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1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงก าหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ ความสามารถ 
ในการส่ือสาร การคิด การแกไ้ขปัญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละทกัษะชีวติ  โดยท่ีความสามารถ      
ในการคิดจะเป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อ 
การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม และความสามารถในการแกปั้ญหา  
เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัแกปั้ญหาและ 
มีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถรับและส่งสาร  น ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   
เลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเองและสังคมอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม  
( กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3 - 4 )  

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยในการคาดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจแกปั้ญหา และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  
ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึนและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551 :1) 
 ดงันั้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  ครูตอ้งจดัประสบการณ์
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระและปฏิบติัไดท้ั้งในและนอกเวลาเรียน  ครูตอ้งจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางการศึกษาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทาง
ทฤษฎีไปพฒันาใหมี้ความรู้ทางปฏิบติั  จนมีสมรรถนะท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้
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1.1  สภำพทีพ่งึประสงค์ ในกำรเรียนกำรสอน 
       สภาพท่ีพึงประสงคใ์นการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดบั 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีสภาพท่ีพึงประสงคห์ลายประการครอบคลุม ( 1 ) วธีิการเรียนการสอนท่ี 
พึงประสงค ์( 2 )  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค ์( 3 )  ส่ือการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค์
และ( 4 )  สภาพแวดลอ้มท่ีพึงประสงค ์

       1.1.1 วธีิการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค ์ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 วธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระวชิาคณิตศาสตร์     
ท่ีเป็นเน้ือหาดา้นพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย  วธีิการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมคือการสอน   
ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญประสบการณ์โดย ( 1 )  การสอนรายบุคคล เป็นการสอนท่ีจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลทั้งดา้นความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ  ความสนใจ  วธีิ      
การเรียน  อตัราการเรียน เป็นตน้  เพื่อใหผู้เ้รียนกา้วหนา้ไปตามความสามารถ  ตามความตอ้งการ
และความสนใจของตนเอง  ทั้งน้ีผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน  เป็นผูแ้นะน า     
ใหค้  าปรึกษา  ก าหนดส่ือการสอน แหล่งการเรียน  กิจกรรม  วธีิการประเมินผล และรวบรวมผล  
การเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน ( ประศกัด์ิ  หอมสนิท 2543 : 225 )   ( 2 ) การสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีครูมอบหมายใหก้บัผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ช่วยกนัคน้ควา้
หรือท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ  เพื่อช่วยใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจในการเรียนยิง่ข้ึน  
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้  เพราะไดล้งมือปฏิบติังานดว้ยตนเอง (อาภรณ์  ใจเท่ียง  2540 :         
108 - 109 ) และ ( 3 ) การสอนแบบฝึกปฏิบติั  ท าใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
ขณะลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  นกัเรียนเกิดกระบวนการในการใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผล นกัเรียนมี
ทกัษะปฏิบติัท่ีครบถว้นตรงตามทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติัจริง  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
ท าใหบ้ทเรียนน่าสนใจ  การฝึกปฏิบติั  สอนทกัษะใหน้กัเรียนท่ียงัท างานไม่เป็นและฝึกฝนทกัษะ
นกัเรียนท่ีท างานเป็นแลว้ใหเ้กิดความช านาญมากยิง่ข้ึน  เพื่อใหก้ารด าเนินการสอนประสบ
ความส าเร็จ (นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ ์2544 : 208 ) 

       1.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพึงประสงคท่ี์เหมาะสมกบัรายวชิาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ควรมีรูปแบบการใหป้ระสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจ/งาน 
รูปแบบการใหป้ระสบการณ์มี 3 รูปแบบ คือ ( 1 )  การเรียนกบัครู ( Teacher Directed Learning - 
TDL ) ซ่ึงไดรั้บการสอนจากครู ครูมีบทบาทในการเรียนการสอน การใชส่ื้อการเรียนการสอนต่างๆ 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ( 2 ) การเรียนกบัเพื่อน ( Peer Directed Learning - 
PDL ) ท่ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเก่ียวกบัการกระจายบทบาทในการสอน  ใหน้กัเรียนร่วมประกอบ
กิจกรรมการเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นในชั้นเรียน   ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั และ ( 3 ) การเรียน
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ดว้ยตนเอง ( Self Directed Learning  - SDL )  เนน้การเรียนท่ีนกัเรียนก ากบัการเรียนเอง กิจกรรม
การเรียนการสอนจดัข้ึนโดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนรู้ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์ว้ยตนเอง  
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ไดแ้ก่ ความสามารถ สติปัญญา  ความตอ้งการและความสนใจ  
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เกิดแรงกระตุน้ในการเรียนค่อยๆ พฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ขตนเอง  สามารถศึกษาคน้ควา้และเรียนดว้ยตนเอง ( ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์2540 : 30 ) 

      1.1.3 ส่ือการเรียนการสอนท่ีพึงประสงคท่ี์เหมาะสมกบัรายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงใชว้ธีิการสอนท่ีเนน้ประสบการณ์ ควรเป็นส่ือประสมท่ีนกัเรียนสามารถ
เรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ไดดี้เกือบทุกเร่ืองจากหลายแหล่ง  ซ่ึงส่ือแต่ละอยา่งท าหนา้ท่ีต่างกนั  ช่วย
ประหยดัเวลาในการเรียนรู้ทั้งครูและนกัเรียน  ช่วยใหน้กัเรียนท่ีเก่งและอ่อนไดรั้บความรู้ตาม
ความสามารถและความพร้อมของแต่ละบุคคล ( ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2544 : 112 ) ส่ือการเรียน 
การสอนท่ีพึงประสงคป์ระกอบดว้ย ( 1 )  ส่ือประมวลสาระหรือส่ือส่ิงพิมพท่ี์ออกแบบใหน้กัเรียน 
เรียนไดต้ามล าพงัดว้ยการน าความรู้จากประมวลสาระมาลงมือปฏิบติัภารกิจและงานหรือกิจกรรม
และใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระไปทีละนอ้ยตามล าดบั ( ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และวาสนา   
ทวกีุลทรัพย ์2540 : 161 ) ( 2 ) ส่ือแบบฝึกปฏิบติั ( Work Book ) เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นเอกสาร
จดัเตรียมไวใ้หน้กัเรียนไดศึ้กษาควบคู่กบัประมวลสาระในการเรียนแต่ละหน่วย  แบบฝึกปฏิบติั
ช่วยใหน้กัเรียนไดป้ระเมินตนเองก่อนเรียน  ให้โอกาสนกัเรียนจดบนัทึกเน้ือหาสาระส าคญัของ 
แต่ละหวัเร่ืองท่ีเรียนหรือท่ีไดจ้ากการผจญประสบการณ์ ใหน้กัเรียนไดท้  าภารกิจและงาน 
ท่ีก าหนดให ้  เขียนรายงานผลในภาคปฏิบติัและนกัเรียนไดท้ าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และวาสนา ทวกีุลทรัพย ์2540 : 163 ) ( 3 ) ส่ือภาพน่ิงและเสียงในรูปส่ือ 
สไลดค์อมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาในประมวลสาระดียิง่ข้ึน และ (4) มลัติมีเดียเป็น
ส่ือท่ีเสนอภาพและเสียงช่วยเสริมการเรียนรู้ เสนอสาระเหมือนกบัสภาพความเป็นจริง เปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจอยา่งรวดเร็วและท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
( กรมวชิาการ 2544 : 17 ) 

       1.1.4 สภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนท่ีพึงประสงคท่ี์เหมาะสมกบัรายวชิา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการเรียนการสอนและส่ือ  
โดยเนน้ใหห้้องเรียนน่าสนใจในการเรียนการสอนโดยมีมุมหนงัสือ ซ่ึงนิยมจดัไวต้ามมุมหอ้งหรือ
ตรงกลางผนงัห้อง เพื่อสะดวกต่อการท่ีครูและนกัเรียนจะใชห้นงัสือเพื่อศึกษาและคน้ควา้ และ 
ควรมีมุมแสดงผลงานเพื่อแสดงผลงานของนกัเรียน ซ่ึงจะน าความภาคภูมิใจให้นกัเรียนเองและ 
เป็นการส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์( ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ 2543 : 755-757 ) 
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1.2 สภำพทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบันในกำรเรียนกำรสอน 
      สภาพท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ครอบคลุม (1) วธีิการเรียนการสอน (2) รูปแบบการเรียนการสอน (3) ส่ือ        
การเรียนการสอน และ (4) สภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนการสอน 

      1.2.1 วธีิการเรียนการสอนในปัจจุบนั วธีิการเรียนการสอนท่ีครูใชใ้นการสอนวชิา
คณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ครูใชว้ธีิสอนแบบบรรยายความรู้ใหน้กัเรียนนัง่ฟัง โอกาสท่ีนกัเรียนจะ
ปฏิสัมพนัธ์กบัครู กบันกัเรียนดว้ยกนัเองมีนอ้ยมาก ขาดโอกาสท่ีครูจะทราบถึงความกา้วหนา้ 
ในการเรียนของนกัเรียนแต่ละคน นกัเรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน บางคร้ัง
นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีเฉ่ือยชา นกัเรียนไม่มีการช่วยเหลือกนั และนกัเรียนปฏิบติัตามค าสั่งของครู
ไม่มีการคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง การสอนของครูไม่ใชส่ื้อในการสอน ใชเ้พียงกระดานด าหรือ
กระดานไวทบ์อร์ดเพื่อเขียนตวัอยา่งใหน้กัเรียนจดบนัทึก ครูมอบหมายให้นกัเรียนท างานเป็น
รายบุคคลโดยการท าแบบฝึกหดั นกัเรียนไม่มีโอกาสเขา้กลุ่มเพื่อท ากิจกรรมกลุ่ม ไม่มีโอกาส
ทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง  นกัเรียนจึงไม่มีโอกาสจะแกปั้ญหาในการเรียน 

      1.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบนั ครูใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
ท่ียดึครูเป็นศูนยก์ลาง เนน้การเรียนกบัครู ( Teacher Directed learning – TDL ) จึงท าใหก้ารเรียน
กบัเพื่อน ( Peer Directed Learning – PDL ) มีนอ้ย และไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเอง  
( Self  Directed Learning – SDL ) ครูใหค้วามรู้โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อนมีนอ้ย 

      1.2.3 ส่ือการเรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการเรียนการสอนใชเ้พียงชอลก์ กระดานด า 
หนงัสือเรียน และส่ือท่ีมีขายตามทอ้งตลาดท่ีพอจะหาซ้ือได ้ ส่วนใหญ่ครูจะใชส่ื้อเด่ียวสอน 
ในแต่ละคร้ังไม่มีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 

      1.2.4 สภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบนั   จะใชห้้องเรียน 
เป็นหลกั  ไม่มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน ขาดบรรยากาศในการเรียน  
ไม่มีมุมหนงัสือและมุมแสดงผลงาน และไม่มีแหล่งความรู้ไวใ้หน้กัเรียนคน้ควา้อยา่งเป็นระเบียบ 

จากสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ขาดความสนใจ 
ในการเรียน นกัเรียนบางคนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ และนกัเรียนหลายๆ คนเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ 
แต่มีทศันคติวา่คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ียาก ตอ้งท าแบบฝึกหดัจ านวนมากๆ นกัเรียนจึงไม่เปิดใจ
ยอมรับ ไม่ยอมท าความเขา้ใจแต่จะรอใหค้รูเป็นผูบ้อกให้ท าเพียงอยา่งเดียว 
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 1.3 สภำพปัญหำที่เกดิขึน้ในกำรเรียนกำรสอน 
      สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนในปัจจุบนั การสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

ครอบคลุม (1) วธีิการเรียนการสอน (2) รูปแบบการเรียนการสอน (3) ส่ือการเรียนการสอน และ    
(4) สภาพแวดลอ้ม 

      1.3.1 ปัญหาดา้นวธีิการเรียนการสอน จากการท่ีครูใชว้ิธีการสอนแบบครูเป็นศูนยก์ลาง 
เป็นการสอนแบบบรรยายครูเป็นผูใ้หค้วามรู้ นกัเรียนเป็นผูรั้บความรู้โดยการฟัง ท าตวัอยา่งตามครู
และท าแบบฝึกหดั   ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนท่ีตอ้งท าแบบฝึกหดัลกัษณะ
เดิมจ านวนมากๆ ครูไม่กระตุน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ขาดการหาความรู้ดว้ยตนเอง  
ขาดการท างานกลุ่มท่ีจะท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน ไม่มีการมอบหมายงาน
ใหน้กัเรียนท าเป็นกลุ่ม การสอนของครูเพียงแต่บอกกล่าวใหค้วามรู้จึงขาดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครู
กบันกัเรียน นกัเรียนไม่ไดเ้รียนอยา่งเตม็ตามศกัยภาพของตนเองท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 

       1.3.2  ปัญหาดา้นรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนปัจจุบนัท่ีเนน้ 
ครูเป็นศูนยก์ลาง นกัเรียนจึงขาดประสบการณ์ในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น  
การตดัสินใจ การท างานเป็นทีม และขาดการแสดงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

      1.3.3 ปัญหาดา้นส่ือการเรียนการสอน เน่ืองจากครูใชว้ธีิการสอนแบบบรรยายเป็นหลกั 
ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบเรียนหรือหนงัสือเรียนท่ีโรงเรียนเป็นผูก้  าหนด กระดานด า 
และภาพประกอบ จึงไม่อาจถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนควรไดรั้บในลกัษณะประสบการณ์ตรง 
จึงกล่าวไดว้า่ ปัญหาดา้นส่ือการเรียนการสอน ขาดการจดัระบบการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
ในรูปของชุดการเรียนหรือชุดการสอนหรือส่ือประสม ซ่ึงไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ในรูปประมวลสาระ 
ท่ีมีการจดัระบบการน าเสนอท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจเน้ือหาสาระเป็นอยา่งดี ไปสู่การเกิด
ประสบการณ์ตรง ส่ือภาพและเสียงซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

      1.3.4  ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนการสอน ครูไม่ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้ม
ใหส้อดคลอ้งกบัวธีิสอนและส่ือการเรียนการสอน อาทิ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ขาดการจดั 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ขาดมุมหนงัสือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสคน้ควา้และ
ศึกษาดว้ยตนเอง ขาดการจดัสภาพแวดลอ้มทางสังคม คือ ขาดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
นกัเรียน มีเพียงครูถ่ายทอดเพียงดา้นเดียว ขาดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน ท าให้
การเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อการเรียนของนกัเรียน 
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จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

1.4 ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำ 
       จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนโรงเรียนพนสัพิทยาคารไดใ้หค้วามส าคญักบัการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ โดยด าเนินการฝึกอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อแกปั้ญหา 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยในปีการศึกษา 2553 – 2556 มีหวัขอ้ฝึกอบรมครูเพื่อเนน้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ดงัน้ี (1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน (2) การฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
เร่ือง วธีิการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั (3) การอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (4) การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด (5) การอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการสร้างส่ือและการใช้
ส่ือ (6) การอบรมให้ความรู้เร่ืองการท าวจิยัในชั้นเรียน เพื่อแกปั้ญหาการเรียนการสอน และ (7) จดั
โครงการประกวดผลงานวจิยัภายในโรงเรียน  การอบรมมีส่วนพฒันาการสอนของครูไดบ้า้ง 
อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการสอนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก็ยงัมีอยู ่
 นอกจากน้ีงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เท่าท่ีพบส่วนใหญ่
เป็นการวิจยัเก่ียวกบัส่ือประสมในรูปชุดการสอนและชุดการเรียนการสอน  
 งานวจิยัเก่ียวกบัชุดการสอนและชุดการเรียนการสอนไดมี้ผูท้  าวจิยัไว ้ไดแ้ก่ จริยา  ทศพร 
(2553:81) ท าวจิยัเร่ือง  การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทวธีาภิเษก 2 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยั
พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง 
อตัราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  และการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก รชต  ปัญญาพิสิทธ์ิ 
(2553 : 51)ไดว้จิยัเก่ียวกบัผลการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการแยกตวัประกอบของพหุนามของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง 
การแยกตวัประกอบของพหุนามสูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลงัไดรั้บ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการแยกตวัประกอบของพหุนาม 
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สูงกวา่เกณฑ(์ร้อยละ60) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   วาสนา วงษาไชย (2555 : 93) ได้
พฒันาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนัท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัจากการสอนโดยใช ้
ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดมีผลการเรียนรู้ 
ดา้นความสามารถในทกัษะการคิดผา่นเกณฑเ์ป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมดท่ีระดบันยัส าคญั .05 และเจตคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ 
ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนัท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
และปรียาภรณ์  เกลาเกล้ียง (2556 : 129) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน เร่ืองความน่าจะเป็น ท่ีเนน้ยทุธวธีิการ
แกปั้ญหาตามรูปแบบการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน เร่ืองความน่าจะเป็น ท่ีเนน้ยทุธวธีิการ
แกปั้ญหาตามรูปแบบการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และเจคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน 
เร่ืองความน่าจะเป็น ท่ีเนน้ยุทธวธีิการแกปั้ญหาตามรูปแบบการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา   
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 จากงานวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่ไดมี้การพฒันาชุดการสอนและชุดการเรียนคณิตศาสตร์  
ซ่ึงชุดการสอนและชุดการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียน 
แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

1.5 แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
      จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เร่ือง        

ระบบจ านวนเตม็ ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ควรมีการพฒันาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วชิาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน เร่ืองระบบจ านวนเต็ม ข้ึนมาใชเ้พราะ (1) ดา้นวธีิการเรียนการสอน เป็นวธีิสอนท่ียดึผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง  การสอนแบบอิงประสบการณ์สามารถจดัประสบการณ์ใหน้กัเรียนเผชิญ
ประสบการณ์ดว้ยวธีิการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองโดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (2) ดา้นรูปแบบการเรียนการสอนมีรูปแบบการใหป้ระสบการณ์         
3 รูปแบบ คือ การเรียนกบัครู การเรียนกบัเพื่อน และการเรียนดว้ยตนเอง ( 3 ) ดา้นส่ือการเรียน 
การสอน มีการใชส่ื้อหลกัและส่ือเสริมหลายประเภทให้นกัเรียนใชเ้ผชิญประสบการณ์ และ  
(4) ดา้นสภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนการสอน มีการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีส่งเสริม 
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การเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประสบการณ์ใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญประสบการณ์ตามภารกิจและงาน  
ดว้ยการเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีครูจดัเตรียมไวใ้ห ้และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผูส้อน 
มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียน ใหก้ าลงัใจ ใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูล และประเมินการเรียนรู้
จากประสบการณ์ท่ีก าหนดใหน้กัเรียนเผชิญ ( ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2545 : 148 – 152 ) 

ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงเช่ือวา่ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองระบบจ านวนเตม็ สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้ โดยผูว้จิยัไดพ้ฒันาชุดการสอนแบบอิง
ประสบการณ์  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียน  
และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 2.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
       เพื่อพฒันาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนสัพิทยาคาร 
 2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
       2.2.1 เพื่อพฒันาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนพนสัพิทยาคาร   ใหมี้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์90/90 
       2.2.2 เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนพนสัพิทยาคาร ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเตม็ 
       2.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนสัพิทยาคาร 
ท่ีมีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองระบบจ านวนเตม็ 
 

3. สมมุติฐำนกำรวจิัย 
 3.1 ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนพนสัพิทยาคาร มีประสิทธิภาพ    
ตามเกณฑ ์90/90 
 3.2 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนพนสัพิทยาคาร ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน 
แบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเตม็ มีความกา้วหนา้
ทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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3.3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนพนสัพิทยาคาร มีความคิดเห็นต่อ            
ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองระบบจ านวนเตม็               
ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 

4. ขอบเขตของกำรวจิัย 
 4.1 รูปแบบกำรวจัิย เป็นการวจิยัและพฒันา 
 4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       4.2.1 ประชำกร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนพนสัพิทยาคาร          
 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 8 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 400 คน  
       4.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/5  โรงเรียนพนสัพิทยาคาร       
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 45 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
       4.2.3 เน้ือหำสำระทีใ่ช้ในกำรผลติชุดกำรสอนแบบอิงประสบกำรณ์ เป็นเน้ือหา           
ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองระบบจ านวนเตม็ จ านวน 4 หน่วยประสบการณ์ ครอบคลุมหน่วยประสบการณ์ท่ี 3 การบวก
จ านวนเตม็  หน่วยประสบการณ์ท่ี 4 การลบจ านวนเตม็ หน่วยประสบการณ์ท่ี 5 การคูณจ านวนเตม็  
และหน่วยประสบการณ์ท่ี 6 การหารจ านวนเตม็ 
 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย ไดแ้ก่ (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
พนสัพิทยาคาร (2) แบบทดสอบก่อนและหลงัเผชิญประสบการณ์ และ (3) แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
 4.5 ตัวแปรทีศึ่กษำ 
       4.5.1 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนดว้ยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเตม็ 
       4.5.2 ตัวแปรตำม ไดแ้ก่ (1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเตม็ (2) ความกา้วหนา้ทางการเรียนของ 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
ระบบจ านวนเตม็ และ (3) ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเตม็ 
 4.6 ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหวา่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 
 พ.ศ. 2558 
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5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 5.1 กำรสอนแบบอิงประสบกำรณ์ หมายถึง วธีิการเรียนการสอนท่ีก าหนดประสบการณ์ 
ท่ีคาดหวงั เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญ ผจญ และเผด็จ ประสบการณ์ ดว้ยการเสาะแสวงหาความรู้ 
จากประมวลสาระ สไลดค์อมพิวเตอร์ และมลัติมีเดีย ส าหรับใชป้ระกอบภารกิจและงานจาก 
แหล่งวทิยาการและมุมต่างๆ ท่ีใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์  การสอนแบบอิงประสบการณ์ 
มี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ (2) ปฐมนิเทศประสบการณ์ (3) เผชิญ
ประสบการณ์ (4) รายงานความกา้วหนา้ (5) รายงานผลการเผชิญประสบการณ์ (6) สรุปผล 
การเผชิญประสบการณ์ และ (7) ประเมินหลงัเผชิญประสบการณ์ 
 5.2 ชุดกำรสอนแบบองิประสบกำรณ์ หมายถึง ชุดส่ือประสมท่ีเตรียมไวส้ าหรับก าหนด
แนวทางใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญประสบการณ์ เพื่อให้นกัเรียนไดท้ราบประสบการณ์หลกั 
ประสบการณ์รอง ภารกิจ งาน และรายละเอียดขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนเผชิญประสบการณ์
โดยการศึกษาหาความรู้จากประมวลสาระ สไลดค์อมพิวเตอร์ และมลัติมีเดีย จากบริบทท่ีเตรียมไว ้
ไดแ้ก่ มุมหนงัสือ มุมแสดงผลงาน มุมวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใหก้ารเผชิญประสบการณ์ส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงคข์องการสอนแบบอิงประสบการณ์  ครอบคลุมเน้ือหา 4 หน่วยประสบการณ์ คือ 
หน่วยประสบการณ์ท่ี 3 การบวกจ านวนเตม็  หน่วยประสบการณ์ท่ี 4 การลบจ านวนเต็ม 
หน่วยประสบการณ์ท่ี 5 การคูณจ านวนเตม็  และหน่วยประสบการณ์ท่ี 6 การหารจ านวนเตม็ 
          5.3 เกณฑ์ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบองิประสบกำรณ์ 90/90 หมายถึง ระดบั
ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง  
ระบบจ านวนเตม็ ท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการประเมินกระบวนการและการ
ประเมินผลลพัธ์ ค่า 90 ตวัแรก หมายถึง ค่าประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) ไดจ้าก
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากงานท่ีก าหนดใหท้ าระหวา่งเผชิญประสบการณ์  ค่า 90 ตวัหลงั หมายถึง  
ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ( 2E ) ไดจ้ากร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบ         
หลงัเผชิญประสบการณ์ 
 5.4 ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนของนักเรียน หมายถึง การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน
ก่อนเผชิญประสบการณ์กบัคะแนนหลงัเผชิญประสบการณ์ โดยเป็นผลจากการเรียนดว้ย  
ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเตม็ ในระดบั
พุทธิพิสัยและทกัษะพสิัยของนกัเรียนท่ีเรียน 
 5.5 ควำมคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงความรู้สึกของนกัเรียนในการตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อคุณภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ในดา้น (1) บริบทท่ีใชใ้นการเผชิญประสบการณ์ (2) รูปแบบท่ีใชใ้นการ
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เผชิญประสบการณ์ (3) วธีิการเรียนแบบเผชิญประสบการณ์ (4) ส่ือท่ีใชใ้นการเผชิญประสบการณ์ 
และ (5) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนดว้ยชุดการสอนอิงประสบการณ์ 
 

6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ไดชุ้ดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง    
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพนสัพิทยาคาร ท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตามเกณฑ ์90/90 และท าใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 6.2 ไดต้น้แบบในการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหาดา้น    
พุทธิพิสัย 


