเรียน ทําใหครูสามารถแกไขปญหาการเรียนการสอนได
ทันทวงทีซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญา 

(Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (Wilson 1971 : 643-696) ไดจําแนกพฤติกรรมที่
พึงประสงคดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาไวเปน 4 ระดับคือ

1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation)
พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําที่สุด แบงออกไดเปน 

3 ขั้นดังนี้
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1.1 ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เปนความ
สามารถที่จะระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ ที่นักเรียนเคยไดรับจากการเรียนการสอนมาแลว คําถามที่วัด
ความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับขอเท็จจริงตลอดจนความรูพื้นฐานซึ่งนักเรียนไดส่ังสมมาเปน
ระยะเวลานานแลว

1.2 ความรูเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปนความ
สามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆ ได โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดยออมก็
ไดแตตองอาศัยการคิดคํานวณ

1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability of Carry Out 
Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมา
คิดคํานวณตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทย
งายๆ คลายคลึงกับตัวอยาง นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ

2. ความเขาใจ (Comprehension)
เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับความรูความจําเกี่ยวกับการคิด

คํานวณ แตซับซอนมากกวา แบงไดเปน 6 ขั้นดังนี้
2.1 ความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เปนความสามารถที่

ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง เพราะมโนมติเปนนามธรรม ซ่ึงประมวลจากขอ  
เท็จจริงตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนมตินั้น โดยใชคําพูด
ของตนหรือเลือกความหมายที่กําหนดให ซ่ึงเบียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจาก
ที่เคยเรียน

2.2 ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตรและการสรุป อางอิงเปน
กรณีทั่วไป (Knowledge of Principles, Rules and Generalization) เปนความสามารถในการนําเอา
หลักการ กฎ และความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการ     
แกปญหาได ถาคําถามนั้นเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพิ่งเคยพบเปนครั้งแรกอาจ
จัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได

2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 
Structure) คําถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้เปนคําถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสรางทางพีชคณิต

2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหา จากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบ
หนึ่ง (Ability of Transform Problem Elements from One Mode to Another) เปนความสามารถใน
การแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพูดใหเปนสมการ 
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ซ่ึงมีความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) หลังจากแปลแลว     
อาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ

2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซ่ึงแตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป

2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability 
to Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นนี้อาจดัดแปลงมาจากขอสอบที่
วัดความสามารถในขั้นอื่นๆ โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหาซึ่งอาจจะอยูในรูปของ   
ขอความ ตัวเลข ขอมูลทางสถิติหรือกราฟ

3. การนําไปใช (Application)
เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นักเรียนคุนเคย เพราะคลายกับ

ปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน คือ แบบฝกหัดที่นักเรียนตองเลือกกระบวนการ       
แกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบงออกเปน 4 ขั้นคือ

3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน 
(Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและ
เลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา

3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปนความ
สามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซ่ึงในการแกปญหา
ขั้นนี้อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวของรวมทั้งใชความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผล

3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปนความ
สามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให ซ่ึงอาจตองอาศัยการ
แยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของมาพิจารณาวาอะไรคือขอมูลท่ีตองการเพิ่มเติมมี
ปญหาอื่นใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยูหรือตองแยก
โจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวน มีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนไดคําตอบ
หรือผลลัพธที่ตองการ

3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและการ
สมมาตร (Ability to Recognize Patterns, Isomophisms and Symmetries) เปนความสามารถที่ตอง
อาศัยพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให การเปลี่ยนรูปปญหา การจัด
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กระทํากับขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนตองสํารวจหาสิ่งที่คุนเคยกันจากขอมูล
หรือส่ิงที่กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ

4.  การวิเคราะห (Analysis)
เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคยเห็น หรือไมเคยทําแบบ     

ฝกหัดมากอน ซ่ึงสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เรียน การแกโจทย
ปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรคผสมผสานกันเพื่อแกปญหา     
พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซ่ึงตองใช
สมรรถภาพสมองระดับสูง แบงเปน 5 ขั้น ดังนี้

4.1 ความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to 
Solve Nonroutine Problems)  คําถามในขั้นนี้เปนคําถามที่ซับซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง 
ไมเคยเห็นมากอน นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ มโนมติ นิยาม     
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี

4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ  (Ability to Discover 
Relationships) เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหใหม แลวสรางความ
สัมพันธขึ้นใหมเพื่อใชในการแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลวมาใชกับขอ
มูลชุดใหมเทานั้น

4.3 ความสามารถในการพิสูจน (Ability to construct Proofs) เปนความสามารถ
ในการพิสูจนโจทยปญหาที่ไมเคยเห็นมากอน นักเรียนจะตองอาศัยนิยามทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมา
แลวมาชวยในการแกปญหา

4.4 ความสามารถในการวิจารณการพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) ความ
สามารถในขั้นนี้เปนการใชเหตุผลที่ควบคูกับความสามารถในการเขียนพิสูจน แตความสามารถใน
การวิจารณเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา ความสามารถในขั้นนี้ตองการใหนักเรียนมองเห็น
และเขาใจการพิสูจนนั้นวาถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนมติ หลักการ กฎ นิยาม 
หรือวิธีการทางคณิตศาสตร

4.5 ความสามารถเกี่ยวกับการสรางสูตร และทดสอบความถูกตองของสูตร 
(Ability to Formulate and Validate Generalization) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรขึ้นมาใหมโดย
ใหสัมพันธกับเรื่องเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย นั้นคือการถามใหหาและพิสูจนประโยคทาง
คณิตศาสตรหรืออาจถามใหนักเรียนสรางกระบวนการคิดคํานวณใหม พรอมทั้งแสดงการใช
กระบวนการนั้น
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เอกสารที่เก่ียวกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนการสอน

1.1 งานวิจัยในประเทศ
ศิริวรรณ โพธ์ิสุวรรณ (2531 : 42) ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดการเรียนการสอน

ซอมเสริมการวิเคราะหโจทยปญหาการบวกและการลบชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนการสอนสูงขึ้น กลาวคือ คะแนนเฉลี่ย
กอนสอน และหลังสอนดวยชุดการเรียนการสอนแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.5

วิริยะ ศิริชานนท (2532 : 47) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการประเมิน
ผลชุดการเรียนการสอนซอมเสริมทักษะทางการคูณสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย    
พบวา ชุดการเรียนการสอนทุกชุดไดทําการทดสอบ โดยมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยชุดการเรียนการสอนนี้ ผลปรากฏวามีผลสัมฤทธิ์แตกตางกันคือ มีระดับสําคัญที่ 0.05

บรรจง แกววิเศษกุล (2533 : 47-48) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ประเมินผลชุดการเรียนการสอนซอมเสริมทักษะการหารสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบหลังการใชชุดการเรียนการสอนแตละชุดสูงกวาคา
เฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพรองดานทักษะการหารของแตละตอนที่วัด 
โจทยทักษะการหารลักษณะเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2533 : 181-182) ไดทําการวิจัยพัฒนาชุดการเรียน        
การสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ในสภาพรวมชุดการเรียนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ คือสอดคลองกับเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและ
ผลลัพธโดยเฉลี่ย (E1 /E2) เกณฑพัฒนาการของผูเรียน และนักเรียนที่ผานการฝกดวยชุดการเรียน
การสอนนี้มีความคงทนในการเรียนรู สวนชุดการเรียนการสอนยอยทั้ง 3 ชุด ตางมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด

วาทินี ธีรตระกูล (2534 : 79) ไดทําการวิจัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูโจทยปญหาคณิตศาสตร ในการสอนซอมเสริมจุดบก
พรองเร่ืองเวลาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดการเรียนการสอนซอมเสริมกับการ
สอนซอมเสริมตามปกติพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง 
เวลา ดวยชุดการสอนซอมเสริมกับกลุมทดลอง และวิธีการสอนซอมเสริมตามปกติกับกลุมควบคุม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อมิตตา รูปสม (2538 : 76) ไดศึกษาผลการใชชุดการสอนมินิคอรสตอผล
สัมฤทธิ์และเจตคติของการเรียนในวิชาเรียนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน       
มินิคอรสสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแผนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานเจตคติตอการเรียนการสอนวิชากลุมการงานพื้นฐานอาชีพ นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ       
การเรียนการสอนจากการสอนดวยชุดการสอนมินิคอรสสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแผน
การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประภาพรรณ เกตุศร (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนการสอนสําหรับเรียนดวยตนเอง วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองรอยละ   
ผลการศึกษาพบวาชุดการเรียนการสอนสําหรับเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียน
การสอนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

นุชลดา สองแสง (2540 : 73) ไดทําการวิจัย การสรางชุดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองการบวก การลบ ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองภายหลังไดรับ
การสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1.2 งานวิจัยตางประเทศ
บรูซ (Bruce 1972 : 429 – 4) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุด

การเรียนการสอนไดผลดีกวาการสอนแบบธรรมดา ซ่ึงผลการวิจัยปรากฎวา การสอนโดยใชชุด
การเรียนการสอนไดผลดีกวา การสอนแบบธรรมดาซึ่งผลวิจัยลักษณะนี้ ไดสอดคลองกับผลการ
วิจัยของอารมสตรอง (Armstrong 1972 : 5669-A) ซ่ึงไดทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ภาษาฝรั่งเศสชนิดสื่อประสม Multi-Media Self Instruction Package ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียน
ที่เรียนจากชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่เรียนดวยการสอนวิธีบรรยายอยาง         
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรอวเลย (Brawley 1975 : 4280-A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใช
ชุดการเรียนแบบสื่อประสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็ก
ที่เรียนชา โดยใชแบบทดสอบ Time Appreciation Test, Standford Achievement Test Primary 
Level มาใช Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวากลุมทดลองที่ใชชุดการเรียนบอกเวลาตอเนื่อง
ของบรอวเลย (Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมควบ
คุมที่ไมไดใชชุดการเรียน
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เอดเวิดส (Edwards 1975 : 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส
ทําการเปรียบเทียบผลการเรียนในเรื่อง “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเองและไดรับคําแนะนําจากครู กับการใชชุดการเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํา    
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คน ผลการทดลอง
ปรากฏวาทั้ง 2 กลุม มีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการวิจัยนี้แสดง     
ใหเห็นวาการเรียนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูแนะนํา ถาชุดการเรียนนั้นไดสรางขึ้นมาอยาง
ถูกตองตามกระบวนการแลว ผูเรียนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน

ไบรแอนและสมิท (Bryan and Smith 1975 : 24-25) ไดกลาวถึงผลการวิจัยการ
ใชชุดการเรียนดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโรโรนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลป ใชเวลา
ทดลอง 3 ภาคเรียน ผลปรากฎวาผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงขึ้นกวาเดิมรอยละ 96 มีความ
สนุกสนานในการเรียนเพิ่มขึ้น และรอยละ 74 ชอบการเรียนดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียนปกติ

ฮิรามัทสุ (Hiramatsu 1982 : 386-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองการทําชุดการเรียนราย
บุคคลแบบใชส่ือประสมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนฟุตฮิลด (Foothill) ในประเทศญี่ปุน นักศึกษา
เรียนโดยใชตําราเรียน เทปโทรทัศน เทปวิทยุ และเทปแมเหล็ก ผลการวิจัยปรากฎวา ผลการเรียนรู
ของนักศึกษาเปนที่นาพอใจ และการใชชุดการเรียนรายบุคคลแบบใชส่ือประสมทําใหนักศึกษามี
เจตคติที่ดีตอโปรแกรมการเรียน

วีวาส (Vivas 1985 : 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา และ
ประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอน
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอม
ในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญาและดานการปรับตัวทางสังคม ผลการวิจัย  
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน มีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิดดาน
ความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญาและดานการปรับตัวทางสังคม 
หลังจากไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ

วิลสัน (Wilson 1989 : 416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุด
การสอนของครู เพื่อแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับ การบวก      
การลบ ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติ 
อันเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
เรียนชา
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนแบบเปนคู
2.1 งานวิจัยในประเทศ

บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่นๆ (2530 : 11-19) ไดนําวิธีการเรียนเปนคูมา
ทดลองใชกับนักเรียนไทย ซ่ึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอวิธี
สอนและความวิตกกังวลในการเรียน โดยใชวิธีสอนแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) ที่มีการสอบ
ยอยกับวิธีสอนแบบบรรยาย โดยทําการดลองใน 4 วิชาคือ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต      
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองประเทศเพื่อนบาน วิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ืองสมดุล
ธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องเศรษฐกิจภูมิภาคของไทยและวิชาภาษาไทย
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ืองธรรมาธรรมะสงคราม ผลการศึกษาพบวา กลุมนักเรียนที่เรียนดวย       
วิธีสอนแบบเรียนเปนคูที่มีการทดสอบยอย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจาก
การทดสอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 4 วิชา ในวิชาสังคมศึกษาพบวา กลุมที่เรียน
ดวยวิธีสอนแบบเรียนเปนคูที่มีการทดสอบยอยมีคาเฉลี่ยเจตคติตอวิธีสอนสูงกวากลุมที่เรียนแบบ
บรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการเรียนต่ํากวากลุม   
ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01

เชนิสา ช่ืนสุวรรณ (2539 : บทคัดยอ) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนความรับผิดชอบในการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 88 คน แบงเปน 2 กลุมๆ ละ 44 คน โดยใหกลุมทดลองเรียนโดยใช
วิธีสอนแบบเรียนเปนคู สวนกลุมควบคุมใชวิธีสอนตามคูมือครู ปรากฏวากลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.2 งานวิจัยตางประเทศ
โกลดสชมิด (Goldschmid 1971 : 3-4) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชา

จิตวิทยาการสอน 4 วิธี คือ วิธีสัมมนา วิธีอภิปราย วิธีศึกษาโดยอิสระและวิธีเรียนเปนคูผลการ
ศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนเปนคูตอบขอสอบอัตนัยหลังการเรียนวิชานี้เสร็จแลว (โดยไมไดบอก
ใหทราบลวงหนาวาจะสอบ) ไดดีกวากลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ
กลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบเรียนเปนคู มีคาเฉลี่ยความพอใจในการเรียนสูงกวาอีก 3 กลุม ซ่ึง  
สอดคลองกับงานวิจัยของ คิงสบูรี (Kingsbury) ที่ใชวิธีสอนแบบเรียนเปนคูทดลองสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา ปรัชญา เคมี การสื่อสารและวิชาสังคมศึกษาพบวาวิธีนี้นําไปสูปฏิสัมพันธ
ในทางที่ดีระหวางนักศึกษาดวยกัน นักศึกษาที่ขาดทักษะในการสื่อสารจะสงผลตอประสิทธิภาพ
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ของการเรียนวิธีนี้ในระยะเริ่มตน เมื่อไดทดลองเรียนและไดรับคําแนะนําในทักษะทางการสื่อสาร
ก็มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโจทยปญหา
3.1 งานวิจัยในประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2519 : 36) ไดเสนอรายงาน       
การวิจัยผลการวิเคราะหจุดออนดานทักษะเบื้องตนทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษา กลุม  
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2516 จาก 52 จังหวัด จํานวน 27,897 คน 
สุมมาวิเคราะห จํานวน 1,267 คน ผลการวิจัย และขอเสนอแนะสรุปไดวา การที่นักเรียนตอบ     
ขอสอบเกี่ยวกับโจทยปญหาผิดกันมากอาจเนื่องมาจากนักเรียนยังแปลปญหาออกมาเปน       
เครื่องหมายไมถูก คือ ไมรูวาโจทยวาอยางไร จะทําดวยวิธีใด เร่ืองนี้จึงควรแกโดยใหนักเรียนฝก
ทําโจทยปญหา  ซ่ึงตองอาศัยการตีความโจทยประกอบกับความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ ดวย 
นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดเสนอความเห็นวา การสอนใหนักเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น ตอง
เนนเรื่องการนําความรูไปใช (Application) ในชีวิตประจําวันใหมาก เชน นอกจากจะสอนให     
นักเรียนรูวา 100-25 = 75 แลวก็ตองรูวา ถามีเงิน 100 บาท ซ้ือสินคาราคา 25 บาท จะตองไดรับเงิน
ทอน 75 บาท ดังนี้เปนตน

สุมนมาศ สันโดษ (2520 : 53-56) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบชุดหนึ่ง 
และนําไปทดสอบกับนักเรียน 280 คน จากโรงเรียนกลุมหนึ่ง กรมสามัญศึกษา กระทรวง        
ศึกษาธิการจํานวน 7 โรงเรียน ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนมีความเขาใจโจทยปญหาเกี่ยวกับ 
วิธีลบและวิธีบวกมากกวา โจทยปญหาที่ตองใชวิธีคูณหรือหาร เพื่อหาคําตอบ และศัพท
คณิตศาสตรที่ใชในการแตงโจทยปญหา ซ่ึงสาเหตุที่นักเรียนแกโจทยปญหาไมไดนั้น อาจจะเนื่อง
มาจากการขาดการฝกฝนในการแกโจทยปญหาหลาย ๆ แบบ ความบกพรองในการอานของ       
นักเรียน ซ่ึงทําใหนักเรียนไมสามารถตีความในโจทยปญหาไดถูกตอง และสาเหตุที่สําคัญคือ ครูยัง
ไมเขาใจจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรอยางแทจริง

วิชัย พาณิชยสวย (2522 : จ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การคิด แบบเอกนัยทางสัญลักษณ กับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 พบวาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กับความคิดแบบเอกนัยทาง
สัญลักษณ มีความสัมพันธตอกันในทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.496
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กมล ช่ืนทองคํา (2527 : จ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถดาน  
มิติสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาความสามารถดานมิติสัมพันธกับความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร มีความสัมพันธตอกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.4401

นุสรา พิมพอาภรณ (2530 : ง) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถ   
เชิงตรรกกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวาความสามารถในการคิดเชิงตรรกกับการ       
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และความคิด
เชิงตรรกระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01

สุลัดดา ลอยฟา และคนอื่นๆ (2530 : 64-66) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 32 คน โดยใชเวลาทดลองประมาณ 1 เดือน ในภาคฤดูรอนปการศึกษา 
2529 ผลการวิจัยสรุปไดวา

1. รูปแบบการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงประกอบ
ดวยหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสรางบรรยากาศในหอง
เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนในกลุมตัวอยางได

2. แผนการสอนที่สรางขึ้นประกอบรูปแบบการสอน การแกโจทยปญหา   
คณิตศาตรประกอบดวยมโนมติและหลักการ วัตถุประสงคความรูพื้นฐาน กิจกรรมการเรียน    การ
สอน กิจกรรมเสริมประสบการณ และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สามารถพัฒนาความ
สามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยางได

วิไลวรรณ เอื้อสุวรรณา (2531 : 79) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยวิธี
สอนของวรรณีกับวิธีสอนของ สสวท. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอน
แบบวรรณี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05

ศรีทอง มีทาทอง (2534 : 91) ไดทําการทดลองวิธีสอนคณิตศาสตรที่มีกระบวน
การสรางความคิดรวบยอดในเรื่องโจทยปญหา การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ได
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รับการสอนโดยวิธีสอนคณิตศาสตรที่มีกระบวนการสรางความคิดรวบยอดกับวิธีสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บุญเกื้อ ละอองปลิว (2534 : 64) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรูเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
โดยใชการสอนแบบวิเคราะหกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบวิเคราะหกับการสอนตามปกติตามคูมือ
ครูของ สสวท. แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 งานวิจัยตางประเทศ
อิบารรา (Ibarra 1979 : 2524 – A) ไดศึกษาความสามารถของเด็กอนุบาลในการ

แกปญหาการบวกและลบเลข จากการเสนอคําถามตางกัน 5 แบบเพื่อศึกษาวาแบบไหนเด็กทําไดดี
กวากัน แบบการเสนอมีดังนี้
 1. การเลาเรื่องอยางเดียว

2.  การแสดงการรวมจํานวนสิ่งของใหเห็น
3. การแสดงกลุมจํานวนสมาชิก
4. การแสดงภาพประกอบการบรรยาย
5. การแสดงจํานวนกลุมสมาชิก และการรวมจํานวนสิ่งของใหเห็น
ทําการทดลองโดยใหเด็กแตละคนจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 113 คน ตอบ    

ปากเปลาจากคําถามตามรูปแบบการเสนอขางตนทั้งหมด 30 ขอ โดยมีแบบการเสนอคําถาม    
แบบละ 6 ขอ

ผลการวิจัยพบวา
1. ในตําแหนงตัวไมทราบคา โจทยปญหาในรูปแบบ  a + b =         เด็กไดมาก

กวาโจทยปญหาในรูป  a +         = c
2. รูปแบบของการเสนอปญหาที่ยากที่สุดสําหรับเด็ก คือ แบบที่ 1 สวนที่งายที่

สุดคือแบบที่ 5 นอกนั้นยากปานกลาง
มูราสกี้ (Muraski 1979 : 4104 – A) ไดทําการศึกษาผลของการสอนอานในทาง

คณิตศาสตรกับความสามารถในการแกปญหา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 ซ่ึงแบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม อยางละ 13 คน กลุมทดลองจะไดรับการสอนอานในทางคณิตศาสตรทั้ง 3 
บทเรียน แตละบทเรียนจะแบงออกเปน 5 เรื่อง ใชเวลา 5 สัปดาห ตอจากนั้นวัดความสามารถใน
การแกปญหาของทั้งสองกลุม ปรากฏวา กลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหาดีกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05



บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาการสรางชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร แบบเรียน
เปนคูเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปที่ 4

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดสามงาม 

(คงทองอนุสรณ)   อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2547    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมเขต 1   จํานวน 4 หอง   หองละ 38 คน   รวมประชากรทั้งส้ิน 152 คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองการสอนหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเปนนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จากโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากการจับสลาก
จาก จํานวน  4 หองเรียน   มา 1 หองเรียน  มีนักเรียนจํานวน 38 คน  เพื่อใชเปนกลุมทดลอง

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) ในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ประกอบดวย
               1.1 ชุดการสอน  มีทั้งหมด 5  ตอน  คือ

ตอนที่ 1  การแกโจทยปญหาการบวก
ตอนที่ 2  การแกโจทยปญหาการลบ
ตอนที่ 3  การแกโจทยปญหาการคูณ
ตอนที่ 4  การแกโจทยปญหาการหาร
ตอนที่ 5  การแกโจทยปญหาการบวก ลบ  คูณ  หาร ระคน
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1.2 คูมือครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย
1)  คําชี้แจงสําหรับครู
2) ขั้นตอนการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู
3) แผนการจัดการเรียนรูแบบเรียนเปนคู  ทั้ง 5 ตอน
4)  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ทั้ง 5 ตอน
5)  แบบบันทึกคะแนนผลการทํากิจกรรมในชุดการสอน
6) ตารางเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน  และหลังเรียนในแตละตอน
7) ตารางบันทึกผลกอนเรียน  และหลังเรียน  รวมคะแนนทั้ง 5 ตอ
8) แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเร่ืองการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร  20 ขอ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ จํานวน 150  ขอ

2.1 แบบทดสอบกอน และหลังเรียน

จํานวนขอสอบ
กอนเรียน หลังเรียน

1.  ตอนที่ 1  การแกโจทยปญหาการบวก 10 10
2.  ตอนที่ 2  การแกโจทยปญหาการลบ 10 10
3.  ตอนที่ 3  การแกโจทยปญหาการคูณ 10 10
4.   ตอนที่ 4  การแกโจทยปญหาการหาร 10 10
5.   ตอนที่ 5  การแกโจทยปญหาการบวก
                     ลบ คูณ หาร ระคน 10 10
                                         รวม 50 50

2.2  แบบทดสอบระหวางเรียน  (แบบฝกหัดแบบปรนัย  4  ตัวเลือก)   5 ชุด ๆ  ละ
10  ขอ  รวม 50 ขอ   ดังนี้

ชุดการสอน
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ชุดการสอน จํานวนขอสอบ
1.  ตอนที่ 1  การแกโจทยปญหาการบวก  10
2.  ตอนที่ 2  การแกโจทยปญหาการลบ  10
3.  ตอนที่ 3  การแกโจทยปญหาการคูณ  10
4.   ตอนที่ 4  การแกโจทยปญหาการหาร  10
5.   ตอนที่ 5  การแกโจทยปญหาการบวก
                     ลบ คูณ หาร ระคน  10
                                         รวม 50

3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเร่ืองการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4   มีจํานวน  20  ขอ  สรางตามวิธีการวัดเจตคติของ ลิเกิรต 
(Likert) ดวยวิธีการ Arbitary  Weighting Method  5 ระดับ  คือ เห็นดวยมากที่สุด  เห็นดวยมาก  
เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  และเห็นดวยนอยที่สุด โดยมีคาความเที่ยง 
เทากับ 0.84 ใชคาเฉลี่ย  ( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไป
วิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
                  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด
                      คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับนอย
                      คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง
                      คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับมาก
                      คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
                1. วิธีดําเนินการสรางชุดการสอนไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นท่ี 1  การเตรียมงานดานวิชาการ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาส่ิงที่เกี่ยวของกอนดําเนินการสรางชุดการสอนดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2544 เพื่อใหเขาใจหลักการจุดมุงหมาย

โครงสราง  เนื้อหา  และเวลา การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  การประเมินผล
2. ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ทักษะกระบวนการเรียนรู
2.2 การสรางชุดการสอน
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3. เลือกบทเรียน  และเนื้อหาที่จะนํามาสรางเปนชุดการสอน

แผนภูมิที่  6  แสดงลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการสอน ขั้นที่  1

ขั้นท่ี  2  การสรางชุดการสอน
1. ศึกษาเทคนิควิธีการสรางชุดการสอน การหาประสิทธิภาพชุดการสอนจาก

เอกสารและผูเชี่ยวชาญ
2. วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการสอน

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคที่      
หลักสูตรตองการ

3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหา
4.  นํารางชุดการสอนที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดปรับปรุงแก

ไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองในดานเนื้อหา ความ
เหมาะสมของกิจกรรมการสอนและอุปกรณ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมงานดานวิชาการ

ศึกษาหลักสูตร

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของใน
การสรางชุดการสอน

เลือกบทเรียนและเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางชุดการสอน
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แผนภูมิที่  7  แสดงลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการสอน ขั้นที่  2

การทดลองประสิทธิภาพของชุดการสอน
1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

                      ขั้นที่ 1   การทดลองครั้งที่ 1 การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล (1:1)
                      ผูวิจัยนําชุดการสอนไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน           
วัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียน
ชุดการสอนนี้มากอน จํานวน 3  คู โดยใหเรียนจากชุดการสอน 1 คู  ตอชุดการสอน 1 ชุด โดยเรียน
รวมกัน โดยขณะทดลองจะสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ เพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับภาษา กิจกรรม ส่ิงตางๆ ที่ใชในชุดการสอนเพื่อจะไดนําไปปรับปรุงแกไขใหได
ประสิทธิภาพ 60/60

ขั้นท่ี 2 การสรางชุดการสอน

ศึกษาเทคนิควิธีการสรางชุดการสอน

วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอน

กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา

สรางชุดการสอน



73

                      ขั้นที่ 2   การทดลองครั้งที่ 2   การหาประสิทธิภาพเปนกลุม (1:10)
                      ผูวิจัยนําชุดการสอนที่ไดปรับปรุงแกไขจากขั้นทดลองเปนรายบุคคลไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดสามงาม(คงทองอนุสรณ) อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนชุดการสอนนี้มากอน จํานวน 9 คู และผูวิจัยสังเกต
พฤติกรรม โดยขณะทดลองจะสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด  จากนั้นนําขอบกพรองทั้งหมดของ
ชุดการสอนมาปรับปรุงแกไขใหไดประสิทธิภาพ 70/70
  ขั้นที่ 3  การทดลองครั้งที่ 3 การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม

ผูวิจัยไดนําชุดการสอนที่ไดแกไขแลวตามขอ 2 ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 
38 คน ซ่ึงเปนนักเรียนโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ  80/80  ดังนี้

แผนภูมิที่ 8  แสดงลําดับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีขั้นตอนการสรางดังนี้
2.1 แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เปนขอสอบแบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก

เปนขอสอบแบบคูขนานมีขั้นตอน  ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎีการวัดผล เพื่อนํามากําหนดจุดมุงหมายในการสราง

แบบทดสอบ

การทดลองครั้งท่ี 1 การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล ( 1:1 )  3 คู
60/60

การทดลองครั้งท่ี 2 การหาประสิทธิภาพเปนกลุม ( 1:10)  9 คู
70/70

การทดลองครั้งท่ี 3 การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) 19 คู
                                                              80/80
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2. วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยยึดหลักสูตร หนังสือเรียน 
และคูมือครูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2544  เปน
แนวทางสําคัญ

3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อใชทดสอบความกาวหนาในการเรียน
จากชุด  การสอน โดยเขียนขอสอบตามที่ไดวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ จาก
นั้นนําแบบที่ไดไปรับการตรวจจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC แลวเลือกขอสอบที่มีคา IOC 
ตั้งแต .05 ขึ้นไป

5. นําขอทดสอบที่ไดไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
5  โรงเรียนวัดสามงาม(คงทองอนุสรณ) ปการศึกษา  2547 จํานวน 30  คน ใหทําขอสอบกอนเรียน  
5   ตอน    จํานวน 100   ขอ    และขอสอบหลังเรียน  จํานวน 100 ขอ

6. นําผลการสอบมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (R) คาความยากงาย (P) โดย
จะคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 และมีคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป เพื่อ
คัดเลือกมาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนแบงเปน 5   ตอน รวม  50 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียน
แบงเปน 5   ตอน รวม  50 ขอ เพื่อนํามาทําเปนขอสอบคูขนาน  สวนขอสอบขออ่ืนที่ไมไดนํามา
เปนขอสอบกอนหรือหลังเรียน  แตมีคาอํานาจจําแนก และคาความยากงายที่อยูในเกณฑจะนํามา
ใชเปนขอสอบระหวางเรียนในชุดการสอน

7. นําขอสอบที่ไดในขอ 6 มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร  
คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richrdson 20) (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ  2536 : 168-170)

8. ความแปรปรวนของขอสอบทั้ง 2 ฉบับ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 แสดงวาแบบทดสอบทั้ง  2  ฉบับมีความเปนคูขนานกัน

3. แบบวัดความพึงพอใจ
ขั้นตอนการสรางแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  มีดังนี้
1. ศึกษารูปแบบวัดความพึงพอใจและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนการสอนแบบเรียน

เปนคู  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปที่ 4  สรางตามวิธีการของลิเกิรต  (Likert)  ดวยวิธี Arbitary  Weighting  method   5  ระดับ คือ  
เห็นดวยมากที่สุด   เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด
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แผนภูมิที่ 9  แสดงลําดับขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎีหลักการวัดผล

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อใชทดสอบ
ความกาวหนาในการเรียนจากชุดการสอน

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจ

ทดลอง( Try-out  )

วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก

วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบ

แบบทดสอบทั้ง  2  ฉบับ
มีความเปนคูขนานกัน
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3. นําแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
และความเหมาะสมของสํานวนภาษา  แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

4. นํามาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา
5. นําไปทดลองใชกับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  4
6. นําผลการทดลองนํามาหาคาความเชื่อมั่น(Reliability)  ทั้งฉบับ แลวนําไปใชใน

การวิจัย

แผนภูมิที่ 10  ขั้นตอนการสรางแบบวัดวามพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีตอชุดการสอนแบบเรียนเปน
                       คูเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
                       ศึกษาปที 4

ศึกษารูปแบบการสรางแบบวัด
ความพึงพอใจ  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

สรางแบบวัดความพึงพอใจ

เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ทดลองใช

หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจ
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การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group 

Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2536 : 216) โดยทดลองใชกับนักเรียน
โรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) จํานวน 1  หองเรียน โดยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก
จาก 2  หองเรียน  ที่มีผลสัมฤทธิ์ดานคณิตศาสตรใกลเคียงกัน

ตารางที่  3  แสดงแบบแผนการทดลอง

           กลุม                             สอบกอน                        ทดลอง                           สอบหลัง

            E                                       T1                                  X                                       T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง

X แทน การสอนโดยใชชุดการสอน
T1 แทน การทดสอบกอนเรียน
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน
E แทน กลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยการใชชุดการสอน

ขั้นตอนการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  กลุมทดลอง
1. ช้ีแจงบทเรียน
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียนแตละชุด   โดยใชเวลาตามที่กําหนด
3. เรียนจากชุดการสอนและทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 5 ชุด
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
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ตารางที่4    แสดงแผนการใชชุดการสอน

ชุดการสอน ระยะเวลา  (ชั่วโมง)
1.  การแกโจทยปญหาการบวก
2.  การแกโจทยปญหาการลบ
3.  การแกโจทยปญหาการคูณ
4.  การแกโจทยปญหาการหาร
5.  การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

                              1
                              1
                              1
                              1
                              2

กลุมทดลอง

แผนภูมิที่ 11  แสดงลําดับขั้นตอนการทดลอง

ชี้แจงบทเรียน

ทดสอบกอนเรียน

เรียนจากชุดการสอน

ทําแบบทดสอบหลังเรียน

เปรียบเทียบความแตกตาง
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียน - หลังเรียน
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 การวิเคราะหขอมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแตละชุด โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนน    

ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดกับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายชุดการสอน โดยคิดเปน   
รอยละ จากนั้นนําผลที่ไดมาเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

2. หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการสอนแบบเรียนเปนคู
โดยคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ

1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Consistency : IOC) โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli and Hambleton 1977,
อางถึงใน ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2539 : 248-249)

IOC =

เมื่อ       IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ΣR แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

1.2 คาความยากงายของขอสอบ (Hopkins and Antes 1985 : 249, อางถึงใน      
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2539 : 196)

P =

เมื่อ P แทน ดัชนีคาความยากงาย
R  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูก
N แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบทั้งหมด

ΣR
N

N
R
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1.3 คาอํานาจจําแนกของขอสอบ  (บุญชม   ศรีสะอาด   2535 : 81)

                        r    =   Ru  - Rl

               r     แทน    อํานาจจําแนก
              Ru  แทน    จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก
              Rl   แทน    จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบถูก
              f     แทน     จํานวนขอสอบทั้งหมด

1.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยคํานวณจากสูตร KR-20 (Kuder Richardson) (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ  2538 : 197-
199)

rtt =          1  -

เมื่อ rtt หมายถึง     ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
k หมายถึง    จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ
St

2 หมายถึง     คะแนนความแปรปรวนของคะแนน

2. สถิติที่ใชในการวิจัย
2.1 คาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ ไดแก คะแนนเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยใชสูตร
1) คะแนนเฉลี่ย (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ  2538 : 73)

X =

เมื่อ X แทน คะแนนเฉลี่ย
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด

k
k - 1

Σ St
2

St
2

ΣX
N

 f
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2) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ  2538 : 79)

S = NΣX2  -  (ΣX)2

เมื่อ S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
X แทน คะแนนของนักเรียนแตละคน

2.2 หาประสิทธิภาพของชุดการฝกตามเกณฑ E1 / E2  (ชัยยงค พรหมวงศ  2532 :
495)

  E1 =         

  E2 =

เมื่อ E1 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละ
 จากการตอบแบบฝกหัดของชุดการฝกไดถูกตอง

E2 แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพท คิดเปนรอยละ
            จากการทําแบบทดสอบหลังการฝกแตละชุด

 ไดถูกตอง
ΣX แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากแบบฝกหัด
ΣY แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลังการฝก
N แทน จํานวนผูเรียน
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการฝก

N(N – 1)

ΣX
N x 100
A

ΣY
N x 100
B



บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัย เร่ืองการใชชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเพื่อความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุด
การสอนวิชาคณิตศาสตร แบบเรียนเปนคู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4     
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กลุม     
ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2547 อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
จํานวน 38 คน มีรายละเอียดของผลการวิจัยดังนี้

การวิเคราหขอมูล
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร แบบเรียนเปนคู

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชชุดการสอนวิชา

คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน

ตอนที่ 3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
สอนโดยใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร แบบเรียนเปนคู

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4
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เสนอเปนคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนการทดสอบระหวางเรียน (E1) จากการทําแบบฝกหัดและคา
คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2) ผลปรากฏ ดังนี้

ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
รายบุคคล 3 คู

คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ เกณฑมาตรฐาน
การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม

รอยละ E1 / E2 60/60
ระหวางเรียน 280 650 77.38 77.38
หลังเรียน 50 116 77.33 77.33

สูงกวาเกณฑ

จากตารางที่ 5  พบวา ผลการทดสอบระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.38 และ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.33 แสดงวาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 77.38/77.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 60/60

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ของกลุม 9 คู

คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ เกณฑมาตรฐาน
การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม

รอยละ E1 / E2 70/70
ระหวางเรียน 280 2109 83.69 83.69
หลังเรียน 50 364 80.89 80.89

สูงกวาเกณฑ

จากตารางที่ 6  พบวา  ผลการทดสอบระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.69 และ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.89 แสดงวาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 83.69/80.89  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70/70
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ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ภาคสนาม 38 คน

คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ เกณฑมาตรฐาน
การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม

รอยละ E1 / E2 80/80
ระหวางเรียน 280 10,014 94.12 94.12
หลังเรียน 50 1,728 90.95 90.95

สูงกวาเกณฑ

จากตารางที่ 7  พบวา  ผลการทดสอบระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 94.12 และ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.95 แสดงวาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ  94.12/90.95  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เสนอเปนคาคะแนน
เฉล่ีย ( X) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และคา t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ผลปรากฏ          
ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียน
เปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  ระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

การทดสอบ ( X) S.D. t

กอนเรียน 32.71 6.31

หลังเรียน 45.47 1.93
12.79**

**P<0.01
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จากตารางที่ 8  พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผล
สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการ
สอนโดยใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 เสนอเปนคาคะแนนเฉลี่ย ( X) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความพึงพอใจ ผลปรากฏดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนดานเนื้อหา
รายการ X S.D. ระดับ

ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาในชุดการสอนเรียงจากงายไปหายาก 4.82 0.37 มากที่สุด
2. เนื้อหาในการเรียนแตละชุดมีปริมาณเหมาะสม 4.81 0.40 มากที่สุด
3. เนื้อหาในการเรียนมีความยากงายเหมาะสม 4.76 0.43 มากที่สุด
4. เนื้อหาใหความรูความเขาใจชัดเจน 4.82 0.39 มากที่สุด

รวม 4.80 0.79 มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานเนื้อหาตอชุดการสอนแบบเรียนเปน
คู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.80 
และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอคําถาม สรุปนักเรียนมีความพึงพอใจในดาน
เนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 10 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนดานกิจกรรม
รายการ X S.D. ระดับ

ดานกิจกรรม
1. กิจกรรมในการเรียนรูในชุดการสอนมีความเหมาะสม 4.73 0.45 มากที่สุด
2. ชอบวิธีการเรียนรูแบบเรียนเปนคู 4.71 0.46 มากที่สุด
3. รูสึกวาวิธีการเรียนแบบเปนคูเรียนรูไดดี 4.68 477 มากที่สุด
4. รูสึกพึงพอใจตอการทราบผลทันที 4.68 0.47 มากที่สุด

รวม 4.70 0.69 มากที่สุด
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จากตารางที่ 10 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานกิจกรรมตอชุดการสอนแบบเรียน
เปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คิดเปนคาเฉลี่ย 
4.70 และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอคําถาม สรุปนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ดานกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 11 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนดานรูปแบบของสื่อ
รายการ X S.D. ระดับ

ดานกิจกรรม
1. ชอบรูปภาพในชุดการสอน 4.66 0.48 มากที่สุด
2. ขอสอบกอนเรียนมีความยาก-งาย เหมาะสมเพียงใด 4.71 0.56 มากที่สุด
3. ขอสอบหลังเรียนมีความยาก-งาย เหมาะสมเพียงใด 4.68 0.47 มากที่สุด
4. ขอสอบระหวางเรียนมีความยาก-งาย เหมาะสมเพียงใด 4.79 0.41 มากที่สุด
5. คําช้ีแจงของชุดการเรียนชัดเจนเขาใจงาย 4.74 0.45 มากที่สุด
6. โจทยปญหาในกิจกรรมใชภาษาไดเขาใจ 4.66 0.48 มากที่สุด

รวม 4.71 1.86 มากที่สุด

จากตารางที่ 11 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานรูปแบบของสื่อตอชุดการสอนแบบ
เรียนเปนคู เร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คิดเปนคาเฉลี่ย 
4.71 และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอคําถาม สรุปนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ดานรูปแบบของสื่ออยูในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 12 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนดานความรูสึก
รายการ X S.D. ระดับ

ดานความรูสึก
1. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร 4.66 0.48 มากที่สุด
2. ตองการเรียนเปนคูในเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาคณิตศาสตร 4.68 0.47 มากที่สุด
3. รูสึกมีความสุขกับวิธีเรียนแบบเปนคู 4.71 0.46 มากที่สุด
4. ตองการเรียนแบบเรียนเปนคูในวิชาอื่น ๆ 4.71 0.46 มากที่สุด
5. นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการทําแบบฝกหัด 4.68 0.47 มากที่สุด
6. หลังจากการเรียนดวยชุดการสอนแลวรูสึกวาสามารถ
     แกไขปญหาคณิตศาสตรได 4.73 0.45 มากที่สุด

รวม 4.70 0.83 มากที่สุด
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จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานความรูสึกตอชุดการสอนแบบเรียน
เปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.70 
และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอคําถาม สรุปนักเรียนมีความพึงพอใจในดาน
รูปแบบของสื่ออยูในระดับมากที่สุด



บทท่ี 5

สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เรื่อง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 1 จํานวน 38 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการ   
จับฉลากมา 1 หองเรียน ไดนักเรียนกลุมตัวอยางจาก 4 หองเรียน กลุมตัวอยางมีจํานวน 38 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู 
เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) ในการแกโจทยปญหา 
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวย

1.1 ชุดการสอนมีทั้งหมด  5  ตอน คือ
ตอนที่ 1  การแกโจทยปญหาการบวก
ตอนที่ 2  การแกโจทยปญหาการลบ
ตอนที่ 3  การแกโจทยปญหาการคูณ
ตอนที่ 4  การแกโจทยปญหาการหาร
ตอนที่ 5  การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

1.2 คูมือครูการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย
คําชี้แจงสําหรับครู ขั้นตอนการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู แผนการจัด 

การเรียนรูแบบเรียนเปนคู ทั้ง 5 ตอน เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทั้ง 5 ตอน แบบ
บันทึกคะแนนผลการทํากิจกรรมในชุดการสอน ตารางเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ในแตละตอน ตารางบันทึกผลกอนเรียนและหลังเรียน รวมคะแนนทั้ง 5 ตอน และแบบวัดความ 
พึงพอใจที่มีตอชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 20 ขอ
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 150 ขอ แบบทดสอบกอน 50 ขอ 
และแบบทดสอบหลังเรียน 50 ขอ รวม 100 ขอ และแบบทดสอบระหวางเรียน 50 ขอ

3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนแบบเรียนเปนคูเร่ือง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีจํานวน 20 ขอ สรางตามแบบวัดเจตคติของลิเกิรต (Likert) 
ดวยวิธีการ Arbitary Weighting Method 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวย    
ปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด โดยมีคาความเที่ยงเทากับ 0.84 และทําการวิเคราะห
ระดับโดยใชคาเฉลี่ย  ( X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไป
วิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู        

เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปนคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากชุดการสอน
ระหวางเรียน (E1) และคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2)

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ระหวางการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียนเปนคาคะแนนเฉลี่ย ( X) คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคา ที

3. การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 เปนคาคะแนนเฉลี่ย ( X) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการสอนแบบเรียนเปนคู 

เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ปรากฏผลเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้

1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเปนคูเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1)     
รอยละ 94.12 และประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ (E2) รอยละ 90.95 แสดงวามีประสิทธิภาพ 
94.12/90.95 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการใชชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา มี
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การวัดความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความ       
พึงพอใจอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุดทุกดาน

อภิปรายผล
จากการศึกษาทดลองครั้งนี้ มีขอคนพบที่นาสนใจและอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้ปนระถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด คือ E1/E2 เทากับ 80/80 ซ่ึงชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพ คือ E1/E2 เทากับ 94.12/90.95 
เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจทําเปนอยางยิ่ง เพราะนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหายาก และ
ฝกการกระทําซ้ําบอย ๆ จึงเกิดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับกฎการเรียนรูของ ธอรนไดด 
(Thorndike) คือ กฎแหงการฝกฝน (Law of Exereise) คือ การใหผูเรียนทําแบบฝกหัดมาก ๆ จะทํา
ใหเกิดความคลองและความชํานาญ กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) คือ การใหผูเรียน      
มีความพรอมในการเรียน จะทําใหเกิดความพอใจในการเรียน กฎแหงผล (Law of Effect) คือ แบบ
ฝกตองมีเนื้อเร่ืองเปนที่สนใจของผูเรียน ความยากงายใหเหมาะสมกับวัย สติปญญา มีส่ิงกระตุน
ใหผูเรียนพอใจในการเรียนการประเมินผลควรทําอยางรวดเร็ว หลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแลว    
ซ่ึงในการฝกกิจกรรมตาง ๆ ครูจะใหนักเรียนทราบผลการกระทําทันที เชน ตั้งแตตรวจแบบฝกหัด
ทุกกิจกรรม เมื่อนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียน
ทราบผลอยางรวดเร็ว ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนทันทีจึงเกิดแรงจูงใจในการเรียน
จากชุดการสอนในชุดตอ ๆ ไป จึงทําใหชุดการสอนมีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวดังที่
นําเสนอไวขางตน นอกจากนั้นชุดการสอนไดจัดทําขึ้นตามหลักการตาง ๆ ที่ทําใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ และไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และผานการ
ทดลองใช 2 ครั้งกอนนํามาทดลองใชกับนักเรียน 38 คน จึงพบขอบกพรองและทําการแกไข คือ 
ขั้นรายบุคคล แบบกลุม และภาคสนามองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ วิธีการเรียนแบบ
เปนคู (Learning Cell) เปนวิธีการที่นักเรียนชอบเพราะไดเรียนรูกับเพื่อนมีความสนใจและกําลังใจ
ทําแบบฝกการคิดและเรียนรูรวมกัน ซ่ึงเปนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการของการ
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เรียน เพื่อรอบรูโดยใหนักเรียนไดเรียนรูเปนกลุม มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ชวยกันสรุปความรู
รวมกัน ทํากิจกรรมรวมกันในการฝกทักษะ ซ่ึงเปนการสนองความแตกตางระหวางบุคคล

2. เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการ
ทดสอบดวยคาที (t-test) พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผล
สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูเรียนไดกระทําซ้ํากันบอย ๆ 
และมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ จึงทําใหนักเรียนฝกจนชํานาญ สอดคลองกับ กอ  สวัสดิพาณิชย 
(2524 : 1-2, อางถึงใน อมรรัตน  คงสมบูรณ  2536 : 23) ที่กลาววา แบบฝกทักษะควรสรางหลาย ๆ 
แบบ เพื่อฝกฝนทักษะอันเดียวกันนั้นจนเกิดความแมนยํา จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และมี
ความคงทนในการเรียนรูและรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคเพื่อนรวมคิด
เปนรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขตาม
ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนที่แตกตางกัน สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกันระหวางครูกับนัก
เรียนและนักเรียนกับนักเรียน สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูที่ยากใหเปนงายได ชวยใหนักเรียนมั่น
ใจในตนเองทําใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ดวย สอดคลองกับ อาภากรณ  หวัดสูงเนิน (2536 : 98, อางถึงใน นงลักษณ  ระงับภัย 2539 : 77) ที่
กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือกัน สมาชิกในกลุมจะชวยกันในการทํางาน เชน เมื่อสมาชิกคนหนึ่ง
คนใดในกลุมไมเขาใจ สมาชิกในกลุมก็จะอธิบายและชวยเหลือเพื่อใหเขาใจ การถามตอบในกลุม
เล็ก ๆ จะทําใหนักเรียนไมรูสึกอายและนักเรียนสามารถเขาใจภาษาที่เพื่อนอธิบายไดดีกวาการ
เรียนจากครู เพราะภาษาที่นักเรียนใชส่ือสารกันนั้นสื่อความเขาใจไดดีและเหมาะสม เนื่องจากวัย
ของนักเรียนใกลเคียงกันมากกวาวัยของครูกับนักเรียน นักเรียนที่อธิบายและชวยหลือเพื่อใหเขาใจ
ยิ่งขึ้นเปนการเพิ่มพูนความชํานาญใหกับตนเองอีกดวย ซ่ึงส่ิงหลานี้สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรียนดวยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร แบบเรียนเปนคู (Learning Cell) ในการแกไข
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ กมล  ช่ืนทองคํา (2527 : จ) ซ่ึงพบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธกับความสามารถในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีความสัมพันธตอกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.44

3. การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการสอนแบบเรียนเปนคู เร่ือง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ที่ 4 เปนคาคะแนนเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ พบวา อยูใน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบที่มีตัวการตูนและวิธีการเรียนรูที่เปน
แบบเปนคู (Learning Cell) เปนวิธีการใหมที่นํามาใชกับนักเรียนกลุมนี้จึงมีความสุขและมี
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บรรยากาศทางการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนรูสุกมีความสนุกและสบายใจ ชวยใหนักเรียนที่อาน
หนังสือไมคลองหรือไมเขาใจไดมีความเขาใจไดและเมื่อเรียนรูรวมกันจึงทําใหรูสึกไมโดดเดี่ยวมี
เพื่อนคูคิด มีสวนเติมเต็ม ความรูและสรางความอบอุน ความผูกพันตอกัน นักเรียนมีพฤติกรรมอยู
รวมกันอยางมีความสุข มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาสมาชิกในกลุม ชวยเหลือกันเมื่อเกิดปญหา
ยิ่งไปกวานั้น ยังไดรับการเสริมแรงจากครู สรางความมั่นใจและความคาดหวังตอความสําเร็จของ
การเรียน อีกประการหนึ่งนักเรียนไดเปลี่ยนคูการเรียนไปไมซํ้า จึงเกิดความไมจําเจในการทํางาน
รวมกัน เกิดความเปนพวกเดียวกัน เพราะการทํากิจกรรมรวมกันนั้นมีวัตถุประสงคเดียวกัน ฝกการ
มีน้ําใจชวยเหลือผูที่เรียนรูชาใหมีความสุขในการเรียนมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การใชชุดการสอนวิชา

คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สามารถนําไปใชในกรณีตาง ๆ ไดแก

1. ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีปญหาในการเรียน 
เร่ือง การแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

2. ใชในการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาจเรียนรูเปนรายบุคคลไดเชนกัน
3. ใชเปนแบบหรือตัวอยางในการจัดทําในการสอนเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาคณิตศาสตร

หรือในวิชาอ่ืน ๆ ที่มีปญหา โดยใชหลักการเรียนรูแบบเรียนเปนคู (Learning Cell)
4. ในการเรียนรูควรเตรียมการสอนและอธิบายขั้นตอนการเรียนรูใหเขาใจกอนลงมือ

กระทํา
5. ควรมีการบันทึกปญหาและขอบกพรอง ขณะทํางานของนักเรียนเพื่อมาแกไข      

จุด บกพรองในตอนตอ ๆ ไป
6. ในการจัดนักเรียนในกลุมใหมีผลการเรียนรูดานคณิตศาสตร คละกันใหเปน    

ธรรมชาติ คือ เกง กลาง และออน และสามารถพบความกาวหนาทางการเรียนของแตละกลุมได
อยางชัดเจน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรทําการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมโดยการใชชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบ

เรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ซํ้าในกลุมประชากรอื่น ๆ
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2. ควรทําการวิจัยการจัดกิจกรรมโดยใชวิธีการเรียนแบบเรียนเปนคูกับการแกปญหา
ในเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาคณิตศาสตร

3. ควรทําการวิจัยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย
ใชวิธีสอนแบบอื่น ๆ เพื่อคนพบวิธีที่เหมาะสมและไดผลดีตอไป
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเชี่ยวชาญผูตรวจเครื่องมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญผูตรวจเครื่องมือวิจัย

 1.  อาจารยราตรี   รุงทวีชัย                     อาจารย 3    ระดับ   9
                                                                 โรงเรียนแหลมกะเจา   อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม

2.  อาจารยกัญญา  เตชารักษ                    อาจารย 3    ระดับ   8
                                                                 โรงเรียนบานบางเลน   อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

3. อาจารยวิฑูรย    เตชารักษ                     อาจารย  3   ระดับ   8
                                                               โรงเรียนวัดดอนหวาย   อําเภอสามพราน
                                                               จังหวัดนครปฐม

4. อาจารยสมบูรณ   ทยาพัชร                 ศึกษานิเทศก   ระดับ   8
                                                               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

5. อาจารยจุฬารัตน  วงศศรีนาค             อาจารย  2     ระดับ   7
                                                              โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ    อําเภอดอนตูม
                                                              จังหวัดนครปฐม

5. อาจารยศาสตรวิทย    บรรจุทรัพย    อาจารย  2     ระดับ   7
                                                              โรงเรียนบางลี่วิทยา    อําเภอบางลี่
                                                              จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาคผนวก  ข
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

- คาเฉลี่ยผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ
- คาเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนแบบเรียนเปนคูในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  โดยผูเชี่ยวชาญ
- คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหัวงของ

แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนตอนที่ 1  -   ตอนที่ 5
- คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) การประเมินความสอดคลองของขอความแบบวัดความ

พึงพอใจที่มีตอชุดการเรียนแบบเปนคูเร่ืองการแกโจทยปญหาของผูเชี่ยวชาญ
- ขอมูลการหาความเที่ยง  ของแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนเปนคูในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  4
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ

รายการ จํานวน ( N=3 )
คะแนน
รวม

คา
IOC

สรุป

1.  ความคิดรวบยอดกับ
     ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3 1

เหมาะสม
สอดคลอง

2.  ผลการเรียนรู
    2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
    2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
    2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนรู
   2.4 สอดคลองกับการประเมินผล

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

3
3
3
3

1
1
1
1

เหมาะสม
สอดคลอง

3.สาระการเรียนรู
   3.1 สอดคลองกับผลการเรียนรู
   3.2 สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1
1

เหมาะสม
สอดคลอง

4.กิจกรรมการเรียนรู
   4.1 สอดคลองกับผลการเรียนรู
   4.2 สอดคลองกับสาระการเรียนรู
   4.3 สอดคลองกับการประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
3
3

1
1
1

เหมาะสม
สอดคลอง

5. สื่อการเรียนรู
    5.1 สอดคลองกับกิจกรรม
          การเรียนรู +1 +1 +1 3 1

เหมาะสม
สอดคลอง

6. สื่อการเรียนการสอน
    6.1 สอดคลองกับกิจกรรม
          การเรียนการสอน +1 +1 +1 3

เหมาะสม
สอดคลอง
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนแบบเรียนเปนคูในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร    ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โดยผูเชี่ยวชาญ

จํานวน (N)
รายการ

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC

คาสรุป

1.  ดานคําช้ีแจงการใชชุดการสอนการ
     แกโจทยปญหาคณิตศาสตร
     1.1  สื่อความหมายชัดเจนเขาใจงาย
     1.2  บอกรายละเอียดของเนื้อหาได
            ครอบคลุม
     1.3  เราความสนใจของผูเรียน
2.  ดานเนื้อหา
     2.1  เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการ
            เรียนรู
     2.2  เนื้อหามีความชัดเจน
     2.3  เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
            ผูเรียน
     2.4  เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นของการ
            เรียนรูจากงายไปหายาก
     2.5  มีความยากงายเหมาะสม
     2.6  ชวยสงเสริมทักษะการแกโจทย
             ปญหา
3.  ดานแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา
     3.1  แบบฝกมีจํานวนเหมาะสม
     3.2  แบบฝกมีความยากงายเหมาะสม
     3.3  แบบฝกเราความสนใจของผูเรียน
4.  ดานแบบทดสอบ
     4.1  แบบทดสอบมีจํานวนเหมาะสม
     4.2  แบบทดสอบมีความสอดคลองกับ
            เนื้อหา
     4.3  แบบทดสอบมีความสอดคลองกับ

     ผลการเรียนรู

+1

+1
+1

+1
+1

+1

+1
+1

+1

+1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1

+1

+1
+1

+1

+1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1

+1

+1
+1

+1

+1
+1
+1

+1

+1

+1

3

3
3

3
3

3

3
3

3

3
3
3

3

3

3

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

เหมาะสม
สอดคลอง

เหมาะสม
สอดคลอง

เหมาะสม
สอดคลอง

เหมาะสม
สอดคลอง



108

ตารางที่ 14 (ตอ)
จํานวน (N)

รายการ
1 2 3

คะแนน
รวม

คา
IOC คาสรุป

5.  ดานภาษา
     5.1  ความเหมาะสมในการใชคํา

     สื่อความหมาย
     5.2  ความถูกตองของภาษา
     5.3  ภาษาเขาใจงายเหมาะสมกับวัย
     5.4  ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช
6.   ดานรูปเลม
      6.1 รูปภาพที่ใชมีความเหมาะสมกับวัย
      6.2  สะดวกในการใช
      6.3  รูปเลมมีความสวยงาม
      6.4  เราความสนใจของนักเรียน

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

3
3
3
3

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1

เหมาะสม
สอดคลอง

เหมาะสม
สอดคลอง

ขอเสนอแนะ   โจทยปญหาบางขออานเขาใจยากสําหรับนักเรียนบางคน  ครูควรอธิบายเพิ่มเติม
หรือถามเชิงการวิเคราะห  เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ตอนที่ 1
การแกโจทยปญหาการบวก  ฉบับกอนเรียน( Pre – test )   จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น
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ตารางที่ 16 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวังตอนที่ 1
การแกโจทยปญหาการบวก  ฉบับหลังเรียน( Post – test )   จํานวน  20  ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขใหมาก
ขึ้นเพราะบางของาย
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ตารางที่ 17 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 2
การแกโจทยปญหาการลบ  ฉบับกอนเรียน( Pre – test )   จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ  ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 2
การแกโจทยปญหาการลบ  ฉบับหลังเรียน( Post – test )   จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขใหมาก
ขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 3
การแกโจทยปญหาการคูณ  ฉบับกอนเรียน( Pre – test )   จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 3
การแกโจทยปญหาการคูณ  ฉบับหลังเรียน( Post – test )   จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ  ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่ 21  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
                    ตอนที่ 4 การแกโจทยปญหาการหาร  ฉบับกอนเรียน( Pre – test )   จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่22 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 4  
การแกโจทยปญหาการหาร  ฉบับหลังเรียน( Post – test ) จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่ 23 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 5
การแกโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน ฉบับกอนเรียน ( Pre – test )
จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่  24  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 5
การแกโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน ฉบับหลังเรียน  ( Post – test )
จํานวน 20 ขอ

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได

10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
11 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
12 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
13 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
14 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
15 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
16 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
17 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
18 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
19 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
20 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

เกณฑการประเมิน ระดับ +1  = แนใจวาสอดคลอง
  0  = ไมแนใจวาสอดคลอง
-1  = แนใจวาไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะ ภาษาที่ใชบางขอตองแกไขใหสมบูรณ  และบางขอควรเพิ่มจํานวนคาตัวเลขให
มากขึ้น เพราะบางของาย  และพิจารณาคําตอบที่เปนตัวลวงใหเหมาะสม
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ตารางที่ 25 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 1
การแกโจทยปญหาการบวก   ฉบับกอนเรียน (Pre – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

ตารางที่ 26 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 1
การแกโจทยปญหาการบวก   ฉบับหลังเรียน (Post – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
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ตารางที่ 27 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 2
การแกโจทยปญหาการลบ   ฉบับกอนเรียน (Pre – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 2
การแกโจทยปญหาการลบ   ฉบับหลังเรียน (Post – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
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ตารางที่ 29 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 3
การแกโจทยปญหาการคูณ   ฉบับกอนเรียน (Pre – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 3
การแกโจทยปญหาการหาร   ฉบับหลังเรียน (Post – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
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ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 4
การแกโจทยปญหาการหาร   ฉบับกอนเรียน (Post – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

ตารางที่ 32 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 4
การแกโจทยปญหาการหาร   ฉบับหลังเรียน (Post – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
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ตารางที่ 33 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 5
การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน  ฉบับกอนเรียน (Pre – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได

ตารางที่ 34 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตอนที่ 5
การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน  ฉบับหลังเรียน (Post – test )

จํานวน (n = 3 )
ขอ พฤติกรรมที่ตองการวัด

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC สรุป

1 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
2 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
3 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
4 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
5 การวิเคราะหโจทย +1 +1 +1 3 1 ใชได
6 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
7 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
8 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
9 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
10 การหาคําตอบ +1 +1 +1 3 1 ใชได
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ตารางที่ 35 คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ฉบับกอนเรียน (Pre-test) ตอนที่ 1-ตอนที่ 5 รวมทั้งหมดจํานวน 50 ขอ

ตอนที่ ขอ P R ตอนที่ ขอ P R
1 1 0.77 0.38 3 6 0.77 0.25

2 0.67 0.50 7 0.77 0.38
3 0.73 0.38 8 0.53 0.25
4 0.53 0.50 9 0.60 0.63
5 0.60 0.50 10 0.60 0.25
6 0.40 0.38 4 1 0.67 0.25
7 0.63 0.38 2 0.60 0.25
8 0.53 0.38 3 0.70 0.38
9 0.60 0.25 4 0.67 0.38
10 0.67 0.63 5 0.73 0.38

2 1 0.70 0.63 6 0.80 0.50
2 0.60 0.25 7 0.70 0.38
3 0.57 0.25 8 0.70 0.25
4 0.63 0.63 9 0.70 0.50
5 0.67 0.50 10 0.57 0.50
6 0.80 0.38 5 1 0.63 0.25
7 0.70 0.38 2 0.70 0.38
8 0.70 0.38 3 0.80 0.38
9 0.77 0.38 4 0.77 0.25
10 0.73 0.63 5 0.70 0.50

3 1 0.67 0.25 6 0.67 0.38
2 0.57 0.50 7 0.70 0.63
3 0.70 0.25 8 0.77 0.25
4 0.70 0.38 9 0.77 0.25
5 0.67 0.25 10 0.67 0.38
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ตารางที่ 36 คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ฉบับหลังเรียน (Pre-test) ตอนที่ 1-ตอนที่ 5 รวมทั้งหมดจํานวน 50 ขอ

ตอนที่ ขอ P R ตอนที่ ขอ P R
1 1 0.63 0.38 3 6 0.67 0.50

2 0.60 0.63 7 0.77 0.25
3 0.60 0.75 8  0.77 0.25
4 0.83 0.38 9 0.67 0.50
5 0.63 0.63 10 0.73 0.63
6 0.60 0.38 4 1 0.63 0.50
7 0.63 0.63 2 0.70 0.38
8 0.70 0.63 3 0.67 0.75
9 0.63 0.50 4 0.70 0.63
10 0.70 0.75 5 0.70 0.25

2 1 0.70 0.25 6 0.73 0.50
2 0.67 0.38 7 0.57 0.63
3 0.63 0.50 8 0.80 0.50
4 0.53 0.25 9 0.77 0.50
5 0.67 0.75 10 0.70 0.38
6 0.70 0.38 5 1 0.63 0.38
7 0.73 0.38 2 0.70 0.38
8 0.77 0.35 3 0.67 0.75
9 0.67 0.50 4 0.67 0.63
10 0.73 0.50 5 0.63 0.50

3 1 0.67 0.75 6 0.63 0.38
2 0.77 0.50 7 0.73 0.50
3 0.60 0.75 8 0.63 0.63
4 0.70 0.25 9 0.63 0.88
5 0.73 0.38 10 0.67 0.38
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ตารางที่ 37 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) การประเมินความสอดคลองของขอความแบบวัดความ
พึงพอใจที่มีตอชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูเร่ืองการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
ผูเชี่ยวชาญ

จํานวน (N=3)
รายการ

1 2 3
คะแนน
รวม

คา
IOC คาสรุป

ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาในชุดการสอนเรียงจากงาย
    ไปหายาก
2. เนื้อหาในการเรียนแตละชุดมีปริมาณ
     เหมาะสม
3. เนื้อหาในการเรียนมีความยากงาย
    เหมาะสม
4. เนื้อหาใหความรูความเขาใจชัดเจน
ดานกิจกรรม
5.  กิจกรรมในการเรียนรูในชุดการสอนมี
     ความเหมาะสม
6. ชอบวิธีการเรียนรูแบบเรียนเปนคู
7.  รูสึกวาวิธีการเรียนแบบเปนคูเรียนรูไดดี
8.  รูสึกพึงพอใจตอการทราบผลทันที
ดานรูปแบบของสื่อ
9. ชอบรูปภาพในชุดการสอน
10. ขอสอบกอนเรียนมีความยาก – งาย
       เหมาะสมเพียงใด
11. ขอสอบหลังเรียนมีความยาก – งาย

เหมาะสมเพียงใด
12. ขอสอบระหวางเรียนมีความยาก – งาย
       เหมาะสมเพียงใด
13.  คําช้ีแจงของชุดการเรียนชัดเจน
       เขาใจงาย
14. โจทยปญหาในกิจกรรมใชภาษา
      ไดเขาใจ

+1

+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

3

3

3
3

3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

เหมาะสม
สอดคลอง

เหมาะสม
สอดคลอง

เหมาะสม
สอดคลอง
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ตารางที่  37 (ตอ)
จํานวน (N=3)

รายการ
1 2 3

คะแนน
รวม

คา
IOC คาสรุป

ดานความรูสึก
15. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร
16. ตองการเรียนเปนคูในเนื้อหาอื่นๆ
      ในวิชาคณิตศาสตร
17. รูสึกมีความสุขกับวิธีเรียนแบบเปนคู
18. ตองการเรียนแบบเรียนเปนคูในวิชา
      อื่นๆ
19. นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจในการ
      ทําแบบฝกหัด
20. หลังจากการเรียนดวยชุดการสอนแลว
      รูสึกวา สามารถแกไขปญหาคณิตศาสตร
      ได

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

3

3
3

3

3

3

1

1
1

1

1

1

เหมาะสม
และ

สอดคลอง

ขอเสนอแนะ   ครูควรอธิบายในขณะทําพรอมกันครั้งละ 1 ขอ เพราะนักเรียนอาจไมเขาใจภาษา
ที่เปนเชิงวิชาการ   ทําใหนักเรียนมีความเขาใจไดตรงกับสิ่งที่ผูสอนตองการรูจาก
ความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนแบบเรียนเปนคูอยางแทจริง
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ตารางที่ 38 ขอมูลการหาความเที่ยง (α ) ของแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนแบบเรียน
เปนคู เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
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ตารางที่ 39 คาเฉลี่ย ( X) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอ
ชุดการสอน 4 ดาน

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

รวม 737 715 4070 1068
( X) 19.40 18.82 27.87 28.11
S.D. 0.79 0.69 1.86 0.83
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ภาคผนวก  ค
 คาประสิทธิภาพ  E1 และ E2  ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู

-  คาประสิทธิภาพ  (E1/E2)  ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู   3   คน
-  คาประสิทธิภาพ  (E1/E2)  ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู   9   คน
-  คาประสิทธิภาพ  (E1/E2)  ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู  38  คน
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ตารางที่ 40 คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู 3 คู
E1 E2คูที่

คะแนนรวม คะแนนรวม
1 235 45
2 215 40
3 200 31

รวม 650 116
คะแนนเฉลี่ย 216.67 33.67

E1/E2 77.8 77.33

คาประสิทธิภาพ    E1/E2   =  77.38/77.33
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ตารางที่ 41 คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู 9 คู
E1 E2คูที่

คะแนนรวม คะแนนรวม
1 240 45
2 238 43
3 240 44
4 235 40
5 237 39
6 239 42
7 228 38
8 225 36
9 227 37

รวม 2,109 364
คะแนนเฉลี่ย 234.33 40.44

E1/E2 83.69 80.89

คาประสิทธิภาพ    E1/E2   =  83.69/80.89
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ตารางที่ 42 คาประสิทธิภาพ (E1/E2)ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู 38 คน
คนที่ คาประสิทธิภาพกอนเรียน (E1) คาประสิทธิภาพหลังเรียน (E2)

1 272 45
2 271 47
3 254 43
4 274 48
5 272 44
6 258 48
7 266 48
8 258 45
9 270 44
10 263 44
11 211 44
12 271 47
13 269 45
14 263 43
15 265 45
16 269 49
17 269 46
18 256 42
19 272 46
20 259 44
21 258 46
22 255 46
23 274 48
24 264 46
25 257 44
26 264 45
27 266 45
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ตารางที่ 42  (ตอ)
คนที่ คาประสิทธิภาพกอนเรียน (E1) คาประสิทธิภาพหลังเรียน (E2)
28 269 44
29 263 45
30 260 44
31 265 49
32 270 45
33 267 44
34 269 45
35 269 50
36 258 48
37 263 44
38 262 43
รวม 10,014 1,728

คะแนนเฉลี่ย 263.53 45.47
E1/E2 94.12 90.95

คาประสิทธิภาพ    E1/E2   =  94.12/90.95



136

การคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู

                    ประสิทธิภาพของกลุม  3  คู
                                                        
                                               E          =          650 X   100      =   77.38

                                               E          =         116  X  100       =  77.33

                   ประสิทธิภาพของกลุม  9  คู

                                               E          =          2109 X   100      =   83.69

                                               E          =         364  X  100         =    80.89

   
                       ประสิทธิภาพของกลุม  38  คน

                                                     E          =         10,014 X   100      =   94.12

                                              E            =         1,728  X  100       =    90.95

    1               840

    2   150

    1                 2520

    2                 450

   1            10640

   2            1,900
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การทดสอบคาที (t – test) ระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน
ชุดการสอนแบบเรียนเปนคู

t  =

1)(N
(ED)NED

ED
22

−
−

t  =

1)(38
(486)-(7612) 38

486
2

−

t  =

37
236196 -28926

486

t  =
1434
486

t = 12.79

df  .01 = 2.423

t     12.79>2.423
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