
บทที่  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

          คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ทาํใหม้นุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้

อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต  

ใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล             

ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ใน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน 

รวมทั้งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 1) 

 คณิตศาสตร์มีความสาํคญัดงักล่าวมาแลว้นั้นแต่การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์            

ในปัจจุบนัยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุเน้ือหาในวชิาคณิตศาสตร์

เป็นเร่ืองของความคิดในรูปของการจินตนาการและมีลกัษณะเป็นนามธรรม  ไม่สามารถจบัตอ้งได้

บรรพต  สุวรรณประเสริฐ  (2544 : 83)  ประกอบกบัการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนส่วนมาก

เป็นแบบบรรยายไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมวางแผน 

ในการจดักิจกรรม  ขาดการใชส่ื้ออุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ท่ีจะสอน

เน้ือหามากกวา่กระบวนการ  ทาํใหผู้เ้รียนขาดระเบียบแบบแผนของการคิดท่ีเป็นระบบ  จึงทาํใหไ้ม่

สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเรียนกบัสถานการณ์ชีวติจริงเพื่อใชเ้หตุผลในการวางแผนการทาํงาน       

และการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (National  

Institute  of  Educational  Testing  Service) ปีการศึกษา  2558   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีพบวา่ ในวชิาคณิตศาสตร์นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  33.08 จากคะแนนเตม็ 100 

คะแนน ซ่ึงแยกสาระการเรียนรู้ไดด้งัน้ี สาระจาํนวนและการดาํเนินการ มีคะแนนเฉล่ีย 31.05          
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สาระการวดัมีคะแนนเฉล่ีย 27.41 สาระพีชคณิตมีคะแนนเฉล่ีย 37.15 สาระการวเิคราะห์ขอ้มูล              

และความน่าจะเป็น 28.81 (โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี งานวดัผล, 2558 : 25)  จะเห็นไดว้า่แต่ละ               

สาระการเรียนรู้นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 และจากการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  มีคะแนนเฉล่ีย 

60.78 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 80 พบวา่  คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่

ระดบัพอใช ้ แสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีผา่นมาไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียน

เกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดงันั้น  การจดักิจกรรมการสอนของครูผูส้อนควรจะเนน้ให้

ผูเ้รียนไดส้ัมผสักบัความเป็นจริงร่วมกนั  คิดวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการกลุ่ม   เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียน

คิดเอง  ทาํเอง  นาํส่ิงท่ีไดม้าแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัจนสามารถสรุปบทเรียน  ความรู้                

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  นอกจากปัญหาท่ีเกิดจากครูผูส้อนแลว้  ปัญหาท่ีเกิดจากนกัเรียน  เช่น  นกัเรียน

ไม่มีความพร้อมท่ีจะเรียน  ยพุิน  พิพิธกุล  (2539 : 3 - 9)  และนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบวชิาคณิตศาสตร์  

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2543 : 91)  ดงันั้น การจดัการเรียน 

การสอนวชิาคณิตศาสตร์จึงตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยจดัเน้ือหาสาระตามความถนดัของ

ผูเ้รียน 

          ชุดการสอนเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือประสมท่ีมีคุณค่า   

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยครูผูส้อนในการถ่ายทอดความรู้ดา้นเน้ือหาและประสบการณ์ท่ียุง่ยาก  มีลกัษณะ

เป็นนามธรรมช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั   เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยเนน้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ไดต้ามความสามารถ  บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542 : 92)  ทาํใหผู้เ้รียน 

เกิดการเรียนรู้  วธีิการทาํงานเป็นขั้นตอน  ใชเ้หตุผลในการวางแผนอยา่งมีระเบียบไดอ้ยา่งเหมาะสม  

จากบตัรความรู้   บตัรกิจกรรม   แบบฝึก   และแบบทดสอบตลอดจนส่ือต่าง ๆ   ท่ีครูผูส้อนเตรียมไว ้

อยา่งมีระบบแลว้ยงัทาํใหผู้เ้รียนสามารถทราบผลการปฏิบติักิจกรรมนั้น ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่เกิด

ความเบ่ือหน่ายต่อการเรียน  สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ  (2545 : 51)  ช่วยใหก้ารเรียนการสอน

คณิตศาสตร์บรรลุตามจุดหมาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  ปรมาภรณ์  อนุพนัธ์  (2544 : 

บทคดัยอ่)  วงเดือน  อินทนิเวศน์  (2544 : 87)  มยุรี  บุญเยีย่ม  (2545 : 79)  สมชาย  อยูสุ่ข  (2546 :        

72 - 73)  ผกาพรรณ  สูญราช  (2551 : 105)  อารีรัตน์  โพธ์ิคาํ  (2551 : 78)  วา่  ชุดการสอน 

ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั สุดารัตน์ ฟักแกว้ (2555 : 97) พบวา่ 

การใชชุ้ดกิจกรรม เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก การลบระคน โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

ทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขกบัการเรียน รู้จกัการคิดอยา่งเป็นระบบ  การเรียนรู้เกิดจากการทาํงาน ทาํให้

คิดพิจารณาหาคาํตอบและวธีิแกปั้ญหา ทาํให้รู้จกัจดัระบบความคิดเพื่อแกปั้ญหานั้น  ดงันั้น การใช้
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ชุดกิจกรรมนบัวา่ไดผ้ลดี ถา้มีการออกแบบเคร่ืองมือและการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง

เหมาะสมกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ดงัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวน 

การเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ เป็นการพฒันาความคิดท่ีนกัเรียนมีอยูแ่ลว้ในลกัษณะเป็น

การสร้างความคิดจากพื้นฐานเดิมมากกวา่การดูดซึมความคิด โดยผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้จาก

สภาพการณ์รอบ ๆ ตวัมาอธิบายส่ิงท่ีกาํลงัศึกษา มีรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีเนน้ให้

นกัเรียนสร้างความรู้ มุ่งเนน้การสอนอยา่งธรรมชาติ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง รู้จกัคิดอยา่งมี

เหตุผล เรียกวา่ การจดัการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคดิวสิซึม  ทิศนา แขมณี และคณะ             

(2552 : 32) 

          สาระการเรียนรู้กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น  6  สาระ  ทุกสาระลว้นมีความสาํคญั

แตกต่างกนัออกไป  เร่ืองความน่าจะเป็นเป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงของวชิาคณิตศาสตร์  มีความสาํคญั   

ต่อกระบวนการให้เหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  การวางแผนในอนาคต  และเป็นส่วนหน่ึง 

ในชีวติประจาํวนัของมนุษย ์ ศิริเพญ็  ทรัพยม์นชยั  (2544 : 44) แต่ครูผูส้อนไม่สามารถจดักิจกรรม

การเรียนการสอนเร่ือง ความน่าจะเป็น  ท่ีทาํให้นกัเรียนเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดรั้บกบัสถานการณ์          

จริงได ้ ดงันั้น  การจดักระบวนการเรียนการสอนควรเนน้กระบวนการแกปั้ญหาใหม้ากข้ึน  

โดยเฉพาะปัญหาท่ีมาจากชีวิตจริง  ชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล  (2542 : 11)  เพื่อใหน้กัเรียนใชเ้หตุผล

ประกอบการตดัสินใจในการหาโอกาสของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง                             

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          จากแนวคิดท่ีวา่ชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน  ทาํให้

นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดเ้ขา้กบัสถานการณ์จริงโดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

เพื่อใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาตลอดจนเกิดความสนใจในการเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

ผูศึ้กษาในฐานะครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไดศึ้กษาผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (National  

Institute  of  Educational  Testing  Service)  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน                                        

อุตรดิตถด์รุณี  ปีการศึกษา 2558  ในสาระท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  พบวา่ 

มาตรฐาน ค 5.2  และมาตรฐาน ค 5.3  คะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 ซ่ึงทั้งสองมาตรฐานเป็นเน้ือหา

ของเร่ืองความน่าจะเป็น แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนไม่สามารถนาํความรู้ในเร่ืองความน่าจะเป็นไปใช้

แกปั้ญหาได ้ผูศึ้กษาจึงเลือกเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษา           

ปีท่ี 5  มาพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อใหน้กัเรียน 

ไดเ้รียนรู้  ไดล้งมือปฏิบติัจริงไดด้ว้ยตนเอง สามารถตรวจสอบได ้และมีการแกปั้ญหาอยา่งมี
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ขั้นตอนใชเ้หตุผล และนกัเรียนไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมจากชุดการสอนอยา่งสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ 

และชุดการสอนนั้นจะทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 

 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  ตามเกณฑ ์80 / 80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษาผลการใชชุ้ดการสอนในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเนือ้หาและระยะเวลา 

 เนือ้หา 

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น สาํหรับ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ จดัทาํโดยสถาบนัส่งเสริม 

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไดแ้บ่งเป็น  5  หน่วย  รวม  16 ชัว่โมง  มีเน้ือหายอ่ยดงัน้ี 

 2.1  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  

 2.2 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ  

 2.3  เหตุการณ์ 

 2.4  ความน่าจะเป็น 

 2.5  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น 
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 ระยะเวลา 

             ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี  ใชเ้วลาในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา  2559  ใชเ้วลาในการทดลอง  16  ชัว่โมง   

 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  39   

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559    

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/1  โรงเรียน 

อุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

เขต  39  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  30  คน  โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย โดยหน่วยสุ่ม               

คือ หอ้งเรียน 

 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 

            ตวัแปรท่ีศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ี  มีดงัน้ี 

  1.  ตวัแปรตน้   คือ   การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอน วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

   2.  ตวัแปรตาม มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

      2.1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

       2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

            2.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดการสอน              

วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียน          

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 
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สมมติฐานของการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีสมมติฐานของการศึกษา  ดงัน้ี 

 1.  ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ท่ีผูศึ้กษาสร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 

 2.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎี

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน                   

(ค32101)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน              

(ค32101)  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. นกัเรียน  หมายถึง นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  1                

ปีการศึกษา  2559  ของโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ สังกดัสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39   

2. ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้            

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  หมายถึง  

นวตักรรมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน  มีทั้งหมด   

5  เร่ือง  ดงัน้ี 

1.1  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  

1.2  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ  

1.3  เหตุการณ์ 

1.4  ความน่าจะเป็น 

1.5  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น 

           ชุดการสอนคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้                               

ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ยชุดส่ือ  และวสัดุอุปกรณ์  ท่ีผูศึ้กษาจดัหาหรือสร้างข้ึน  ใหมี้                  

ความสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัของเน้ือหาวชิา  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่ม  แบ่งออกเป็น                    

2  ส่วน  ดงัน้ี 
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          1)  คู่มือครู  ประกอบดว้ยคาํช้ีแจงสาํหรับครู  แผนการจดัการเรียนรู้  และแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

           2)  ชุดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียน  ประกอบดว้ยบตัรคาํสั่ง  บตัรกิจกรรม  บตัรเฉลย

กิจกรรม  บตัรความรู้  บตัรแบบฝึกหดั  บตัรเฉลยแบบฝึกหดั  แบบทดสอบประจาํหน่วย   เฉลย

แบบทดสอบประจาํหน่วย  และส่ืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 

               3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง หมายถึง  กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียน

เป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมโดยผูเ้รียน

สร้างเสริมความรู้ท่ีผา่นกระบวนการทางจิตวทิยาดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1 ขั้นกระตุน้ให้เกิดความคิด 

 3.2 ขั้นทาํความเขา้ใจ 

 3.3 ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่ 

 3.4 ขั้นประเมินผล 

 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนความสามารถในการเรียนจากชุดการสอน

วชิาคณิตศาสตร์   เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียน           

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ซ่ึงวดัไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน  30 ขอ้ 

 5.  ประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  

หมายถึง  อตัราส่วนระหวา่งค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนทาํจากบตัรแบบฝึกหดัระหวา่ง

เรียนไดถู้กตอ้ง  ต่อค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนทาํจากแบบทดสอบประจาํหน่วยไดถู้กตอ้ง 

 6. เกณฑ ์80 / 80 หมายถึง เกณฑท่ี์ผูศึ้กษาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีความหมายดงัน้ี 

      80  ตวัแรก  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทุกคนทาํไดจ้ากบตัรแบบฝึกหดั

ระหวา่งเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไดถู้กตอ้ง  

ร้อยละ  80 ข้ึนไป 

      80  ตวัหลงั  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทุกคนทาํไดจ้ากแบบทดสอบ

หลงัเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

7.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกในดา้นดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจของผูเ้รียน  

ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช ้  ชุดการสอน วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  
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โดยวดัความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมีลกัษณะเป็นแบบ                  

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) กาํหนดค่าออกเป็น  5  ระดบั ตามวธีิการของลิเคิร์ท (Likert) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  ใหสู้งข้ึน  

2. ไดชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูง สามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นแนวทางสาํหรับครูในการพฒันาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนใน

เร่ืองอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

กรอบความคดิและการออกแบบการวจิัย 

      สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดการสอนของ

เพญ็ศรี  สร้อยเพชร  (2542)  ปรมาภรณ์  อนุพนัธ์  (2544)  สุวรรณมาลี  นาคเสน  (2544)   

สมจิตร  เพชรผา  (2544)  มยุรี  บุญเยีย่ม  (2545)  สมชาย  อยูสุ่ข  (2546)  สมโภช  ภู่สุวรรณ  (2546)  

ถาวร  ลกัษณะ  (2547)  สิริพร  วยัสุวรรณ  (2547)  ธวทัชยั  ฉิมกรด  (2549)  จิรนนัท ์มะลิวลัย ์

(2550)  ผกาพรรณ  สูญราช (2551)  อารีรัตน์  โพธ์ิคาํ (2551) สุดารัตน์ ฟักแกว้ (2555)  เพื่อนาํมา

เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาและพฒันาชุดการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   

ซ่ึงไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้หมี้ความเหมาะสมในการพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง    

ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5     

เพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  ซ่ึงนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนสูงข้ึน  ผูศึ้กษาจึงกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดงัภาพ  1     
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แนวคิด / หลกัการ  ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

1. ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

2. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

โดยเรียนรู้จากง่ายไปยาก ทาํให ้

เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

3.  เรียนรู้ทีละนอ้ยตามความสามารถ 

ของตนเอง 

4.  เรียนรู้และแกไ้ขขอ้บกพร่อง              

ไดท้นัที 

5.  ไดฝึ้กทกัษะการคิดท่ีเป็นระบบและ 

ต่อเน่ือง  นาํความรู้ไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 

6.  เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  ทาํให ้

เรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 

 

 

 

→
  

 

 

 

 

การจดัการเรียนรู้

ดว้ยชุดการสอนวชิา

คณิตศาสตร์  เร่ือง 

ความน่าจะเป็น โดย

ใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง 

สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) 

 

 

 

 

→ 
 

1. ประสิทธิภาพ

ของชุดการสอน

โดยใชท้ฤษฎี     

การสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง 

2.  ผลสัมฤทธ์ิ           

ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ ดว้ย

ชุดการสอนโดยใช้

ทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง 

3. ความพึงพอใจ

ของนกัเรียนต่อชุด

การสอนวชิา

คณิตศาสตร์  เร่ือง 

ความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎี                

การสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง 

 

ภาพ  1  กรอบความคิดในการวจิยั 
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