
บทที่  2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาการพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎี                         

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  

ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการศึกษารายละเอียดของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

  1.1  วสิัยทศัน์ 

       1.2  หลกัการ 

       1.3  จุดหมาย 

       1.4  โครงสร้าง 

     1.5  สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการสอนคณิตศาสตร์ 

  2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์  

  2.2  หลกัการสอนคณิตศาสตร์  

  2.3  ระเบียบวธีิการสอนคณิตศาสตร์   

 3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

  3.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  3.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  3.3  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

  3.4  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

  3.5  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 4. ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

  4.1  การออกแบบการสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 

  4.2  หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

 5. ชุดการสอน  

  5.1  ความหมายของชุดการสอน 

  5.2  แนวคิดและหลกัการของชุดการสอน 

     5.3  ประเภทของชุดการสอน 
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   5.4  องคป์ระกอบของชุดการสอน 

   5.5  ขั้นตอนการสร้างชุดการสอน 

    5.6  คุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอน 

     5.7  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

 6. ความพึงพอใจ 

  6.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 6.2  วธีิการสร้างความพึงพอใจ 

 6.3  การวดัความพึงพอใจ 

 7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7.1  งานวจิยัภายในประเทศ 

  7.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

 

1.  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

 1.1 วสัิยทศัน์ 

  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของ 

ชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   

มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ  และการศึกษา

ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3) 
 

 1.2 หลกัการ 

  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีสาํคญั  ดงัน้ี  

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3) 

  1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน                      

การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม 

บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

  2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา                                

อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 

  3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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  4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา  และ 

การจดัการเรียนรู้ 

  5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

  6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 

 1.3 จุดหมาย 

  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  

มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิด 

กบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) 

  1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

  2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ี 

และมีทกัษะชีวติ  

  3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

  4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวถีิชีวติ

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

  5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยูร่่วมกนัในสังคม

อยา่งมีความสุข 
 

 1.4 โครงสร้าง 

  การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมอง 

และพหุปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ              

การเรียนรู้ ดงัน้ี  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 5 ) 

  1.  ภาษาไทย 

  2.  คณิตศาสตร์ 

  3.  วทิยาศาสตร์  

  4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
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  6.  ศิลปะ 

  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  8.  ภาษาต่างประเทศ 

  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญั 

ของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ 

ยงัเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้ 

จะสะทอ้นใหท้ราบวา่ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือ 

ในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน 

และการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและการทดสอบ

ระดบัชาติ  ระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพ 

การจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด 
 

 1.5 สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

  สาระที ่1  จํานวนและการดําเนินการ 

  มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวน 

                                      ในชีวิตจริง 

  มาตรฐาน ค 1.2  เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและ 

                                   ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การดาํเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารดาํเนินการ 

                   ในการแกปั้ญหา  

  มาตรฐาน ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 

  มาตรฐาน ค 1.4  เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้ 
 

  สาระที ่2   การวดั 

  มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั   วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี 

                             ตอ้งการวดั 

  มาตรฐาน ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  
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  สาระที ่3  เรขาคณติ 

  มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

  มาตรฐาน ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial  

                 reasoning)  และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric model)  

                ในการแกปั้ญหา 
 

  สาระที ่4  พชีคณติ 

 มาตรฐาน ค 4.1   เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

 มาตรฐาน ค 4.2  ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์   

   (mathematical   model) อ่ืน ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน 

  แปลความหมายและนาํไปใชแ้กปั้ญหา 
 

 สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 มาตรฐาน ค 5.2 ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นใน 

           การคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 มาตรฐาน ค 5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  
 

  สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

  มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร   

                           การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ  

                                                   การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง  

                                                   คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  

                                                   กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 9) 
 

  ในการนาํเสนอเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น   

ไดน้าํเสนอตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  และการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายวชิาคณิตศาสตร์   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6  ดงัน้ี 
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ตาราง 1  แสดงตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายวชิาคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา 

                ปีที ่4 - 6 สาระที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 

มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วธีิการทางสถิติและความรู้เกีย่วกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - 6 2. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์  

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และนาํผลท่ีได้

ไปใชค้าดการณ์ในสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

- กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 

- การทดลองสุ่ม 

- แซมเปิลสเปซ 

- เหตุการณ์ 

- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกีย่วกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - 6 2. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

ช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง

คณติศาสตร์และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณติศาสตร์และเช่ือมโยงคณติศาสตร์

กบัศาสตร์อืน่ ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 

ม.4 - 6 1.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

2.  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

ความหมาย และการนาํ เสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

5.  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

6.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- 
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2. เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการสอนคณติศาสตร์ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนคณติศาสตร์ 

  ประสิทธ์ิ  พลศรีพิมพ ์ (2542 : 130 - 131)  ไดก้ล่าววา่  การเรียนคณิตศาสตร์นบัวา่เป็น

เร่ืองยุง่ยากสาํหรับคนจาํนวนมาก จึงมีผูคิ้ดคน้หาวธีิการท่ีเหมาะสมในการสอนคณิตศาสตร์จนมี 

การสร้างทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ข้ึนมา  โดยมีทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีควรกล่าวถึง ดงัน้ี 

          1.  ทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)  ทฤษฎีน้ีใชเ้ป็นหลกัในการสอนคณิตศาสตร์

มานานแลว้ โดยทฤษฎีน้ีเนน้เร่ืองการฝึกฝนใหท้าํแบบฝึกหดัมาก ๆ  ซํ้ า ๆ ซาก ๆ จนกวา่เด็กจะชิน

กบัวธีินั้น ๆ  เพราะทฤษฎีน้ีเช่ือวา่เด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ไดโ้ดยการฝึกทาํส่ิงนั้นซํ้ า ๆ  ฉะนั้น             

การสอนจึงเร่ิมโดยครูจะเป็นคนทาํตวัอยา่งของการใชก้ฎหรือสูตรแกปั้ญหาใหน้กัเรียนดูแลว้ใหเ้ด็ก

ทาํแบบฝึกหดัตามตวัอยา่งจนเกิดความถูกตอ้งอยา่งชาํนาญ นกัการศึกษาในยคุปัจจุบนัก็ยงัยอมรับวา่

การฝึกฝนมีความจาํเป็นในการเรียนคณิตศาสตร์เพราะเป็นการฝึกเพื่อใหเ้กิดทกัษะ  แต่ไดช้ี้ใหเ้ห็น

ขอ้บกพร่องของทฤษฎีน้ีอยูห่ลายประการ  ดงัน้ี 

   1.1  เป็นทฤษฎีการเรียนท่ีเด็กจาํเป็นตอ้งท่องกฎ สูตร ซ่ึงเป็นเร่ืองยากสาํหรับเด็ก 

                           1.2  เด็กไม่อาจจดจาํขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 

                           1.3  เด็กจะขาดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในส่ิงท่ีเรียนเป็นเหตุใหเ้กิดความลาํบาก      

ในการแกปั้ญหา  และอาจลืมส่ิงท่ีไดเ้รียนมาแลว้ง่าย ๆ 

  2.  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยเหตุบงัเอิญ (Incidental Learning Theory)  ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่           

เด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ เม่ือเด็กเกิดความอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้น กิจกรรม 

การเรียนการสอนนั้นควรจะจดัข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีบงัเอิญเกิดข้ึนในโรงเรียนหรือชุมชนซ่ึงเด็ก 

ไดป้ระสบดว้ยตนเอง  แต่จุดบกพร่องของทฤษฎีน้ีคือในทางปฏิบติัจริงแลว้เหตุการณ์จะเกิดข้ึน 

ไม่บ่อยนกั ดงันั้น การเรียนตามทฤษฎีน้ีจะใชเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเหมาะสมและ 

เป็นส่ิงสนใจของเด็กเท่านั้น  แต่ถา้ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้ทฤษฎีน้ีก็จะไม่เกิดผล 

  3.  ทฤษฎีแห่งความหมาย (Meaning Theory)  ทฤษฎีน้ีตระหนกัวา่  การคิดคาํนวณกบั

การเป็นอยูใ่นสังคมของเด็กเป็นหวัใจสาํคญัในการเรียนคณิตศาสตร์และมีความเช่ือวา่เด็กจะเรียนรู้

และเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนไดดี้เม่ือไดเ้รียนส่ิงท่ีมีความหมายต่อเด็กเอง และเป็นเร่ืองท่ีเด็ก  ไดพ้บเห็น

ปฏิบติัในสังคมประจาํวนัของเด็ก ทฤษฎีแห่งความหมายน้ีเป็นท่ียอมรับวา่เป็นทฤษฎีท่ีเหมาะสม ใน

การนาํเอาไปสอนคณิตศาสตร์อยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนัน้ี ผูเ้ช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมไว ้ 9  ขอ้  ดงัน้ี 

   3.1  การสอนเร่ืองใหม่แต่ละคร้ังควรใชข้องจริงประกอบการสอนเพื่อใหผู้เ้รียน 

ไดม้องเห็นขั้นต่าง ๆ  อยา่งแจ่มแจง้ 
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                      3.2  ใหโ้อกาสเด็กไดแ้สดงถึงวธีิการคิดคาํนวณของเด็กเองและควรใหเ้ด็กไดช้ี้ใหเ้ห็นถึง

ความยาก  ตลอดจนขอ้แตกต่างระหวา่งเร่ืองท่ีเรียนใหม่กบัเร่ืองท่ีเคยเรียนมาแลว้ 

                      3.3  ใหเ้ด็กไดใ้ชค้วามพยายามของตนเองในการคน้หาคาํตอบ โดยใชค้วามรู้ 

ท่ีมีอยูเ่ป็นเคร่ืองมือในการคิด 

                      3.4  ควรใชโ้สตทศันูปกรณ์ในการช่วยสอนขั้นต่าง ๆ  ใหม้าก 

                      3.5  ใหเ้ด็กทาํแบบฝึกหดัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนใหม่พร้อมทั้งใหอ้ธิบายวธีิคิดคาํนวณท่ี

เด็กทาํดว้ย  ทั้งน้ีอาจให้ออกไปแสดงวธีิทาํบนกระดานใหเ้พื่อนร่วมชั้นดูก็ได ้ นอกจากนั้นควรให้

แสดงวธีิตรวจสอบคาํตอบดว้ย            

         3.6   การฝึกฝนให้เกิดทกัษะนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํ  แต่ควรฝึกหลงัจากท่ีเด็กเขา้ใจวธีิการ

นั้น ๆ  เป็นอยา่งดีแลว้ 

                      3.7  ควรสอนซํ้ าในเร่ืองท่ีเด็กยงัไม่เขา้ใจจนกวา่จะเขา้ใจและทาํไดถู้กตอ้ง 

                      3.8  ควรใหเ้ด็กไดน้าํความรู้ท่ีเรียนไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

   3.9  ใหแ้บบฝึกหดัเด็กไปทาํอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้เกิดทกัษะในเร่ืองท่ีเคยเรียน 
 

 2.2 หลกัการสอนคณติศาสตร์  

  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : 188)  ไดก้าํหนดหลกัการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์   

ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัคือ  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ไดศึ้กษาคน้ควา้           

จากส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยอิสระ  ผูส้อนมีส่วนช่วยในการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้           

ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

ผูส้อนมีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และช้ีแนะในขอ้บกพร่องของผูเ้รียน   

 สิริพร  ทิพยค์ง  (2545 : 110 - 111)  กล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ไว ้ 8  ขอ้  ดงัน้ี 

  1.  สอนจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม  เช่น  ครูตอ้งการสอนความคิดรวบยอด

ของหา้  ครูก็หยบิส้มมา  5  ผล  ใหน้กัเรียนนบัพร้อมกบัหยบิส้มก่อนการเขียนสัญลกัษณ์  5 

  2.  สอนจากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วันกัเรียนก่อนสอนส่ิงท่ีอยูไ่กลตวันกัเรียน เช่น การคะเน 

ความยาว ครูควรใหน้กัเรียนคะเนความยาวของดินสอท่ีนกัเรียนใช ้ความยาวของโตะ๊นกัเรียน 

ก่อนการคะเนความกวา้งและความยาวของห้องเรียนตามลาํดบั 

  3.  สอนจากเร่ืองท่ีง่ายก่อนสอนเร่ืองท่ียาก เช่น  สอนการบวกก่อนการคูณ  การแกส้มการ

ตวัแปรเดียวก่อนการแกส้มการสองตวัแปร 

  4.  สอนตรงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการสอน  เช่น  การสอนเร่ืองรูปวงกลม  ครูจะสอน  เก่ียวกบั

จุดศูนยก์ลาง  รัศมี  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  คอร์ด  รูปทัว่ไปของสมการวงกลม  แทนท่ีจะกล่าวถึงโฟกสั

ของวงรี  พาราโบลา  และไฮเพอร์โบลา 
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  5.  สอนใหคิ้ดไปตามลาํดบัขั้นตอนอยา่งมีเหตุผล  โดยขั้นตอนท่ีกาํลงัทาํเป็นผล 

มาจากขั้นตอนก่อนหนา้นั้น 

  6.  สอนดว้ยอารมณ์ขนัทาํใหน้กัเรียนเกิดความเพลิดเพลินโดยครูอาจใช ้ เกมปริศนา  เพลง 

  7.  สอนดว้ยหลกัจิตวทิยา  สร้างแรงจูงใจ  เสริมกาํลงัใจใหก้บันกัเรียน  โดยการใช้

คาํพดู  เช่น  ดีมาก  ทาํไดถู้กตอ้งแลว้  ลองคิดอีกวธีิหน่ึงดูสิ 

  8.  สอนโดยการนาํไปสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน เช่น  วชิาวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัการเพิ่มจาํนวนของ

แมลงหวี ่ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้เร่ืองเลขยกกาํลงั เพราะจาํนวนแมลงหวีมี่คาํตอบอยูใ่นรูปของเลข 

ยกกาํลงั 

  ยพุิน  พิพธิกลุ (2539 : 39 - 41)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี 

  1.  ควรสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่ยาก  การยกตวัอยา่งอาจจะยกจากจาํนวนนอ้ยเสียก่อน 

  2.  เปล่ียนจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมในเร่ืองท่ีสามารถใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเป็น

รูปธรรมประกอบ 

  3.   สอนใหส้ัมพนัธ์ความคิด  เม่ือครูจะทบทวนเร่ืองใดก็ควรจะทบทวนใหห้มด  การรวมเร่ือง

ท่ีเหมือนกนัเขา้เป็นหมวดหมู่ จะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้ายและจาํไดแ้ม่นยาํข้ึน 

 4.  เปล่ียนวธีิการสอน  ไม่ซํ้ าซากน่าเบ่ือหน่าย  ผูส้อนควรจะสอนใหส้นุกสนาน  

และน่าสนใจ  ซ่ึงอาจจะมีกลอน  เพลง  เกม  การเล่าเร่ือง  การทาํภาพประกอบ  การ์ตูน  ตอ้งรู้จกั

สอดแทรกส่ิงละอนัพนัละนอ้ยใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 

  5.  ใชค้วามสนใจของนกัเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้  เป็นแรงดลใจท่ีจะเรียน  ในการสอน 

จึงมีการนาํเขา้สู่บทเรียนเร้าใจเสียก่อน 

  6.  สอนผา่นประสาทสัมผสั ผูส้อนอยา่พดูเฉยๆ โดยไม่ใหเ้ห็นตวัอกัษร ไม่เขียน

กระดานดาํ เพราะการพดูลอย ๆ ไม่เหมาะกบัวชิาคณิตศาสตร์ ผูส้อน ตาดู หูฟัง มือเขียนปากถาม 

ผูเ้รียน ตาดู หูฟัง ปากตอบ 

  7.  ควรจะคาํนึงประสบการณ์เดิมและทกัษะเดิมท่ีนกัเรียนมีอยู ่ กิจกรรมใหม่ 

ควรจะต่อเน่ืองกบักิจกรรมเดิม 

  8.  เร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนัก็ควรจะสอนไปพร้อมกนั  เช่น  เซตท่ีเท่ากนักบัเซตท่ีเทียบกนั   

ยเูนียนของเซตกบัอินเตอร์เซกชนัของเซต 

  9.  ใหผู้เ้รียนมองเห็นโครงสร้างไม่ใช่เนน้แต่เน้ือหา 

  10.  ไม่ควรเป็นเร่ืองยากเกินไป  ผูส้อนบางคนชอบใหโ้จทยย์าก ๆ  เกินสาระ 

การเรียนรู้กาํหนดไว ้ซ่ึงอาจจะทาํใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนทอ้ถอย  แต่ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งก็อาจจะชอบ  

ควรจะส่งเสริมเป็นรายไป ในการสอนตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรและเลือกเน้ือหาเพิ่มเติมใหเ้หมาะสม 
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  11.  สอนใหน้กัเรียนสามารถหาขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง  การยกตวัอยา่งหลาย ๆ  ตวัอยา่ง 

จนนกัเรียนเห็นรูปแบบจะช่วยใหน้กัเรียนสรุปได ้อยา่รีบบอกเกินไป  

  12. ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีทาํได ้ ลงมือปฏิบติัจริงและประเมินการปฏิบติัจริง 

  13.  ผูส้อนควรมีอารมณ์ขนั  เพื่อช่วยใหบ้รรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาน

คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเรียนหนกั  ครูจึงไม่ควรจะเคร่งเครียดใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน 

  14.  ผูส้อนควรจะมีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัอยูเ่สมอ 

  15.  ผูส้อนควรหมัน่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อจะนาํส่ิงแปลกและใหม่มาถ่ายทอด                         

ใหผู้เ้รียนและผูส้อนควรจะเป็นผูท่ี้มีศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะทาํใหส้อนไดดี้ 
 

 2.3 ระเบียบวธีิการสอนคณติศาสตร์ 

 สิริพร  ทิพยค์ง (2545 : 117)  กล่าวถึง  วิธีการสอนคณิตศาสตร์มีหลายวิธี 

ไม่สามารถบอกไดว้า่วธีิสอนวธีิไหนดีท่ีสุด  ทั้งน้ี เพราะการเลือกใชว้ธีิสอนข้ึนอยูก่บัเน้ือหา 

นกัเรียนและครู ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอนเน้ือหาของบทเรียนแต่ละบทอาจจะใชว้ธีิสอน          

ท่ีแตกต่างกนัหรือวธีิสอนหลาย ๆ วธีิผสมกนั  ทั้งน้ี เพราะการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์จะ

ประสบความสาํเร็จตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ มาประกอบกนั ซ่ึงครูควรพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ อาทิ 

จุดมุ่งหมายของวชิาคณิตศาสตร์  เน้ือหา ตวัครู ตวันกัเรียน  เวลาและส่ือการสอน  เป็นตน้   

  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 189 - 190)  กาํหนดแนวทางจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้

หลายรูปแบบ  ผูส้อนสามารถนาํไปจดัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาเรียนของผูเ้รียนได ้ดงัน้ี 

  1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงเป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดล้งมือทาํงานนั้นจริงๆ 

ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง  โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ หรือส่ือรูปธรรมท่ีสามารถนาํผูเ้รียน

ไปสู่การคน้พบหรือไดข้อ้สรุป 

  2.  การเรียนรู้จากการใชค้าํถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล   เป็นการเรียนรู้ 

ท่ีผูส้อนใชค้าํถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผลมีความจาํเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพราะ

ธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัคาํนิยาม  บทนิยาม  สัจพจน์  ทฤษฎีบทต่าง ๆ  เป็นพื้นฐาน

ในการเรียนรู้ 

  3.  การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้  เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้

ในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยอิสระ ผูส้อนมีส่วนช่วยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ใหค้วาม

สนใจงานท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้มา 

  4.  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผูส้อนควรจดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยั  เม่ือผูเ้รียนสังเกตจนพบปัญหานั้นแลว้  ผูส้อนควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนพยายาม 

ท่ีจะคน้พบสาเหตุดว้ยการตั้งคาํถามต่อเน่ืองและรวบรวมขอ้มูลมาอธิบายการเรียนรู้ดงักล่าว 
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เป็นการวิเคราะห์จากปัญหามาหาสาเหตุ 

  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 : 48 - 55)  กล่าวถึง  รูปแบบการจดัการเรียนคณิตศาสตร์ 

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดงัน้ี 

  1.  การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยนาํเอาความรู้

สาขาวชิาต่าง ๆ  ท่ีสัมพนัธ์กนัมาผสมผสานกนัเพื่อใหก้ารเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 

  2.  การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  เป็นการจดัสถานการณ์การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาส

ใหค้นตั้งแต่  2  คนข้ึนไปไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั  โดยมีแนวคิดการกระทาํแรงจูงใจร่วมกนั   

แบ่งหนา้ท่ีช่วยเหลือกนัและกนัในการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง การทาํงานเป็นกลุ่มท่ีดีจะก่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีสูงยิง่ข้ึน 

  3.  การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ตั้งแต่

ตน้จนแลว้เสร็จตามจุดประสงคท่ี์กาํหนด โดยลาํดบัความสามารถตามจุดประสงค ์ การเรียนรู้คือ            

มีความสามารถในการจาํแนก มีความสามารถในการจดักลุ่ม มีความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ และมี

ความสามารถในการสร้างขอ้สรุปท่ีมีเหตุผล 

  4.  การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงเป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดล้งมือทาํงานนั้น 

จริง ๆ ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง 

  5.  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผูส้อนควรจดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้ผูเ้รียน

เกิดความสงสัยเพื่อท่ีผูเ้รียนจะทาํการใชค้าํถามสืบเสาะจนกระทัง่แกปั้ญหาหรือหาขอ้สรุปได ้

  6.  การเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือก และสร้างกระบวนการ

เรียนรู้โดยใชว้ธีิการศึกษาคน้ควา้อยา่งลุ่มลึกดว้ยตนเองและใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงผูเ้รียน

ไดรั้บประสบการณ์ตรงและไดเ้รียนรู้วธีิแกปั้ญหารู้จกัการทาํงานอยา่งมีระบบ  รู้จกัวางแผนในการทาํงาน  

ฝึกการคิด  วเิคราะห์และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  ทิศนา  แขมมณี  (2546 : 9)  กล่าวถึงวธีิการสอนท่ีใหผู้เ้รียนสามารถคน้พบขอ้สรุป

ดว้ยตนเองและสามารถสร้างองคค์วามรู้ไวท้ั้งส้ิน  14  วธีิ  คือ 

  1.  วธีิสอนโดยบรรยาย (Lecture) 

  2.  วธีิสอนโดยใชก้ารสาธิต (Demonstration)   

  3.  วธีิสอนโดยใชก้ารทดลอง (Experiment)   

  4.  วธีิสอนโดยใชก้ารนิรนยั (Deduction)   

  5.  วธีิสอนโดยใชก้ารอุปนยั (Induction)   

  6.  วธีิสอนโดยใชก้ารไปทศันศึกษา  (Field  Trip)   

  7.  วธีิสอนโดยใชอ้ภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small  Group  Discussion)   
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  8.  วธีิสอนโดยใชก้ารแสดงละคร  (Dramatization)   

  9.  วธีิสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ  (Role  Playing) 

  10.  วธีิสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง  (Case) 

  11.  วธีิสอนโดยใชเ้กม  (Game) 

  12.  วธีิสอนโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง  (Simulation) 

  13.  วธีิสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน  (Learning  Center) 

  14.  วธีิสอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรม  (Programmed  Instruction) 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการสอนคณิตศาสตร์โดยจะเนน้เร่ืองการฝึกฝน    

ใหท้าํแบบฝึกหดัมาก ๆ  ซํ้ า ๆ ซาก ๆ จนกวา่เด็กจะชินกบัวธีินั้น ๆ  เพราะทฤษฎีน้ีเช่ือวา่เด็กจะเรียน

คณิตศาสตร์ไดโ้ดยการฝึกทาํส่ิงนั้นซํ้ า ๆ  ฉะนั้น การสอนจึงเร่ิมโดยครูจะเป็นคนทาํตวัอยา่งของ 

การใชก้ฎหรือสูตรแกปั้ญหาใหน้กัเรียนดูแลว้ใหเ้ด็กทาํแบบฝึกหดัตามตวัอยา่งจนเกิดความถูกตอ้ง    

อยา่งชาํนาญ 

 

3.  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 

 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  อุทุมพร  เคลือบคนโท (2540 : 11) ไดส้รุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่

หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะพยายามเขา้ถึงความรู้ซ่ึงเกิดจากการทาํงานท่ีประสานกนั และตอ้ง

อาศยัความพยายามอยา่งมากทั้งองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา และองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่

สติปัญญาแสดงออกในรูปของความสาํเร็จ ซ่ึงสามารถสังเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวทิยา

หรือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป 

  ประภสัสร  วงษศ์รี (2541 : 43) ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่หมายถึง                

การเปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้และทกัษะของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมุ่งวดัส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นดา้นต่าง ๆ 

  อารีย ์ คงสวสัด์ิ (2544 : 23) กล่าววา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความสาํเร็จ

ความสมหวงัในดา้นการเรียนรู้ รวมทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถและทกัษะทางดา้น

วชิาการของแต่ละบุคคลท่ีประเมินไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหรือการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย            

และผลของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียนนั้นจะทาํใหแ้ยกกลุ่มของนกัเรียนท่ีถูกประเมิน

ออกเป็นระดบัต่าง ๆ เช่น สูง กลาง และตํ่า เป็นตน้ 

  อญัชนา  โพธิพลากร (2545 : 93) กล่าววา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงประเมินไดจ้าก
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การทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงแบบทดสอบนั้นสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) 

  หทยักาญจน์   อินบุญมา (2547 : 33) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  

หมายถึงความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบ          

ท่ีกาํหนดใหห้รือคะแนนท่ีไดจ้ากงานท่ีครูมอบหมาย 

  สุพิศ   ตระกลูศุภชยั  (2547 :  9) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลการเรียนก็คือ

ผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีส่วนเช่ือมโยงและคลา้ยคลึงกบัการเรียนรู้ (Learning) เน่ืองจากการเรียนรู้เป็น

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากประสบการณ์ของบุคคลดงันั้นเม่ือ

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้ยอ่มเกิดผลการเรียนดว้ย ซ่ึงผลการเรียนท่ีไดเ้ป็นดชันีท่ีสาํคญัท่ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวของผูเ้รียนได ้ทั้งน้ีเพราะการวดัผลการเรียนนั้นเป็นการตรวจสอบ

ระดบัความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิ (Level at accomplishment) ของบุคคลวา่เกิดจากการเรียนรู้แลว้

เท่าใด มีความสามารถใด และการท่ีนกัเรียน/นกัศึกษา จะประสบความสาํเร็จในการเรียนหรือไม่นั้น 

เป็นผลเน่ืองมาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ หลายองคป์ระกอบซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีส่วนในการส่งเสริมหรือเป็น

อุปสรรคความสามารถในการเรียนของนกัเรียน/นกัศึกษาไดจ้ากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนท่ีมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน สามารถสรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ี

เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน การฝึกหดัหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บในแง่ของความรู้ความสามารถใน

รายวชิาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตวัวดัขนาดของความสาํเร็จได ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองมือคือแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเคร่ืองมือในการวดัขนาดของความสาํเร็จในการเรียนในรายวิชานั้น ๆ 
 

 3.2 องค์ประกอบทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ชญานิษฐ์   พุกเถ่ือน (2536 : 16 - 17)  พบวา่ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนนั้นมีองคป์ระกอบมากมายหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  1.  ดา้นคุณลกัษณะในการจดัระบบโรงเรียนจะประกอบดว้ย ขนาดของโรงเรียน 

อตัราส่วนนกัเรียนต่อครู อตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียน เป็นตน้ 

  2.  ดา้นคุณลกัษณะของครูจะประกอบดว้ย อาย ุวฒิุครู ประสบการณ์ของครู 

การฝึกอบรมของครู จาํนวนวนัลาของครู จาํนวนคาบท่ีสอนในหน่ึงสัปดาห์ ความเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี 

ทศันคติเก่ียวกบันกัเรียน เป็นตน้ 

  3.  ดา้นคุณลกัษณะของนกัเรียน  เช่น เพศ อาย ุสติปัญญา การเรียนพิเศษ การไดรั้บ 

ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการเรียน สมาชิกในครอบครัว ความเอาใจใส่ในการเรียนทศันคติเก่ียวกบั 

การเรียนการสอน  การขาดเรียน  การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน เป็นตน้ 
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  4.  ดา้นภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยขนาด

ครอบครัว ภาษาท่ีพดูในบา้น ถ่ินท่ีตั้งบา้น การมีส่ือทางการศึกษาต่าง ๆ  ระดบัการศึกษาของบิดามารดา  

  วมิล  ล่ิมเศรษโฐ (2537 : 33) ไดก้ล่าวถึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในโรงเรียนประกอบดว้ย 

  1.  พฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผูเ้รียน  

ซ่ึงประกอบดว้ย ความถนดัและพื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 

  2.  คุณลกัษณะดา้นจิตวทิยา หมายถึง สภาพการณ์หรือแรงจูงใจท่ีจะทาํให ้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ไดแ้ก่ ความสนใจ เจตคติท่ีมีต่อเน้ือหาวชิาท่ีเรียน โรงเรียนและระบบ 

การเรียนความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ลกัษณะบุคลิกภาพ 

  3.  คุณภาพการสอน ไดแ้ก่ การไดรั้บคาํแนะนาํ การมีส่วนร่วมในการเรียน 

การสอนการเสริมแรงจากครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้วา่ตนเองกระทาํถูกตอ้งหรือไม่ 

  อรุณี  สุพรรณพงศ ์ (2545 : 72) กล่าววา่ กิจกรรมการเรียนการสอน 

มีองคป์ระกอบหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทางดา้นร่างกาย ทางดา้น

ความรัก ทางดา้นวฒันธรรมและสังคม ทางดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อน การปรับตวั ลว้นแต่มี

อิทธิพลต่อการเรียนการสอนของนกัเรียนทั้งส้ินทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยเฉพาะวธีิการสอนของครู 

  อญัชนา โพธิพลากร (2545 : 95) กล่าววา่มีองคป์ระกอบหลายประการ 

ท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ดา้นตวันกัเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์  

ความสนใจเจตคติต่อการเรียน ดา้นตวัครู เช่น คุณภาพของครู การจดัระบบ การบริหารของผูบ้ริหาร 

ดา้นสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนกัเรียน เป็นตน้ แต่ปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก็คือ การสอนของครูนั้นเอง 

  เกษม คนัธตระกลู (2547 : 32) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลายประการ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นนกัเรียน เช่น สติปัญญา 

อารมณ์ ความสนใจ เจตคติต่อการเรียน เป็นตน้ รวมทั้งองคป์ระกอบภายนอก เช่น วฒันธรรม 

และสังคมของนกัเรียนแต่ส่ิงท่ีมีผลโดยตรงก็คือ การจดัการเรียนการสอนของครูนัน่เอง 

 

  จากการศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้นมีอยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ 

ดา้นตวันกัเรียน  ดา้นตวัครูผูส้อน ดา้นระบบการบริหารงานของโรงเรียน ดา้นครอบครัวของ

นกัเรียน และดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
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 3.3 สาเหตุที่ทาํให้เกดิปัญหาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 

    อรุณี  สุพรรณพงศ ์(2545 : 74) กล่าววา่ สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาต่อการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร์ก็คือทกัษะกระบวนการจดัการเรียนการสอน วธีิการของครู ตลอดจนเจตคติ

ของนกัเรียนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ครูซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงจาํเป็นตอ้งหาวธีิสอนท่ีหลากหลาย 

ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

  สมควร  ปานโม (2545 : 37) กล่าววา่ สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์

และมีผลต่อการเรียนของนกัเรียน คือ การจดัการเรียนการสอน เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

สภาพแวดลอ้มทางครอบครัวและวฒิุภาวะ จากสาเหตุดงักล่าวจึงตอ้งเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะตอ้ง

จดัหากลวธีิท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน 

  เกษม  คนัธตระกลู (2547 : 33) กล่าววา่ สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาต่อการเรียน 

คณิตศาสตร์ และมีผลต่อการเรียนของนกัเรียน คือ การจดัการเรียนการสอนและการสร้างเจตคติท่ีดี 

ความรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของครูท่ีจะจดัหากลวธีิท่ี

เหมาะสมนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน 

  อรทยั  ศรีอุทธา (2547 : 42) กล่าววา่ สาเหตุและองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนโดยตรง คือ การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อน

ท่ีจะจดัหาวธีิท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนสูงข้ึน 

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่สาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้นก็มาจากหลายปัจจยัดว้ยกนัทั้งจากตวันกัเรียนเอง จากการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนของครู จากส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้นของนกัเรียน ดงันั้น ใน 

การแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์น้ีครูผูส้อนจึงควรวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ใหค้รอบคลุม

ทุกดา้นและหาแนวทางการแกไ้ขท่ีเป็นไปไดม้าแกปั้ญหาน้ี 
 

 3.4 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 

  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546 : 119)  กล่าววา่                       

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรจดัใหค้รอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/

กระบวนการดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี และ

มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา ควรมุ่งเนน้การวดัสมรรถภาพโดยรวม   

ของผูเ้รียนเป็นหลกั จุดประสงคห์ลกัของการวดัและประเมินผลเพื่อนาํผลการประเมินไปใช ้

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเตม็ตามศกัยภาพ 



25 

  คุณภาพของผูเ้รียนท่ีตอ้งประเมินในการวดัและประเมินผลของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นั้น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 กาํหนดใหท้าํการวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี โดยมีตวัช้ีวดัและประเมินผล ท่ีตอ้งนาํมาพิจารณา  ดงัน้ี 

  1. ดา้นความรู้  ในการวดัและประเมินผลดา้นความรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

การเรียนรู้ทั้ง  5 สาระ ซ่ึงไดแ้ก่ 

   1.1 จาํนวนและการดาํเนินการ 

   1.2 การวดั 

   1.3 เรขาคณิต 

   1.4 พีชคณิต 

   1.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 

  2.  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ ในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

เป็นการวดัความสามารถของนกัเรียนครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งประเมิน ดงัน้ี 

   2.1 การแกปั้ญหา 

   2.2 การใหเ้หตุผล 

   2.3 การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนาํเสนอ 

   2.4 การเช่ือมโยง 

   2.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  3.  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ การวดัและประเมินผลดา้นคุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค ์ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งประเมิน  ดงัน้ี 

   3.1 ทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

   3.2 มีระเบียบวนิยั 

   3.3 มีความรอบคอบ 

   3.4 มีความรับผดิชอบ 

   3.5 มีวจิารณญาณ 

   3.6 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

   3.7 ตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี สามารถสรุปไดว้า่การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหมี้

คุณภาพนั้นจาํเป็นคาํนึงถึงการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและครอบคลุมทั้งดา้นความรู้  

ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เพื่อใหก้ารประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนเป็นการตดัสินผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครอบคลุมในทุกดา้น 
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 3.5 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 

  มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 

  ลว้น  สายยศและองัคณา สายยศ  (2538 : 171 - 172) กล่าววา่ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 

ซ่ึงมกัจะเป็นคาํถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กบัใหน้กัเรียน

ปฏิบติัจริง (Performance Test) แบบทดสอบประเภทน้ีแบ่งไดเ้ป็น  2  พวก คือ แบบทดสอบของครู

ท่ีสร้างข้ึนกบัแบบทดสอบมาตรฐาน 

  1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอ้คาํถามท่ีครูเป็นผูส้ร้าง ซ่ึงจะเป็นขอ้ 

คาํถามท่ีถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในห้องเรียน วา่นกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่อง 

ท่ีตรงไหน จะไดส้อนซ่อมเสริม หรือดูความพร้อมท่ีจะข้ึนบทเรียนใหม่ ฯลฯ ตามแต่ท่ีครูปรารถนา 

  2.  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ 

ละสาขาวชิาหรือจากครูท่ีสอนวชิานั้น แต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ังจนกระทัง่มีคุณภาพดี

พอจึงสร้างเกณฑป์รกติ (Normal) ของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัและเปรียบเทียบผล 

เพื่อประเมินค่าของการเรียนการสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ได ้จะใชเ้ป็นอตัราความงอกงามของเด็ก 

แต่ละวยัในแต่ละกลุ่มแต่ละภาคก็ได ้นอกจากนั้นแลว้ยงัมีมาตรฐานในการดาํเนินการสอบ คือ 

ไม่วา่โรงเรียนใดหรือส่วนราชการใดนาํไปใชจ้ะตอ้งดาํเนินการสอบเป็นแบบเดียวกนั แบบทดสอบ

มาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอบวา่ทาํอยา่งไร และยงัมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย 

  สมนึก ภทัทิยธนี  (2541 : 73 - 98) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวดัสมรรถภาพทางสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้

ผา่นมาแลว้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือแบบทดสอบ 

ท่ีครูสร้างกบัแบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประเภทท่ีครูสร้าง  

มีหลายแบบแต่ท่ีนิยมใชก้นัมี 6 แบบ ไดแ้ก่ 

  1. ขอ้สอบแบบความเรียงหรืออตันยั (Subjective or Essay Test) 

  2.  ขอ้สอบกา ถูก - ผดิ (True - False Test) 

  3.  ขอ้สอบแบบเติมคาํ (Completion Test) 

  4.  ขอ้สอบแบบตอบสั้น (Short Answer Test) 

  5.  ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching Test) 

  6.  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 
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  สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  

คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน สาํหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีครูสร้างข้ึน โดยสร้างเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ  

 

4. ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามสาํคญักบักระบวนการและวธีิ              

ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์  ไดมี้นกัการศึกษาและนกัปรัชญากล่าวถึงทฤษฎี

หลายท่านมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ซีมวัร์ พาร์เพิร์ท (2559 : ออนไลน์) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู้ท่ีมี

พื้นฐานอยูบ่นกระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการดว้ยกนั 

 ส่ิงแรก คือ ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ใหม่ข้ึนดว้ยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ขอ้มูลท่ี

หลัง่ไหลเขา้มาในสมองของผูเ้รียนเท่านั้น โดยความรู้จะเกิดข้ึนจากการแปลความหมายของ

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ สังเกตวา่ในขณะท่ีเราสนใจทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยูอ่ยา่งตั้งใจ เราจะไม่ลดละ 

ความพยายาม เราจะคิดหาวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นจนได ้

 ส่ิงท่ีสอง คือ กระบวนการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากกระบวนการนั้นมี

ความหมาย 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปใหเ้ป็นหลกัการต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดด้งัน้ี 

 1. หลกัการท่ีผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง หลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

Constructionism คือ การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยใหผู้เ้รียนลงมือประกอบกิจกรรม 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความหมาย ซ่ึงจะรวมถึง

ปฏิกิริยาระหวา่งความรู้ในตวัของผูเ้รียนเอง ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอก การเรียนรู้จะ

ไดผ้ลดีถา้หากวา่ผูเ้รียนเขา้ใจในตนเอง มองเห็นความสาํคญัในส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยง

ความรู้ระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เก่า (รู้วา่ตนเองไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง) และสร้างเป็นองคค์วามรู้

ใหม่ข้ึนมา และเม่ือพิจารณาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนโดยปกติท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน

นั้นสามารถจะแสดงไดด้งัรูป 

  

ครู 
 

นกัเรียน 
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 2. หลกัการท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ โดยครูควรพยายามจดับรรยากาศ 

การเรียนการสอน ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองโดยมีทางเลือก              

ในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Many Choice) และเรียนรู้อยา่งมีความสุขสามารถเช่ือมโยงความรู้

ระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าได ้ส่วนครูเป็นผูช่้วยเหลือและคอยอาํนวยความสะดวก 

 3. หลกัการเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม หลกัการน้ีเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญั

ของการเรียนรู้ร่วมกนั (Social Value) ทาํใหผู้เ้รียนเห็นวา่คนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหน่ึงท่ีสาํคญั 

การสอนตามทฤษฎี Constructionism เป็นการจดัประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก                    

ถา้ผูเ้รียนเห็นวา่คนเป็นแหล่งความรู้สาํคญัและสามารถแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้เม่ือเขาจบออกไป                   

ก็จะปรับตวัไดง่้ายและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. หลกัการท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือการรู้จกัแสวงหาคาํตอบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

ดว้ยตนเองเป็นผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีฝังแน่นเม่ือผูเ้รียน “เรียนรู้วา่จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร (Learn how to 

Learn)  

 สตีฟ และเกล (Steffe & Gale, 1995 อา้งอิงใน ชนาธิป พรกุล, 2554 : 73) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี

การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีแนวคิดท่ีสาํคญัและมีความแตกต่าง 3 แนวคิดดงัน้ี 

 1. Exogenous Constructivism มีแนวคิดวา่ ความรู้เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก การสร้างความรู้

เป็นการสร้างส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลกแลว้อีกคร้ัง โดยการสอน การใหป้ระสบการณ์ความรู้ท่ีถูกตอ้งตรงกบั

ความจริงท่ีมีอยูใ่นโลก 

 2. Endogenous Constructivism มีแนวคิดวา่ การสร้างความรู้ไม่ไดเ้กิดจากการสอน

ประสบการณ์ หรือการปฏิสัมพนัธ์กบัขอ้มูลในส่ิงแวดลอ้มโดยตรง แต่ความรู้พฒันาผา่นกิจกรรม

ทางปัญญาท่ีเป็นนามธรรม 

 3. Dialectical Constructivism มีแนวคิดจาก 2 แนวคิดแรกท่ีคิดต่างจากกนัแนวคิดน้ี 

ความรู้ไดม้าจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเขา 

 วกี็อทสก้ี (Vygotsky อา้งอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2552 : 90) นกัจิตวทิยาชาวรัสเซีย และเปีย

เจท ์(Piaget) เป็นนกัทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Constructivism) ใหค้วามสนใจศึกษาเร่ือง

พฒันาการทางเชาวปั์ญญา กระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญา ซ่ึงกระบวนการรู้คิด

หมายถึงกระบวนการทางสมองในการปรับ เปล่ียน ลด ตดัทอน ขยาย จดัเก็บและใชข้อ้มูลท่ีรับเขา้

มาทางประสาทสัมผสั การบอกความของส่ิงท่ีรับรู้ ความหมายของส่ิงเดียวกนัสาํหรับแต่ละคนยอ่ม

ต่างกนัตามประสบการณ์ แนวคิดดงักล่าวเป็นรากฐานสาํคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

 ฟอสโนส (Fosnot, 1996 อา้งอิงใน วรรณทิภา รอดแรงคา้, 2540 : 1) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี

ความรู้หรือการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) วา่เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรู้และ 
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การเรียนรู้ และเป็นการบรรยายโดยอาศยัพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวทิยาวา่ ความรู้

คืออะไร และไดค้วามรู้มาอยา่งไร ทฤษฎีน้ีจึงอธิบายความรู้วา่เป็นส่ิงชัว่คราว มีการพฒันาไม่เป็น

ปรนยัและถูกสร้างข้ึนภายในตวัตน โดยอาศยัส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีน้ี ถูกมองวา่เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยตนเองในการต่อสู้กบัความขดัแยง้

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความรู้เดิมท่ีมีอยูก่บัความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมเป็นการสร้างตวัแทนใหม่และ

สร้างโมเดลของความจริง สรุปไดว้า่ตามแนวน้ีผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ได ้หากมีการจดัการศึกษา

ท่ีเอ้ืออาํนวยในบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

 วอน กลาไซส์ไฟล ์(Von Glaseisfeld, 1999 อา้งอิงใน วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540 : 1) 

กล่าวถึงการสร้างความรู้ดว้ยตนเองวา่เป็นทฤษฎีความรู้ท่ีเป็นรากฐานมาจากปรัชญา จิตวทิยาและ

การศึกษาเก่ียวกบัส่ือความหมายและการควบคุมกระบวนการส่ือความหมายในตวัคน ทฤษฎีของ

ความรู้น้ีอา้งถึงหลกัการ 2 ขอ้ คือ 

 1. ความรู้ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการสร้างข้ึนโดยบุคคลท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจ 

 2. หนา้ท่ีของการรับรู้คือการปรับตวัและการประมวลประสบการณ์ทั้งหมด แต่ไม่ใช่เพื่อ

การคน้พบส่ิงท่ีไม่เป็นจริง ซ่ึงถา้นาํเอาหลกัการทั้งสองน้ีไปใชจ้ะมีผลเกิดข้ึนตามมาแผก่วา้งไปไกล 

ทั้งในการศึกษาพฒันาการทางสถิติปัญญาและการเรียนรู้เช่นเดียวกบัในการฝึกปฏิบติัการสอนใน

จิตวทิยาบาํบดั และในการจดัการระหวา่งบุคคล 

 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542 : 16) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

ซ่ึงมีความเช่ือวา่เป็นการสร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้  

ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมเกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนปัญญาของผูเ้รียน

ได ้แต่สามารถช่วยปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได ้โดยการจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเกิด 

ความขดัแยง้ทางปัญญาหรือเกิดภาวะไม่สมดุลทางปัญญาข้ึน ซ่ึงเป็นภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่

สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม ผูเ้รียนจะตอ้งพยายามปรับขอ้มูลใหม่กบัประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม

แลว้สร้างเป็นความรู้ใหม่ 

 สรุปไดว้า่ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งแสวงหา

ความรู้ ประสบการณ์การเรียน และสร้างความรู้ความเขา้ใจเกิดข้ึนกบัตนเอง ความแขง็แกร่ง  

ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์กบั 

คนอ่ืน ๆ หรือไดพ้บส่ิงใหม่ ๆ แลว้นาํความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมมาเช่ือมโยงตรวจสอบกบัความรู้ ส่ิงใหม่ ๆ 

จากแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองผูศึ้กษาไดพ้ฒันาเป็นชุดการสอนตามแนวทาง 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
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 ยาเจอร์ (Yager  อา้งอิงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2553 : 84-86) กล่าววา่ ไดเ้สนอ                       

แนวการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 

 1. ใหน้กัเรียนถามคาํถาม แลว้ใชค้าํถามและความคิดเห็นของนกัเรียนในการวางแผน   

การสอน 

 2. ยอมรับและสนบัสนุนความคิดเห็นของนกัเรียน 

 3. ส่งเสริมความเป็นผูน้าํ ความร่วมมือ การหาแหล่งขอ้มูลข่าวสารและการนาํ 

ความคิดเห็นไปปฏิบติั อนัเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 4. ใชค้วามคิดเห็นประสบการณ์ และความสนใจของนกัเรียนเพื่อใหบ้ทเรียนดาํเนินไป

อยา่งมีความหมาย 

 5. สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้สนอแนะส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของเหตุการณ์หรือสถานการณ์และ

สนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํนายผลท่ีเกิดข้ึน 

 6. สนบัสนุนใหน้กัเรียนทดสอบความคิดเห็นของตนเอง เช่น ตอบคาํถามท่ีตวัเองตั้งข้ึน 

เดาวา่อะไรเป็นสาเหตุและทาํนายผลท่ีตามมา 

 7. คน้หาความคิดเห็นของนกัเรียนก่อนนาํเสนอความคิดเห็นของครูหรือก่อนศึกษา 

ความคิดเห็นจากหนงัสือเรียนหรือจากแหล่งอ่ืน 

 8. สนบัสนุนใหน้กัเรียนทา้ทายความคิดเห็นของกนัและกนั 

 9. ใชย้ทุธวธีิการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงเนน้ความร่วมมือการนบั

ถือซ่ึงกนัและกนัและใชก้ลยทุธ์ของการแบ่งงานกนัทาํ 

 10.  สนบัสนุนใหมี้การสะทอ้นความคิด และมีการวเิคราะห์วจิารณ์ความคิดเห็นของกนั

และกนั แสดงความเคารพและใชทุ้กความคิดเห็นท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน 

 11.   สนบัสนุนใหมี้การวพิากษว์จิารณ์ตนเอง รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุน 

ความคิดเห็นและสร้างความคิดใหม่อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์และพยานหลกัฐาน 

 ทิศนา แขมมณี (2553 : 94-95) ไดก้ล่าวถึงการนาํทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใชใ้น 

การเรียนการสอน สามารถทาํไดห้ลายประการดงัน้ี 

 1. เป้าหมายการเรียนรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริง ครูตอ้งเป็นตวัอยา่งและฝึกฝน

กระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเห็น ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

 2. เป้าหมายการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดไปสู่การสาธิตการแปลและการสร้าง

ความหมายท่ีหลากลหาย 

 3. ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวั ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูจ้ดั

กระทาํกบัขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการใชผู้เ้รียนอยูใ่นบริบทจริง 
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 4. ครูตอ้งสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ใน

บรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

 5. การเรียนการสอนผูเ้รียนมีบทบาทเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี เช่นผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ี

จะตอ้งการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเอง 

 6. ครูจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้เปล่ียนไปเป็นผูค้อยใหค้วามร่วมมือ

และเป็นผูค้อยทาํหนา้ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

 7. ในการประเมินการสอนตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะยดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคลหรือ

อาจใชว้ธีิการท่ีหลากหลายซ่ึงอาจจะประเมินจากเพื่อน แฟ้มสะสมผลงาน 

 อยา่งไรก็ตามการท่ีนกัเรียนจะเป็นผูมี้ความสามารถในการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ไดดี้นั้น

ข้ึนอยูก่บัวธีิการสอนของครู ซ่ึงจะตอ้งนาํทฤษฎี และหลกัการตามแนวการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง

ไปใชจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กกระบวนการคิดท่ีหลากลหาย 
 

 4.1 การออกแบบการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

  วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2540 : 1) กล่าววา่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ สรรคส์ร้างความรู้

เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ และการเรียนรู้ เป็นทฤษฎีท่ีตอ้งอธิบายโดยอาศยัพื้นฐานทางจิตวทิยา 

ปรัชญาและมนุษยวทิยา ทฤษฎีน้ีอธิบายวา่ ความรู้เป็นส่ิงชัว่คราว มีการพฒันาไม่เป็นปรนยัและถูก

สร้างข้ึนภายในตวัตน โดยอาศยัส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีน้ี

ถูกมองวา่เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยตนเองในการตอ้งสู้กบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งความรู้เดิมท่ีมีอยูก่บัความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างตวัตนแทนใหม่และสร้าง

โมเดลของความจริง โดยคนเป็นผูส้ร้างความหมายดว้ยเคร่ืองมือและสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมและ

เป็นการประนีประนอมความหมายท่ีสร้างข้ึน โดยผา่นกิจกรรมทางสังคมผา่นการร่วมมือและเปล่ียน

ความคิดเห็นทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

 ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 82) กล่าววา่เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็น

ผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมโดยผูเ้รียนสร้าง

เสริมความรู้ผา่นกระบวนการทางจิตวทิยาดว้ยตนเอง ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง

ปัญญาไดโ้ดยจดัภาพการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 

 Divries (1992 อา้งอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2553 : 95) กล่าววา่ในการเรียนการสอนผูเ้รียนจะ

มีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี โดยผูเ้รียนจะนาํตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น 

ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้เอง ตั้งกฎระเบียบ แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเอง 

 สรุปไดว้า่ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้

และสร้างความรู้ความเขา้ใจข้ึนดว้ยตนเอง สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเองไดด้ว้ยความแขง็แกร่ง 
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ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั

คนอ่ืน ๆ หรือไดพ้บส่ิงใหม่ ๆ แลว้นาํความรู้ท่ีมีอยูม่าเช่ือมโยงตรวจสอบกบัส่ิงใหม่ ๆ จากแนวคิด

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองผูศึ้กษาจึงไดพ้ฒันาเป็นชุดการสอน  ขั้นตอนการสอนตามแนว

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

 จรรยา ภู่อุดม (2544 : 32) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง

ความรู้จากแนวคิดและผลงานของนกัการศึกษากลุ่มการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และทฤษฎี

พฒันาการทางปัญญาของเพียเจต ์รวมทั้งทฤษฎีประวติัศาสตร์สังคมของวิโกตส์สกีมี 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างความรู้สึกอยากแกปั้ญหา 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นลงมือแกปั้ญหา 

 ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล 

 นภาพรรณ ตากอ้นทอง (2545 : 38) ไดเ้สนอการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนน้

ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสังเคราะห์แนวคิดการจดัการเรียนการสอนของ 

นกัการศึกษากลุ่มสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และงานวจิยัของไพจิตร สะดวกการ และจรรยา ภูอุดม  

ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนเป็นผูล้งมือกระทาํและปฏิบติัฝึกแกปั้ญหาดว้ยตนเองเป็น

หลกัไดมี้ลาํดบัขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผนแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 

             1. ขั้นแกปั้ญหารายบุคคล  

             2. ขั้นกิจกรรมไตร่ตรองระดบักลุ่ม 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาและสรุป 

 ขั้นท่ี 4 ขั้นฝึกทกัษะและนาํไปใช ้

 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 

 จากองคป์ระกอบสาํคญัดงักล่าว ไดมี้ผูเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไวห้ลากหลาย เช่น 

กรมวชิาการ (2543 : 86) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 

 ขั้นปฐมนิเทศ 

 ขั้นกระตุน้ให้เกิดความคิด 

 ขั้นสร้างความรู้ใหม่ 

 ขั้นทดลองใชค้วามรู้ใหม่ 

 ขั้นทบทวนใชค้วามรู้ใหม่ 
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 ไดรเวอร์ และโอลแฮม (Driver และ Oldham อา้งอิงใน พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544 : 48) 

เสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ต่อไปน้ี 

 1. ขั้นนาํ คือ การใหผู้เ้รียนรับรู้จุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจ 

 2.  ขั้นลว้งความคิด คือ การใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงความรู้เดิม 

 3. ขั้นปรับเปล่ียนแนวความคิด 

  3.1   ทาํความกระจ่างและแลกเปล่ียนแนวความคิด คือ ผูเ้รียนพิจารณาความแตกต่าง

และความขดัแยง้ระหวา่งความคิดของตนเองกบัผูอ่ื้น 

  3.2   สร้างความคิดใหม่ ผูเ้รียนจะกาํหนดความคิดข้ึนใหม่จากการไดอ้ภิปราย ไดช้ม

การสาธิต คน้ควา้ ทดลอง 

  3.3   ประเมินความคิดใหม่โดยการทดลองหรือคิดอยา่งลึกซ้ึง 

 4. ขั้นนาํความคิดไปใช ้

 5. ขั้นทบทวน ผูเ้รียนทบทวนตนเองวา่ ความเขา้ใจของเขาไดเ้ปล่ียนไปโดย 

การเปรียบเทียบความคิดเม่ือเร่ิมคน้บทเรียนกบัความคิดของเขาเม่ือส้ินสุดบทเรียน 

 ยาเจอร์ (Yager, อา้งอิงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2553 : 84-86) ไดเ้สนอขั้นตอนการสอนตาม

แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไว ้4 ขั้นตอน คือ 

 1. ขั้นเชิญชวน ไดแ้ก่ 

  1.1  สังเกตส่ิงรอบตวัดว้ยความอยากรู้อยากเห็น 

  1.2 ถามคาํถาม 

  1.3  พิจารณาคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้องคาํถามท่ีตั้งข้ึน 

  1.4 จดบนัทึกปรากฏการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดข้ึนแต่ไม่เกิดข้ึน 

  1.5  ช้ีสถานการณ์ท่ีรับรู้ของนกัเรียนแตกต่างกนั 

 2. ขั้นสาํรวจ 

  2.1  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

  2.2  ระดมพลงัสมองเก่ียวกบัทางเลือกท่ีเป็นไปได ้

  2.3  มองหาสารสนเทศ 

  2.4  ทาํการทดลองโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ 

  2.5  สังเกตปรากฏการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง 

  2.6  ออกแบบโมเดล 

  2.7  รวบรวมและจดัทาํขอ้มูล 

  2.8  ใชย้ทุธวธีิแกปั้ญหา 
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  2.9  ออกแบบและดาํเนินการทดลอง 

  2.10 อภิปรายการแกปั้ญหา 

  2.11 ออกแบบและดาํเนินการทดลอง 

  2.12 ประเมินทางเลือกท่ีหลากหลาย 

  2.13 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั 

  2.14 ช้ีการเล่ียงและผลท่ีตามมา 

  2.15 ขอบเขตของการสืบเสาะหาความจริง 

  2.16 วเิคราะห์ขอ้มูล 

 3. ขั้นการนาํเสนอคาํอธิบายและคาํตอบของปัญหา 

  3.1 ส่ือความหมายขอ้มูลและความคิดเห็น 

  3.2  สร้างและอธิบายโมเดล 

  3.3  สร้างคาํอธิบายใหม่ 

  3.4  ทบทวนและวจิารณ์คาํตอบของปัญหา 

  3.5  ใหเ้พื่อประเมินผลการเสนอคาํตอบ 

  3.6 รวบรวมคาํตอบท่ีหลากหลาย 

  3.7  ช้ีใหเ้ห็นคาํตอบท่ีเหมาะสม 

  3.8  บูรณาการคาํตอบท่ีไดก้บัความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่

 4. ขั้นนาํไปปฏิบติั 

  4.1  การตดัสินใจ 

  4.2 นาํความรู้และทกัษะไปใช ้

  4.3  ถ่ายโยงความรู้และทกัษะ 

  4.4 แลกเปล่ียนสาระสนเทศและความคิดเห็น 

  4.5  ถามคาํถามใหม ่

  4.6  นาํผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดเห็น 

  4.7  ใชโ้มเดลและความคิดเห็นเพื่อใหเ้กิดการอภิปรายและการยอมรับจากเพื่อน ๆ 

 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นแนวคิดท่ีเปิด

โอกาสใหก้บัผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัระบบขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

บทบาทของครูเปล่ียนจากผูใ้หค้วามรู้เป็นผูท่ี้คอยใหค้าํปรึกษา แนะนาํกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ 

ช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือมีปัญหาและประเมินความรู้ของผูเ้รียน 
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 สาํหรับการจดักระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผู ้

ศึกษาสามารถสรุปขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ และนาํไปพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  โดยใชข้ั้นตอนดงัน้ี 

 1. ขั้นกระตุน้ให้เกิดความคิด 

 2. ขั้นทาํความเขา้ใจ 

 3. ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่ 

 4. ขั้นประเมินผล 

 

5.  ชุดการสอน 

 คาํวา่ชุดการเรียนการสอนหรือชุดการสอน  มาจากคาํในภาษาองักฤษท่ีเรียกช่ือต่างกนั  

เช่น  Learning  Package,  Instructional  Package  หรือ  Instructional  Kit  ซ่ึงจดัวา่ 

เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจ  โดยการผลิตและการจดัหาส่ือการสอน

ใหส้อดคลอ้งกบัวชิา  หน่วย  หวัเร่ือง  และวตัถุประสงค ์ เพื่อช่วยเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน  ใหมี้

ประสิทธิภาพ  จึงเห็นไดว้า่  ชุดการเรียนการสอนหรือชุดการสอนมีความหมายเหมือนกนั  (ชยัยงค ์ 

พรหมวงศ,์  2543 : 117)  เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัในท่ีน้ีผูศึ้กษาใชค้าํวา่  “ ชุดการสอน ” 

 การสร้างชุดการสอนน้ี  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความหมายของชุดการสอน  แนวคิด 

และหลกัการของชุดการสอน  ประเภทของชุดการสอน  องคป์ระกอบของชุดการสอน  ขั้นตอน 

การสร้างชุดการสอน  คุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอน  และการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

ซ่ึงผูศึ้กษาขอนาํเสนอดงัน้ี 
 

 5.1  ความหมายของชุดการสอน 

              ชุดการสอนจดัไดว้า่เป็นนวตักรรมทางการศึกษาชนิดหน่ึง  ซ่ึงมีนกัการศึกษา 

หลายท่านไดใ้หค้วามหมาย  ชุดการสอนไวห้ลายประการดงัน้ี        

           วณีา  วโรตมะวชิญ  (2531 : 222)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นวธีิหน่ึงของการ

จดัการเรียนการสอน  ท่ีไดน้าํแนวคิดหลาย ๆ แนวมาใชร่้วมกนั  ไดแ้ก่  แนวคิดในการใชส่ื้อประสม  

แนวคิดในการศึกษาเป็นกลุ่ม  แนวคิดในการใชว้ธีิระบบ  และแนวความคิดในการใหก้ารศึกษา 

เป็นรายบุคคล 

            ชาญชยั  อินทรสุนานนท ์ (2538 : 39)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นส่ือประสม   

ซ่ึงรวมกนัเป็นชุดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีประกอบกนัข้ึน  และใชก้ระบวนการกลุ่มเขา้ช่วยในการดาํเนิน

กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้มีชีวติชีวา  และฝึกฝนพฒันาการทางสติปัญญาใหม้ากท่ีสุด 
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           บญัญติั  ชาํนาญกิจ  (2540 : 179)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นระบบการนาํส่ือ 

การเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีสอนแต่ละหน่วยมาใช ้ ซ่ึงประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย  เน้ือหา  

และวสัดุอุปกรณ์ทั้งหลาย  ตลอดจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีรวมกนัเป็นระเบียบในกล่องการสอน  

เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาจากประสบการณ์ทั้งหมดน้ีอยา่งไดผ้ลดียิง่ข้ึน  หลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญั

ในการผลิตชุดการสอนคือ  การใชส่ื้อประสมและการใชว้ิธีวเิคราะห์ระบบ 

           บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542 : 91)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นชุดของส่ือประสม       

ท่ีจดัข้ึนสาํหรับหน่วยการเรียนตามหวัขอ้  เน้ือหา  และประสบการณ์ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บ  

สามารถช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยจดัไวเ้ป็นชุดในซอง  กล่อง   

หรือกระเป๋า 

           เพญ็ศรี  สร้อยเพชร  (2542 : 3)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นระบบการผลิต 

และการนาํส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา  หน่วยการสอน  และหวัเร่ือง  มาช่วยในการเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยจดัไวใ้นซอง  กล่อง  

แบ่งเป็นหมวดหมู่  ใหผู้ใ้ชห้ยบิใชไ้ดโ้ดยสะดวกตามคาํแนะนาํจากคู่มือการใช ้

           จุฑารัตน์  จนัทะนาม  (2543 : 31)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นเทคโนโลยทีาง

การศึกษาอีกรูปแบบหน่ึง  ท่ีทาํใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหา  และปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง   

ตามความสามารถเป็นรายบุคคล  เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ โดยใชส่ื้อและกิจกรรม    

หลายชนิดประกอบกนัตามความเหมาะสม  เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน 

ของตนเอง  มีระเบียบวนิยั  มีความซ่ือสัตย ์ ครูเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือ  มีการนาํหลกัการ 

ทางจิตวทิยามาใชป้ระกอบในการเรียน  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความสาํเร็จ 

           ปรมาภรณ์  อนุพนัธ์  (2544 : 28)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นส่ือการสอนท่ีครูเป็น

ผูส้ร้างข้ึน  ประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิด  และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาและ

ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยครูเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือ และมี 

การนาํหลกัการทางจิตวิทยามาใชป้ระกอบในการเรียนเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความสาํเร็จ 

           วงเดือน  อินทนิเวศน์  (2544 : 17)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นรูปแบบการเรียน 

การสอน  โดยใชส่ื้อต่าง ๆ ซ่ึงครูเป็นผูใ้ช ้ นกัเรียนเป็นผูใ้ช ้ หรือทั้งครูและนกัเรียนเป็นผูใ้ชร่้วมกนั  

ประกอบดว้ยคาํช้ีแจง  จุดประสงค ์ เน้ือหา  ส่ือ  การวดัและการประเมินผล  เพื่อใหผู้ใ้ชชุ้ดการสอน 

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           มยรีุ  บุญเยีย่ม  (2545 : 12)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นส่ือการเรียนท่ีประกอบดว้ย

วสัดุอุปกรณ์และวธีิการในการจดักระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา  เพื่อให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษา  และปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเองตามความสามารถ หรือเป็นการปฏิบติั
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กิจกรรมกลุ่มร่วมกนั  โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนาํ  และช้ีแนวทางการเรียนรู้  เพื่อใหผู้เ้รียนได้

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  (2545 : 51)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่เป็นส่ือ 

การสอนชนิดหน่ึงท่ีเป็นลกัษณะของส่ือประสม  เป็นการใชส่ื้อตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปร่วมกนั         

โดยจดัข้ึนสาํหรับหน่วยการเรียนตามหวัขอ้   เน้ือหา   และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้ง 

การใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ซ่ึงจดัไวเ้ป็นชุด ๆ บรรจุในกล่อง  ซอง  หรือกระเป๋า 

           สิริพร  วยัสุวรรณ  (2547 : 10)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นส่ือการเรียนประเภทหน่ึง    

ท่ีเรียกวา่เป็นส่ือประสม  ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลของครูผูส้อน

จนบรรลุวตัถุประสงคข์องเน้ือหาของวชิานั้น ๆ ตามท่ีหลกัสูตรไดก้าํหนดไว ้ แต่ทั้งน้ีชุดการสอน 

มีเง่ือนไขท่ีสาํคญั  คือผูส้ร้างชุดการสอนจะตอ้งศึกษาหลกัสูตร  เน้ือหาสาระการเรียน  ส่ือการเรียน  

และสัมฤทธ์ิผลท่ีตอ้งการของหลกัสูตร  แลว้นาํมาสร้างชุดการสอนท่ีประกอบไปดว้ยส่ือประสม

เหล่านั้นท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดก่อนท่ีจะไดน้าํไปใชจ้ริงต่อไป 

           ธวทัชยั  ฉิมกรด  (2549 : 9)  ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่  เป็นการนาํเอาส่ือการเรียน 

การสอนหลาย ๆ อยา่งมาใชร่้วมกนั  หรือเป็นส่ือประสม  โดยเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา   

มีกิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัไปตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม  เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ

จุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  ผกาพรรณ  สูญราช (2551 : 19) ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่ เป็นชุดส่ือประสม 

ซ่ึงผลิตข้ึนมาอยา่งมีระบบ มีความสมบูรณ์ในตวัเอง โดยมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาวชิาประสบการณ์ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

  อารีรัตน์  โพธ์ิคาํ (2551 : 10) ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนวา่ เป็นการนาํส่ือนวตักรรม 

อุปกรณ์การเรียนการสอนอยา่งหลากหลายมาผสมผสานกนั จดัไวเ้ป็นชุดเพื่อจดัประสบการณ์ใหก้บั

ผูเ้รียนจนผูเ้รียนสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

             จากการศึกษาความหมายของชุดการสอนสรุปไดว้า่  ชุดการสอน  หมายถึง  

การนาํนวตักรรมทางการสอนตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป  ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ือประสม   

ท่ีสอดคลอ้ง  หวัขอ้  เน้ือหา  และมวลประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง   

ตามความสามารถ  โดยผูส้อนเป็นเพียงผูใ้หค้าํแนะนาํ  ช่วยเหลือใหเ้กิดการเรียนรู้  โดยคาํนึงถึง

หลกัการจิตวทิยาการเรียนรู้  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 5.2  แนวคิดและหลกัการของชุดการสอน 

  ชุดการสอนเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง  ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงไดมี้นกัการ

ศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงแนวคิดและหลกัการของชุดการสอน  ดงัน้ี 

          ธีระชยั  ปูรณโชติ  (2532 : 17)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการท่ีนาํไปใชใ้นการผลิตชุดการสอน 

ไว ้ 5  ประการดงัน้ี 

             1.  หลกัการสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  โดยคาํนึงถึงบุคคลมีความแตกต่างใน

ดา้นความสามารถ  สติปัญญา  ความตอ้งการ  ความสนใจ  อารมณ์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน 

มีอิสระในการเรียนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

             2.  หลกัการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  เพื่อจดัประสบการณ์ให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยการใชแ้หล่งความรู้จากส่ือการสอนต่าง ๆ แทนตวัครูผูส้อน 

             3.  เพื่อใชโ้สตทศันูปกรณ์  ประกอบการสอนมากข้ึนโดยจดัไวเ้ป็นชุด ๆ เพื่อใหผู้เ้รียน

สามารถหยบิใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 

             4.  หลกัการปฏิสัมพนัธ์  (interaction)  เพื่อใหค้รูกบันกัเรียน  และนกัเรียนกบันกัเรียน

มีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน  โดยการเปิดให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมมากข้ึน 

             5.  หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้  เพื่อนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมดว้ยตนเองทีละขั้นตอน 

ตามความสามารถ  และตรวจสอบผลการเรียนของตนเองไดท้นัที  ตลอดจนเพิ่มแรงเสริม 

ใหก้บัผูเ้รียน 

          บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542 : 92)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและหลกัการของชุดการสอน 

ไว ้ 5  ประการดงัน้ี 

             1.  จดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เพื่อเปิดโอกาส 

ใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียน  ตามระดบัสติปัญญา  ความสามารถ  และความสนใจ  โดยมีครู 

คอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม 

             2.  เนน้การจดัประสบการณ์โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเอง  

จากแหล่งความรู้ดว้ยส่ือ  หรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีตรงกบัเน้ือหา  และประสบการณ์ของวชิานั้น ๆ 

             3.  เนน้การจดัส่ือหลาย ๆ อยา่งมาผสมผสานกนัใหเ้ป็นระบบ  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งความรู้

สาํหรับผูเ้รียนแทนตวัครู  ในการถ่ายทอดความรู้ 

             4.  เอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช ้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประกอบกิจกรรม 

ร่วมกนั 

             5.  จดัสภาพและส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  โดยยดึหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ 
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เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง 

           เพญ็ศรี  สร้อยเพชร  (2542 : 3 - 4)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดท่ีนาํมาสู่การผลิตชุดการสอนไว ้ 

5  ประการดงัน้ี 

             1.  การยดึหลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ความตอ้งการ  ความถนดั  และ 

ความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดงันั้นการจดัการศึกษาควรจะหาวธีิท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 

             2.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  ส่ือการสอนซ่ึงประกอบดว้ย  

วสัดุ  อุปกรณ์  วธีิการและกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

             3.  เก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีจดัระบบของการใชส่ื้อใหมี้ประสิทธิภาพ  เพื่อ

การนาํส่ือหลาย ๆ อยา่งมาบูรณาการในระบบอยา่งเหมาะสมและสะดวกแก่การใช ้

             4.  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน  และนกัเรียนกบันกัเรียน  โดยเปิด 

โอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น  พูดคุย  ตดัสินใจ  อธิบายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกนั 

             5.  เพื่อการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  กบัผูเ้รียนมากท่ีสุด  โดยการเปิดโอกาส 

ใหน้กัเรียนปฏิบติัดงัน้ี 

                         5.1  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง 

                          5.2  นกัเรียนสามารถทราบผลการประกอบกิจกรรมไดท้นัที 

                         5.3  มีการเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียน 

                         5.4  ใหน้กัเรียนเรียนรู้ตามขั้นตอน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล  

    จากการศึกษาแนวคิด และหลกัการของชุดการสอน พอสรุปไดว้า่ ตอ้งยดึหลกัจิตวทิยา

การเรียนรู้ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถ  ความสนใจ                 

เปิดโอกาสใหล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง  จากส่ือและอุปกรณ์  โดยมีครูคอยเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนาํช่วยเหลือ โดยผูเ้รียนสามารถทราบผลการปฏิบติัไดท้นัที ชุดการสอนจึงจดัไดว้า่เป็น

นวตักรรมอยา่งหน่ึงท่ีน่าจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 

         5.3 ประเภทของชุดการสอน 

   ในการจดัแบ่งประเภทของชุดการสอน ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดจ้ดัแบ่ง 

ชุดการสอนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะการใชง้าน บทบาทของผูส้อน  และผูเ้รียนดงัน้ี 

           วณีา  วโรฒมะวชิญ  (2531 : 222)  ไดจ้าํแนกชุดการสอนท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีอยู ่  

3  ประเภท  ไดแ้ก่ 

             1.  ชุดการสอนสาํหรับการบรรยาย ชุดการสอนประเภทน้ีเป็นชุดการสอนท่ีจดัสาํหรับ

ครูโดยเฉพาะ เป็นคู่มือ  และเคร่ืองมือสาํหรับครูซ่ึงพร้อมนาํไปใชส้อน  เพื่อให้นกัเรียนเกิด 



40 

การเรียนรู้   และมีพฤติกรรมตามท่ีคาดหวงั  ถา้มีครูหลาย ๆ คนท่ีจะตอ้งสอนเน้ือหาเดียวกนั ให้

นกัเรียนหลาย ๆ กลุ่ม และถา้ครูเหล่านั้นใชชุ้ดการสอนเดียวกนั   ก็จะทาํใหก้ารสอนอยูใ่นมาตรฐาน

เดียวกนั  เป็นการลดความแตกต่างในเร่ืองการสอนไดบ้า้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูใหม่ท่ียงัมี

ประสบการณ์ ในการสอนนอ้ย  จะไดอ้าศยัชุดการสอนเป็นหลกั  เป็นตวัอยา่งในการสอนชุด 

การสอนแบบน้ี   ครูยงัคงเป็นผูท้าํกิจกรรมเป็นผูค้วบคุมกิจกรรมทั้งหมด  นกัเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม ภายใต ้ การดูแลของครู  ครูท่ีสอนวชิาเดียวกนัควรจะไดช่้วยกนัทาํชุดการสอนแบบน้ี 

            2.  ชุดการสอนแบบกลุ่ม ชุดการสอนแบบกลุ่มน้ีมุ่งท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบกิจกรรม

ร่วมกนั อาจจดัในรูปของศูนยก์ารเรียน ชุดการสอนแบบกลุ่มจะประกอบดว้ยชุดการสอนยอ่ย  

ท่ีมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนศูนยท่ี์แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย  ผูท่ี้เรียนจากชุดการสอนแบบกลุ่มน้ี 

อาจตอ้งการความช่วยเหลือจากครูในระยะแรกเท่านั้นหลงัจากชินต่อวธีิการแลว้  ผูเ้รียน 

จะสามารถช่วยเหลือกนัและกนัไดเ้องระหวา่งประกอบกิจกรรมการเรียนหากมีปัญหา 

  3.  ชุดการสอนแบบรายบุคคล  เป็นชุดการสอนท่ีจดัระบบขั้นตอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียน 

ตามลาํดบัความสามารถของแต่ละบุคคล  เม่ือจบแลว้จะทาํการทดสอบเพื่อดูความกา้วหนา้   

แลว้ศึกษา ชุดอ่ืนต่อไปตามลาํดบั  ชุดการสอนแบบน้ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาบุคคลใหเ้รียนรู้ไดต้าม

ศกัยภาพ  ตามความสามารถของตน  โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอคอยผูอ่ื้น  ชุดการสอนชนิดน้ี

อาจจะจดัในลกัษณะของหน่วยการสอนยอ่ย  หรือโมดูลก็ได ้

          ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2532 : 97 - 198)  ไดแ้บ่งประเภทของชุดการสอน 

ตามลกัษณะการใชไ้ว ้ 3  ประเภทดงัน้ี 

             1.  ชุดการสอนประกอบการบรรยาย  เป็นการสอนท่ีกาํหนดกิจกรรมและส่ือการสอน 

ใหค้รูใชป้ระกอบการสอนแบบบรรยาย  เพื่อเปล่ียนบทบาทของครูใหพู้ดนอ้ยลง  และเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน  เน่ืองจากเป็นชุดการสอนท่ีครูเป็นผูใ้ช ้ 

บางคร้ังเรียกวา่  ชุดการสอนสาํหรับครู  ชุดการสอนประกอบการบรรยายจะมีเน้ือหาเพียงอยา่งเดียว 

โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ท่ีจะบรรยายและประกอบกิจกรรมไวเ้ป็นลาํดบัขั้น  ส่ือท่ีใชอ้าจจะเป็นแผน่คาํ

สอนสไลดป์ระกอบเสียงบรรยายในเทป  แผนภูมิ  แผนภาพ  ภาพยนตร์  โทรทศัน์  และ กลุ่ม

กิจกรรม  เพื่อใหผู้เ้รียนไดอ้ธิบายตามปัญหา  และหวัขอ้ท่ีครูกาํหนดให้ เพื่อความเรียบร้อย                

ชุดการสอนประเภทน้ีมกับรรจุในกล่องท่ีมีขนาดพอเหมาะกบัจาํนวนของส่ือการสอน 

             2.  ชุดการสอนสาํหรับกิจกรรมกลุ่ม  เป็นชุดการสอนแบบกิจกรรมท่ียดึระบบ 

การผลิตส่ือการสอนตามหน่วยและหวัเร่ือง  ท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระกอบกิจกรรมร่วมกนั   

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในห้องเรียนแบบกิจกรรมท่ีเรียกวา่  หอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียน  ชุดการสอน

แบบกิจกรรมกลุ่มประกอบดว้ย  ชุดยอ่ยท่ีมีจาํนวนศูนยท่ี์แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย  ในแต่ละศูนย ์  
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มีส่ือหรือบทเรียนครบชุดตามจาํนวนผูเ้รียนในศูนยกิ์จกรรมนั้น ๆ  หรือส่ือท่ีใชใ้นศูนยจ์ดัไวใ้นรูป 

ส่ือประสม  อาจใชส่ื้อรายบุคคล  หรือส่ือสาํหรับกลุ่มท่ีผูเ้รียนทั้งศูนยจ์ะใชร่้วมกนัได ้ ผูเ้รียน 

ท่ีเรียนจากชุดการสอนกิจกรรมกลุ่ม  จะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ยในระยะ 

เร่ิมเรียนเท่านั้น  หลงัจากชินต่อวธีิการใชแ้ลว้ นกัเรียนจะสามารถช่วยเหลือกนัและกนัไดเ้อง 

ระหวา่งประกอบกิจกรรมการเรียนหากมีปัญหาผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ 

             3.  ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนท่ีจดัระบบข้ึน  เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้รียน 

ดว้ยตนเอง  ตามลาํดบัขั้นท่ีระบุ  ดงันั้นบางคร้ังชุดการสอนแบบน้ีจึงเรียกวา่  ชุดการเรียน 

           ธีระชยั  ปูรณโชติ  (2532 : 4)  ไดแ้บ่งชุดการสอนออกเป็น  3  ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

            1.  ชุดการสอนแบบบรรยาย  เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งนาํเสนอเน้ือหา  โดยครู 

เป็นผูบ้รรยายและใชชุ้ดการสอนตามความเหมาะสม  ซ่ึงแลว้แต่ครูผูส้อน  ชุดการสอนประเภทน้ี 

เหมาะสาํหรับการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ 

            2.  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมหรือศูนยก์ารเรียน  เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน

เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  โดยการจดันกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ หรือศูนย ์ แลว้ให้นกัเรียนหมุนเวยีนทาํ

กิจกรรม  ในชุดการสอนท่ีจดัไวจ้นครบทุกศูนยซ่ึ์งมีประมาณ  4 - 5  ศูนย ์ โดยเน้ือหาและกิจกรรม

ในแต่ละศูนยแ์ตกต่างกนั 

             3.  ชุดการสอนรายบุคคล  เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเป็นหลกัในการเรียนรู้   

โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่าง ๆ ไม่มีกาํหนดเวลาแน่นอน  ผูเ้รียนจะเรียนตาม

ความสามารถของตนเอง 

           บญัญติั  ชาํนาญกิจ  (2540 : 179)  ไดแ้บ่งชุดการสอนเป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี 

             1.  ชุดการสอนแบบเรียนดว้ยตนเองหรือชุดการสอนรายบุคคล ประกอบดว้ยบทเรียน

โปรแกรม  แบบประเมินผล  และส่ือการเรียน 

             2.  ชุดการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  ซ่ึงจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

เป็นกลุ่ม ตามบตัรคาํสั่งท่ีอยูใ่นชุดการสอน  โดยทัว่ไปจดัแบบศูนยก์ารเรียน 

             3.  ชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู  เป็นชุดการสอนท่ีช่วยในการสอน 

ของครู ในการสอนนกัเรียนเป็นกลุ่มใหญ่  และครูตอ้งการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเน้ือหาในเวลา 

ท่ีกาํหนด และพร้อม ๆ กนั 

           บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542 : 94 – 95)  ไดแ้บ่งชุดการสอนตามลกัษณะการใชเ้ป็น   

3  ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

             1.  ชุดการสอนประกอบคาํบรรยายเป็นชุดการสอนสาํหรับผูส้อน  จะใชส้อนผูเ้รียน 

เป็นกลุ่มใหญ่  หรือเป็นการสอนท่ีตอ้งการปูพื้นฐานใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่รู้  และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั 
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มุ่งในการขยายเน้ือหาสาระใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ชุดการสอนแบบน้ีจะช่วยใหผู้ส้อนลดการพดูใหน้อ้ยลง  

และใชส่ื้อการสอนท่ีมีพร้อมอยูใ่นชุดการสอน  ในการเสนอเน้ือหามากข้ึน  ส่ือท่ีใชอ้าจไดแ้ก่  

รูปภาพ  แผนภูมิ  สไลด ์ ฟิลม์สตริป  ภาพยนตร์  เทปบนัทึกเสียง  หรือกิจกรรมท่ีกาํหนดไวเ้ป็นตน้  

ขอ้สาํคญัคือส่ือท่ีจะนาํมาใชน้ี้จะตอ้งให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นชดัเจนทุกคน  ชุดการสอนชนิดน้ี บางคนอาจ

เรียกวา่  ชุดการสอนสาํหรับครู 

             2.  ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  เป็นชุดการสอนสาํหรับใหผู้เ้รียน  เรียนร่วมกนัเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ  5 - 7  คน  โดยใชส่ื้อการสอนท่ีบรรจุไวใ้นชุดการสอนแต่ละชุด  มุ่งท่ีจะฝึก

ทกัษะในเน้ือหาวชิาท่ีเรียน  และใหผู้เ้รียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั  ชุดการสอนชนิดน้ีมกัจะใช ้

ในการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  เช่น  การสอนแบบศูนยก์ารเรียน  การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ 

             3.  ชุดการสอนแบบรายบุคคล  หรือชุดการสอนตามเอกตัภาพ  เป็นชุดการสอน

สาํหรับเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล  คือผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ   

และความสนใจของตนเอง  อาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ได ้ ส่วนมากมกัจะมุ่งใหผู้เ้รียน   

ไดท้าํความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเพิ่มเติม  ผูเ้รียนสามารถจะประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองไดด้ว้ย 

           สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  (2545 : 52 – 53)  ไดแ้บ่งชุดการสอน 

ออกเป็น  3  ประเภท ดงัน้ี 

             1.  ชุดการสอนประกอบคาํบรรยายของครู  เป็นชุดการสอนสาํหรับผูเ้รียนกลุ่มใหญ่  หรือ

เป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้การปูพื้นฐานใหทุ้กคนรับรู้  และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั  มุ่งในการขยายเน้ือหาสาระ

ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ชุดการสอนแบบน้ีลดเวลาในการอธิบายของครูผูส้อนใหพู้ดนอ้ยลง  เพิ่มเวลา 

ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัมากข้ึน  โดยใชส่ื้อท่ีมีอยูพ่ร้อมในชุดการสอน  ในการนาํเสนอเน้ือหาต่าง ๆ  

ส่ิงสาํคญั คือ ส่ือท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นชดัเจนทุกคน  และมีโอกาสไดใ้ชค้รบทุกคน  ทุกกลุ่ม 

             2.  ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  หรือชุดการสอนสาํหรับการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย   

เป็นชุดการสอนสาํหรับใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย  ประมาณกลุ่มละ  4 - 8  คน  โดยใช ้

ส่ือการสอนต่าง ๆ  ท่ีบรรจุไวใ้นชุดการสอนแต่ละชุด  มุ่งท่ีจะฝึกทกัษะในเน้ือหาวชิาท่ีเรียน   

โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั  ชุดการสอนชนิดน้ีมกัจะใชใ้นการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม 

             3.  ชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการสอนเอกตัภาพ  เป็นชุดการสอนท่ีเรียนดว้ย

ตนเองเป็นรายบุคคล  คือผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามตอ้งการและความสนใจของตนเอง  

อาจจะเรียนท่ีโรงเรียน  หรือเรียนท่ีบา้นก็ได ้ จุดประสงคห์ลกัคือ  มุ่งใหท้าํความเขา้ใจกบัเน้ือหาวิชา

เพิ่มเติม  และผูเ้รียนสามารถประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง 
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           สรุปไดว้า่ชุดการสอนมี  3  ประเภทใหญ่ ๆ คือ  ชุดการสอนแบบรายบุคคล   

ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  และชุดการสอนประกอบคาํบรรยาย  ซ่ึงเป็นการแบ่งตามบทบาท

หนา้ท่ี  และเน้ือหาท่ีผูส้อนตอ้งการสอน  โดยคาํนึงถึงจาํนวนผูเ้รียนซ่ึงอาจเป็นรายบุคคล   

เป็นกลุ่ม  4 - 7  คน   หรือกลุ่มใหญ่จาํนวนมาก ๆ 

           ในการวจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดส้ร้างชุดการสอนเป็นแบบกิจกรรมกลุ่ม ๆ  ละ  4 - 6  คน   

โดยเนน้บทบาทของนกัเรียน  ใหไ้ดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  และครูทาํหนา้ท่ีช้ีแนะ

ช่วยเหลือ  และใหค้าํปรึกษาอยา่งเหมาะสม 
 

 5.4 องค์ประกอบของชุดการสอน 

               การสร้างชุดการสอนนั้น  ผูศึ้กษาจะตอ้งศึกษาองคป์ระกอบของชุดการสอน  เพื่อท่ีจะ

ไดม้ากาํหนดเป็นองคป์ระกอบของชุดการสอนท่ีจะสร้างข้ึน  มีนกัการศึกษาหลายท่าน 

ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของชุดการสอนไวด้งัน้ี                     

          บุญชม  ศรีสะอาด  (2537 : 95)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการสอน 

ท่ีสาํคญัมี  4  ดา้น  ดงัน้ี 

           1.  คู่มือการใชชุ้ดการสอน  จดัทาํข้ึนเพื่อใหผู้ใ้ชชุ้ดการสอนศึกษาแลว้ปฏิบติัตาม  

เพื่อใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ยแผนการสอน  ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมก่อนสอน  

บทบาทของผูเ้รียน  และการจดัชั้นเรียน 

            2.  บตัรงาน  เป็นบตัรท่ีมีคาํสั่งใหผู้เ้รียนปฏิบติัอะไรบา้ง  โดยระบุกิจกรรมตามลาํดบั

ขั้นตอนของการเรียน 

             3.  แบบทดสอบวดัผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้าํหรับ

ตรวจสอบวา่หลงัจากการเรียนดว้ยชุดการสอนจบแลว้  ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

             4.  ส่ือการเรียนต่าง ๆ เป็นส่ือสาํหรับใหผู้เ้รียนไดศึ้กษามีหลายชนิดประกอบกนั  อาจ

เป็นประเภทส่ิงพิมพ ์ เช่น  บทความ  เน้ือหาเฉพาะเร่ือง  จุลสาร  บทเรียนโปรแกรม   

หรือประเภทโสตทศันูปกรณ์  เช่น รูปภาพ  แผนภูมิต่าง ๆ  เทปบนัทึกเสียง  ฟิลม์สตริป  สไลด ์  

หรือของจริง  เป็นตน้ 

           กิดานนัท ์ มลิทอง  (2540 : 85)  ไดก้ล่าววา่องคป์ระกอบสําคญัของชุดการสอนดงัน้ี 

             1.  คู่มือ  สาํหรับผูส้อนในการใชส้อน  และสาํหรับผูเ้รียนในการใชชุ้ดการสอน 

             2.  คาํสั่ง  เพื่อกาํหนดแนวทางในการสอนหรือการเรียน 

             3.  เน้ือหาบทเรียน  จดัอยูใ่นรูปสไลด ์ ฟิลม์สตริป  เทปบนัทึกเสียง  วสัดุกราฟิก  

มว้นวดิีทศัน์  หนงัสือบทเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
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             4.  กิจกรรมการเรียน  เป็นการใหผู้เ้รียนทาํรายงาน  กิจกรรมท่ีกาํหนดให ้  

หรือคน้ควา้ต่อจากท่ีเรียนไปแลว้  เพื่อใหมี้ความรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน 

             5.  แบบทดสอบ  เป็นแบบทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหาบทเรียนนั้น  เพื่อประเมิน 

การเรียนรู้ 

           บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542 : 95 - 96)  ไดก้ล่าววา่องคป์ระกอบสาํคญัของ 

ชุดการสอนมีดงัน้ี 

             1.  คู่มือครู  เป็นคู่มือและแผนการสอนสาํหรับครูผูส้อน  หรือผูเ้รียนตามแต่ชนิดของ

ชุดการสอน  ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวธีิการใชชุ้ดการสอนไวอ้ยา่งละเอียด 

             2.  บตัรคาํสั่ง  หรือคาํแนะนาํ  จะเป็นส่วนท่ีบอกใหผู้เ้รียนดาํเนินการเรียน 

หรือประกอบกิจกรรมแต่ละอยา่งตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้ บตัรคาํสั่งจะมีอยูใ่นชุดการสอน 

แบบกลุ่ม และรายบุคคล  จะประกอบดว้ย 

                        2.1  คาํอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา 

   2.2  คาํสั่งใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรม 

   2.3  การสรุปบทเรียน 

            3.  เน้ือหาสาระ  และส่ือ  จะบรรจุไวใ้นรูปของส่ือการสอนต่าง ๆ อาจจะประกอบดว้ย  

บทเรียนโปรแกรม  สไลด ์ เทปบนัทึกเสียง  ฟิลม์สตริป  แผน่ภาพโปร่งใส  วสัดุกราฟิก  หุ่นจาํลอง  

ของตวัอยา่ง  รูปภาพ  ฯลฯ  ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาจากส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดการสอนตาม

บตัรคาํสั่งท่ีกาํหนดไว ้

             4.  แบบประเมินผล  ผูเ้รียนทาํการประเมินผลไดด้ว้ยตนเองก่อน  และหลงัเรียน  แบบ

ประเมินผลท่ีอยูใ่นชุดการสอน  อาจจะเป็นแบบฝึกหดั  ให้เติมคาํในช่องวา่ง หรือคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  

จบัคู่  ดูผลจากการทดลอง  หรือใหท้าํกิจกรรม 

           สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  (2545 : 52)  ไดก้ล่าววา่องคป์ระกอบ 

ของชุดการสอนมี  4  ประการดงัน้ี 

             1.  คู่มือการใชชุ้ดการสอน  เป็นเคร่ืองมือหรือแผนภาพสาํหรับผูส้อนใหศึ้กษา  และ

ปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ  เช่น  การนาํเขา้สู่บทเรียน  การจดัชั้นเรียน  บทบาทผูเ้รียน  เป็นตน้  

ลกัษณะของคู่มืออาจทาํเป็นรูปเล่ม  หรือแผน่พบัก็ได ้

             2.  บตัรคาํสั่ง  หรือบตัรงาน  เป็นเอกสารท่ีบอกใหผู้เ้รียนประกอบกิจกรรม 

แต่ละอยา่งตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ยูใ่นชุดการสอน  บตัรคาํสั่ง  หรือบตัรงานมีเท่ากบัจาํนวนกลุ่ม  

หรือจาํนวนผูเ้รียน  ซ่ึงประกอบดว้ย  คาํอธิบาย  คาํสั่ง  และการสรุปบทเรียน  นิยมใชก้ระดาษแขง็

ขนาด  6 ×  8  น้ิว 
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             3.  เน้ือหาสาระ  และส่ือการเรียนประเภทต่าง ๆ จดัไวใ้นรูปของส่ือการสอน 

ท่ีหลากหลาย แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 

   3.1  ประเภทเอกสารส่ิงพิมพ ์ เช่น  หนงัสือ  วารสาร  บทความ  ใบความรู้ของ

เน้ือหาเฉพาะเร่ือง  บทเรียนโปรแกรม 

                       3.2  ประเภทโสตทศันูปกรณ์ เช่น  รูปภาพ  แผนภาพ  แผนภูมิ  สมุดภาพ   

เทปบนัทึกเสียง  สไลด ์ วดิีทศัน์  ซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

             4.  แบบประเมินผล  เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดั  และประเมินความรู้ดว้ยตนเอง                 

ทั้งก่อนเรียน  และหลงัเรียน  อาจเป็นแบบทดสอบชนิดจบัคู่  เลือกตอบ  หรือกาเคร่ืองหมายถูกผดิก็ได ้

           จากการศึกษาองคป์ระกอบของชุดการสอนพอสรุปไดว้า่ชุดการสอนประกอบดว้ย   

4  องคป์ระกอบคือ  คู่มือ  บตัรคาํสั่งหรือบตัรงาน  เน้ือหาสาระและส่ือการเรียน  และ 

การประเมินผล 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดองคป์ระกอบชุดการสอนจากรูปแบบของ 

นกัการศึกษาและปรับปรุงให้เหมาะสมกบัเน้ือหาและอายขุองนกัเรียน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน 

             1.  คู่มือครู  ประกอบดว้ยคาํช้ีแจงสาํหรับครู  แผนการสอน  และแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

             2.  ชุดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย  บตัรคาํสั่ง  บตัรกิจกรรม   

บตัรเฉลยกิจกรรม  บตัรความรู้  บตัรแบบฝึกหดั  บตัรเฉลยแบบฝึกหดั  แบบทดสอบประจาํหน่วย  

และเฉลยแบบทดสอบประจาํหน่วย 
 

 5.5 ข้ันตอนการสร้างชุดการสอน 

  ในการสร้างชุดการสอนจะตอ้งรู้ขั้นตอนการสร้างชุดการสอน  ซ่ึงมีนกัการศึกษา

หลายท่านไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างชุดการสอน  ดงัน้ี 

  วณีา  วโรตมะวชิญ  (2531 : 225 - 226)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้าง 

ชุดการเรียนการสอน  รวม  9  ขั้น  ดงัน้ี 

             1.  การกาํหนดวตัถุประสงคร์วม  ผูส้ร้างชุดการเรียนการสอนจะกาํหนดวตัถุประสงค์

รวมได ้ หลงัจากท่ีไดก้าํหนดเน้ือหาท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียน  วตัถุประสงคร์วมจะตอ้งระบุถึง 

การกระทาํอยา่งชดัเจน  วา่ผูเ้รียนสามารถทาํอะไรบา้งหลงัจากเรียนจบ 

             2.  แตกวตัถุประสงคร์วมเป็นจุดยอ่ย ๆ ซ่ึงจุดประสงคย์อ่ย ๆ น้ี  จะแตกยอ่ย 

ไปตามความตอ้งการของผูส้ร้าง 

             3.  จดัลาํดบัจุดประสงคย์อ่ยเหล่านั้นใหเ้ป็นไปตามลาํดบัจากง่ายไปยากจากรูปธรรม

ไปนามธรรม 
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             4.  สร้างแบบทดสอบสาํหรับวดัผลการเรียนในตอนทา้ย  (post – test)  ขอ้สอบ 

ท่ีเขียนน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ  คาํถามท่ีจะถามนั้นไดม้าจากจุดประสงค์

ยอ่ยนัน่เอง 

             5.  สร้างแบบฝึกหดัหรือวธีิการเรียน  เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้ก  ไดท้าํ  เพื่อนาํไปสู่ 

การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 

             6.  ใชว้ธีิการและใหเ้น้ือหาใหพ้อเหมาะในการท่ีจะทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

ดว้ยตนเอง 

  7.  มีการเสนอผลของการฝึกหดั  (feedback)  ของนกัเรียน  ใหต้วัเขาไดท้ราบ   

จะช่วยใหผู้เ้รียนไดป้รับปรุง  เปล่ียนแปลงการเรียนของตนได ้

           8.  บอกเหตุผลและขอบข่ายของส่ิงท่ีตอ้งการเรียน  เพื่อนกัเรียนจะไดเ้รียนไดดี้ข้ึน     

ซ่ึงเหตุผลและขอบข่ายของส่ิงท่ีจะตอ้งเรียน  จะตอ้งอยูต่อนตน้ของชุดการเรียนการสอน 

           9.  ทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อใหชุ้ดการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

           สุกิจ  ศรีพรหม  (2540 : 69 - 70)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างชุดการสอน

ประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

           1.  กาํหนดหมวดหมู่  เน้ือหา  ประสบการณ์  อาจกาํหนดเป็นหมวดวชิา 

หรือบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามท่ีเหมาะสม 

           2.  กาํหนดหน่วยการสอน  โดยการแบ่งเน้ือหาวชิาท่ีครูจะถ่ายทอดความรู้ใหก้บั

นกัเรียนไดใ้นหน่ึงสัปดาห์  หรือหน่ึงคร้ัง 

           3.  กาํหนดหวัเร่ือง  ในการสอนแต่ละหน่วย  ผูส้อนจะใหป้ระสบการณ์อะไรบา้ง 

กบัผูเ้รียน กาํหนดออกมาประมาณ  4 - 6  หวัขอ้ 

             4.  กาํหนดมโนทศัน์  และหลกัการใหส้อดคลอ้งกบัหวัเร่ือง  และสรุปรวมแนวคิด  

สาระและหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั  ไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการจดัเน้ือหามาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 

             5.  กาํหนดจุดประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเร่ือง  ควรกาํหนดเป็นจุดประสงคท์ัว่ไป   

แลว้เปล่ียนแปลงเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 

             6.  กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการจดัเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกนั 

             7.  กาํหนดแบบประเมินผล  ตอ้งประเมินใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  

โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์  เพื่อให้ผูส้อนทราบว่าหลงัจากท่ีผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ 

นกัเรียนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตั้งวตัถุประสงคไ์วห้รือไม่ 
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             8.  เลือกและผลิตส่ือการสอน  วสัดุ  อุปกรณ์  และวธีิใช ้ ซ่ึงถือวา่เป็นส่ือการสอน   

ควรจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่  ก่อนท่ีจะนาํไปทดลอง  และหาประสิทธิภาพ 

             9.  หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เพื่อประกนัวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมานั้น 

มีประสิทธิภาพ  ผูส้ร้างจะตอ้งกาํหนดเกณฑล่์วงหนา้  โดยคาํนึงถึงหลกัการท่ีวา่การเรียนรู้ 

เป็นกระบวนการเพื่อช่วยใหก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล 

             10.  การใชชุ้ดการสอน ชุดการสอนท่ีไดรั้บการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ สามารถนาํไปสอนผูเ้รียนตามประเภทของชุดการสอน  และตามลาํดบัการศึกษา  

ซ่ึงในการนาํชุดการสอนไปใชมี้ขั้นตอน  คือ 

                        10.1  ใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อพิจารณาพื้นฐานความรู้เดิม 

ของผูเ้รียน 

       10.2  ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

       10.3  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน (ขั้นสอน) 

       10.4  ขั้นสรุปผลการสอน  เพื่อสรุปมโนทศัน์และหลกัการท่ีสาํคญั 

       10.5  ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 

  เพญ็ศรี  สร้อยเพชร  (2542 : 37 - 38)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนไว ้ 

10  ขอ้  ดงัน้ี 

  1.  กาํหนดหมวดหมู่เน้ือหา  และประสบการณ์  เป็นการกาํหนดวา่จะทาํ 

ชุดการสอน ในวชิาอะไร  ระดบัชั้นใด  โดยอาจดูแนวเน้ือหาจากหลกัสูตร  หรือแผนการสอนใน 

แต่ละวชิาเพื่อเป็นแนวทาง 

             2.  กาํหนดหน่วยการสอน  ซ่ึงเป็นการแบ่งเน้ือหาวชิาออกเป็นหน่วยยอ่ย  ท่ีครูจะ

สามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียนใน  1  สัปดาห์ หรือ  1  คร้ัง  ซ่ึงอาจใชเ้วลา  1 - 3   คาบ  แลว้แต่ผูผ้ลิต

ชุดการสอน 

             3.  กาํหนดหวัเร่ือง  ในการสอนแต่ละหน่วย  ผูส้อนตอ้งถามตนเองเสมอวา่จะให้ 

ประสบการณ์อะไรบา้งกบัผูเ้รียน 

             4.  กาํหนดมโนทศัน์และหลกัการ  ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยการสอน   

และหวัเร่ือง โดยจะสรุปเป็นแนวคิด  สาระ  และหลกัเกณฑ ์ 

             5.  กาํหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเร่ือง  และมโนทศัน์  โดยอาจจะคิดเป็น 

จุดประสงคท์ัว่ไปก่อน  แลว้จึงเขียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ซ่ึงตอ้งมีเกณฑใ์นการเปล่ียน

พฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 

  6.  กาํหนดกิจกรรมการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  โดยกาํหนด 
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แนวทางการเรียน  โดยละเอียดวา่ผูส้อน  และผูเ้รียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมอะไรบา้ง  ใชส่ื้อการเรียน 

ในขั้นตอนไหน  อยา่งไร  ซ่ึงอาจเขียนในรูปแผนการสอนก็ได ้

             7.  กาํหนดแบบประเมินผลตอ้งประเมินใหต้รงกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเขียนไว ้ 

เพื่อประเมินวา่หลงัจากผูเ้รียนไดป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ตามขั้นตอนท่ีวางไวไ้ดเ้ปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีจุดประสงคว์างไวห้รือไม่ 

             8.  เลือกและผลิตส่ือการสอน  ซ่ึงผูส้ร้างชุดการสอนจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั  ทฤษฎี

และหลกัการในการผลิตส่ือต่าง ๆ  ส่ือท่ีผลิตข้ึนนั้นจะช่วยใหผู้เ้รียน  เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด 

             9.  หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เพื่อประกนัวา่  ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมานั้น 

มีประสิทธิภาพ  ก่อนท่ีจะนาํไปใชส้อนแลว้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ผูส้ร้างคาดหวงัไว ้

             10. การใชชุ้ดการสอน  เม่ือสร้างชุดการสอนและปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ลว้  ก็สามารถท่ีจะนาํชุดการสอนนั้นไปใชไ้ด ้ ตามลกัษณะและประเภทของ 

ชุดการสอน  ซ่ึงจะมีขั้นตอนในการสอนในแต่ชุด 

           สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  (2545 : 53 - 54)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการผลิต 

ชุดการสอนไว ้ 11  ขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 

           1.  กาํหนดเร่ืองเพื่อทาํชุดการสอน  อาจกาํหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือกาํหนด 

เร่ืองใหม่ข้ึนมาก็ได ้ การจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา  และลกัษณะการใช ้

ชุดการสอนนั้น ๆ  การแบ่งเน้ือหาเพื่อทาํชุดการสอนในแต่ละระดบัยอ่มไม่เหมือนกนั 

                 2.  กาํหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์  อาจกาํหนดเป็นหมวดวชิา 

หรือบูรณาการและสหวทิยาการไดต้ามความเหมาะสม 

                   3.  จดัเป็นหน่วยการสอน  จะแบ่งเป็นก่ีหน่วย  หน่วยหน่ึง ๆ จะใชเ้วลาเท่าใด 

ควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยั  และระดบัชั้นผูเ้รียน 

                    4.  กาํหนดหวัเร่ือง  จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ เพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้

แต่ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย  หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ  4 - 6  หวัขอ้ 

                   5.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ  ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนวา่จะใหผู้เ้รียน 

เกิดความคิดรวบยอด  หรือสามารถสรุปหลกัการแนวคิดอะไร  รวมไปถึงการจดักิจกรรม   

เน้ือหาสาระ  และส่ือประกอบอ่ืน ๆ ดว้ย 

                  6.  กาํหนดจุดประสงคก์ารสอน  หมายถึงจุดประสงคท์ัว่ไป  และจุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม  รวมทั้งการกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 



49 

            7.  กาํหนดกิจกรรมการเรียน  ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการเลือก  และผลิตส่ือการสอน  ตลอดจนกิจกรรมทุกอยา่งท่ีผูเ้รียนปฏิบติั  

เช่น การอ่าน  การทาํกิจกรรมตามบตัรคาํสั่ง  การตอบคาํถาม  การเล่นเกม  การแสดงความคิดเห็น   

การทดสอบ 

             8.  กาํหนดแบบประเมินผล  ตอ้งออกแบบประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรมโดยใชก้ารสอบแบบอิงเกณฑ ์ เพื่อใหผู้ส้อนทราบวา่  หลงัจากผา่นกิจกรรม 

มาเรียบร้อยแลว้  ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

             9.  เลือกและผลิตส่ือการสอน  เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหวัเร่ืองการเรียนรู้เเลว้   

ควรจดัแยกส่ือการสอนออกเป็นหมวดหมู่ในกล่อง  หรือแฟ้มท่ีเตรียมไว ้ ก่อนนาํไปหา

ประสิทธิภาพ  เพื่อหาความตรง  ความเท่ียงก่อนนาํไปใช ้ โดยปกติรูปแบบของชุดการสอนท่ีดี  ควร

จะมีขนาดมาตรฐาน  เพื่อความสะดวกในการใชแ้ละการเก็บรักษา  โดยพิจารณาในดา้นต่าง ๆ เช่น  

การใชป้ระโยชน์  ความประหยดั  ความคงทนถาวร  ความน่าสนใจ  ความทนัสมยั  ความทนั

เหตุการณ์  ความสวยงาม เป็นตน้ 

           10.  สร้างแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมเฉลย  ขอ้ทดสอบจะตอ้งครอบคลุม

เน้ือหาและกิจกรรมท่ีกาํหนดให ้ และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ขอ้สอบไม่ควรยากเกินไป  

ควรเนน้กรอบความรู้ความสําคญัในประเด็นหลกัมากกวา่รายละเอียดปลีกยอ่ย  พร้อมกบัทาํเฉลยไว้

ก่อน  ท่ีจะนาํไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

             11. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  นาํชุดการสอนไปทดสอบโดยวธีิการต่าง ๆ  

ก่อนนาํไปใชจ้ริง  เช่น  ทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ข  ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง   

ความครอบคลุม  และความตรงของเน้ือหาเป็นตน้ 

           จากการศึกษาขั้นตอนการสร้างชุดการสอนจากนกัการศึกษาดงักล่าว  ผูศึ้กษาจึงได้

นาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม  โดยปรับตามเน้ือหา  อายุของผูเ้รียน  โดยกาํหนดขั้นตอน ดงัน้ี 

             1.  กาํหนดเน้ือหาและประสบการณ์  ในเร่ืองท่ีจะนาํมาสร้างชุดการสอน 

             2.  กาํหนดหน่วยการสอน  โดยการแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ท่ีทาํใหน้กัเรียน 

เกิดการเรียนรู้ใน  1  คร้ัง  หรือ  3 - 5  ชัว่โมง 

             3.  กาํหนดช่ือหน่วยการสอน 

             4.  กาํหนดเวลาเรียน 

             5.  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

                   6.  กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                  7.  กาํหนดแบบประเมินผล 
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                   8.  เลือกและผลิตส่ือการสอน 

                   9.  หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

                 10. การใชชุ้ดการสอน 
 

 5.6 คุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอน 

                ชุดการสอนเป็นนวตักรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีคุณค่า  และประโยชน์ในการเรียนการสอน             

มีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอน  ดงัน้ี 

           สุกิจ  ศรีพรหม  (2540 : 72)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอน   

สรุปไดด้งัน้ี 

             1.  ชุดการสอน  จะช่วยลดภาระของครูผูส้อน 

             2.  ทาํใหผู้เ้รียน  ไดรั้บความรู้เป็นแนวเดียวกนั 

             3.  ชุดการสอน  มีจุดมุ่งหมายชดัเจนท่ีเป็นพฤติกรรม 

             4.  ชุดการสอนทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนอยา่งเช่ือถือได ้

             5.  มีขอ้ทดสอบดว้ยตนเองหลงัเรียน  เพื่อใหผู้เ้รียนทราบผลการเรียนของตนเองวา่

บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ 

           เพญ็ศรี  สร้อยเพชร  (2542 : 6)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอน  

สรุปได ้ ดงัน้ี 

             1.  ช่วยใหผู้ส้อนถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ท่ีสลบัซบัซอ้น  และมีคุณลกัษณะ  

เป็นนามธรรมไดดี้ 

             2.  ทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพราะผูผ้ลิตชุดการสอน 

คือผูท่ี้เช่ียวชาญในสาขาวชิานั้น 

             3.  ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ในแนวเดียวกนัไม่วา่ครูคนใดสอน 

             4.  ช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียนต่อส่ิงท่ีกาํลงัศึกษา  เพราะชุดการสอน 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง 

             5.  ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผูส้อน  เพราะชุดการสอนผลิตไว ้

เป็นหมวดหมู่  สามารถหยบิใชไ้ดท้นัที 

             6.  ประหยดัเวลา  แรงงานและค่าใชจ่้าย  ครูไม่ตอ้งเตรียมงานสอนมาก  ไม่ตอ้งจดัทาํ

ใหม่  ใชไ้ดส้ะดวก 

             7.  แกปั้ญหาในโรงเรียนท่ีมีครูไม่ครบทุกชั้น 

             8.  ใชไ้ดทุ้กระดบัการศึกษา 
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           บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542 : 110 - 111)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของ 

ชุดการสอน  ดงัน้ี 

             1.  ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล  ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนไดต้ามความสามารถ  

ความสนใจ  ตามเวลา  และโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

             2.  ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู  เพราะชุดการสอน  ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ย

ตนเอง  หรือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูส้อนเพียงเล็กนอ้ย 

             3.  ช่วยในการศึกษานอกระบบ  เพราะผูเ้รียนสามารถนาํเอาชุดการสอนไปใชไ้ด ้

ทุกสถานท่ี  และทุกเวลา 

            4.  ช่วยลดภาระ  ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ครูผูส้อนเพราะ 

ชุดการสอนจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่  สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 

             5.  เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

             6.  ช่วยใหค้รูผูส้อนวดัผลผูเ้รียนไดต้รงตามจุดประสงคห์รือความมุ่งหมาย 

             7.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น  ฝึกการตดัสินใจ  แสวงหาความรู้ 

ดว้ยตนเอง  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม 

             8.  ช่วยใหผู้เ้รียนจาํนวนมากไดรั้บความรู้ในแนวเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

             9.  ช่วยฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพ  นบัถือ  ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

           สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  (2545 : 57 - 58)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์   

ของชุดการสอน  ดงัน้ี          

             1.  ส่งเสริมการเรียนเป็นรายบุคคล  โดยผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถ   

ความสนใจ  ตามเวลา  และโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

             2.  แกปั้ญหาขาดแคลนครูผูส้อน  เพราะชุดการสอนช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ย

ตนเอง  และตอ้งการความช่วยเหลือจากครูผูส้อนไม่มากนกั 

             3.  ส่งเสริมการจดัการศึกษานอกโรงเรียน  และการจดัการศึกษาตลอดชีวิต   

เพราะผูเ้รียนสามารถนาํชุดการสอนไปเรียนรู้ไดใ้นทุกสถานท่ี  และทุกเวลาไม่จาํกดัชั้นเรียน 

             4.  สร้างความมัน่ใจและลดภาระของผูส้อน  เพราะการผลิตชุดการสอนเตรียมไดค้รบ

จาํนวนหน่วยการเรียนรู้  และจดัไวใ้นหมวดหมู่  ทาํใหผู้ส้อนสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 

             5.  ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  มีโอกาสฝึกการตดัสินใจ  และ 

การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

             6.  ช่วยใหผู้เ้รียนจาํนวนมากไดรั้บความรู้แนวเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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           สมโภช  ภู่สุวรรณ  (2546 : 27)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอน  ดงัน้ี 

                 1.  ผูเ้รียนไดศึ้กษาตามความสามารถและตามความสนใจ 

                 2.  อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน 

                 3.  สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                 4.  ผูเ้รียนไดท้ราบความสาํเร็จของตนเองในทนัที 

                 5.  ผูเ้รียนไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง  ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีชีวติชีวา 

                 6.  มีแรงจูงใจในการเรียน 

                 7.  หลีกเล่ียงผลกระทบจากบุคลิกภาพของครู 

                 8.  นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  และรู้จกัทาํงานร่วมกนั 

                 9.  ในกรณีขาดครู  ครูคนอ่ืนสามารถสอนแทนได ้

  จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษาท่ีเก่ียวกบัคุณค่าและประโยชน์ของชุด 

การสอน  พอจะสรุปไดว้า่  ชุดการสอนมีคุณค่าและประโยชน์อยา่งมาก  สามารถแบ่ง 

ออกเป็น  2  ดา้นดงัน้ี 

             1.  ดา้นผูเ้รียน  ชุดการสอนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ 

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตวัเองตามความสามารถและ 

ความสนใจ 

             2.  ดา้นผูส้อน  เพราะครูผูส้อนมีความสะดวก  และความพร้อมในการสอนอยา่งมัน่ใจ  

และยงัแกปั้ญหาขาดแคลนครู 
 

 5.7 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

            5.7.1  ความหมายของการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

                             การตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนถือวา่เป็นส่ิงสาํคญั  ไดมี้นกัการศึกษา            

ไดใ้หค้วามหมายของการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ดงัน้ี 

           ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2532 : 127) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการหา

ประสิทธิภาพชุดการสอนวา่เป็นการพิจารณาคุณค่าในดา้นต่าง ๆ ของส่ือ  เพื่อท่ีจะไดแ้กไ้ขปรับปรุง

ใหไ้ดผ้ลตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ ก่อนท่ีจะนาํส่ือนั้นไปใชใ้นการเรียนการสอน  หรือนาํไป

เผยแพร่ 

           บุญชม  ศรีสะอาด  (2537 : 23)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการหาประสิทธิภาพ 

ชุดการสอนวา่  เป็นการประเมินผลส่ือการสอนวา่ส่ือการสอนมีคุณภาพและมีคุณค่าหรือไม่  ระดบัใด 

           ฐิติทร  ทองสุข  (2541 : 22)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการหาประสิทธิภาพ 

ของชุดการสอนวา่  เป็นกระบวนการ  การตรวจสอบ  และพิจารณาคุณค่าของส่ืออยา่งมีระบบ 
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ก่อนนาํส่ือไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

           พรทิพย ์ ศกัด์ิสิทธ์ิประถม  (2544 : 24)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนวา่  ตอ้งมีเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิภาพ ในการตดัสินใจ 

เลือกเกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพนั้น  ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม  ความสอดคลอ้ง   

และกระบวนการใชส่ื้อในแต่ละประเภท 

           จากการศึกษาแนวคิดของนกัศึกษาเก่ียวกบัความหมายของประสิทธิภาพของ 

ชุดการสอน  สรุปไดว้า่  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  

และพิจารณาคุณค่าของส่ืออยา่งมีระบบ  โดยจะตอ้งมีเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิภาพท่ี

เหมาะสม  เพื่อประกนัวา่ชุดการสอนนั้น  สามารถนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

        5.7.2  ความสําคัญของการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

                                 ความสาํคญัของการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนั้น  ไดมี้นกัการศึกษา

หลายท่านไดก้ล่าวไว ้ ดงัน้ี 

            ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2532 : 127)  ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนวา่  เป็นการพิจารณาหาประสิทธิภาพ  และคุณภาพของส่ือการเรียน

การสอน  ดงันั้น การประเมินส่ือ  จึงเร่ิมดว้ยการกาํหนดปัญหา  หรือคาํถามเช่นเดียวกบัการวจิยั  

ดว้ยเหตุน้ีการประเมินส่ือ  จึงเป็นการวิจยัอีกแบบหน่ึงท่ีเรียกกนัวา่  การวจิยัประเมิน (evaluation 

research) 

           บุญชม  ศรีสะอาด  (2537 : 23)  ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนวา่  ส่ือเป็นส่ิงท่ีแตกต่างกนั  ก็อาจช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต่้างกนั  และส่ือชนิด

เดียวกนั  ถา้จดัทาํแตกต่างกนัก็อาจมีประสิทธิภาพในการช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ในจุดประสงค ์ 

 และเน้ือหาอยา่งเดียวกนัไม่เท่ากนั  เม่ือจุดประสงคข์องการใชส่ื้อการสอนก็เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน 

เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาและเลือกส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุด   

ตามสถานการณ์นั้น  เพื่อจะไดท้ราบวา่ส่ือการสอนท่ีสร้างนั้นมีคุณภาพ   และมีคุณค่าหรือไม่ 

อยูใ่นระดบัใด  เป็นการสร้างความมัน่ใจกบัผูท่ี้จะนาํไปใช ้

           ฐิติทร  ทองสุข  (2541 : 23)  ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอน  วา่เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัของการผลิตชุดการสอน  ทาํใหท้ราบวา่ชุดการสอนนั้น 

มีคุณภาพเพียงใด  มีจุดเด่น  จุดดอ้ยอยา่งไร  ช่วยใหบ้รรลุจุดประสงคข์องการสอนมากนอ้ยเพียงใด  

ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ 
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           จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัความสาํคญัของการหาประสิทธิภาพของ

ชุดการสอน  สรุปไดว้า่  ความสาํคญัของการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั

ของการผลิตชุดการสอน  เพราะจะทาํใหท้ราบวา่ชุดการสอนนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีขอ้บกพร่อง

หรือไม่  และเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ชุดการสอนมีประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน  ช่วยให้

บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนมากนอ้ยเพียงใด  และยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูท่ี้จะ

นาํไปใช ้

 

      5.7.3  ข้ันตอนในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

                                 ขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  มีนกัการศึกษาหลายท่านได้

กล่าวถึง  ดงัน้ี 

           ลาํพอง  บุญช่วย  (2530 : 203 - 204)    ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนไวว้า่  ในการกาํหนดเกณฑข์องประสิทธิภาพตอ้งคาํนึงถึงการเรียนรู้เป็น

กระบวนการเพื่อช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล  ดงันั้นการกาํหนดเกณฑจึ์งตอ้ง

คาํนึงถึงกระบวนการ  และผลลพัธ์โดยกาํหนดตวัเลขร้อยละของคะแนนเฉล่ีย  มีค่าเป็น E1 / E2 

           E1  คือค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียจาก

การทาํแบบฝึกหดั  และการประกอบกิจกรรม 

           E2 คือค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในตวัผูเ้รียน                 

หลงัเรียน  และคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบหลงัการเรียน) 

           โดยมีการกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการสอนไว ้ 90 / 90  สาํหรับวชิา 

ท่ีเน้ือหาเป็นเร่ืองของความจาํ  และไม่ตํ่ากวา่  80 / 80  สาํหรับเน้ือหาวชิาทกัษะ  ดาํเนินการหา

ประสิทธิภาพตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

                    1.  แบบหน่ึงต่อหน่ึง  (1 : 1)  นาํชุดการสอนไปใชก้บัเด็ก  1 - 2  คน                     

โดยทดสอบกบัเด็กเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  การทดลองแต่ละคร้ังตอ้งปรับปรุงส่ือการสอนให้ดีข้ึน 

                    2.  แบบกลุ่ม  (1 : 10)  นาํชุดการสอนท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บัเด็ก  6 - 10  คน   

ท่ีมีความสามารถคละกนั  แลว้ทาํการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

                    3.  ภาคสนาม  (1 : 100) นาํชุดการสอนไปใชใ้นชั้นเรียนท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่               

30 - 100 คน  หากการทดลองภาคสนามใหค้่า  E1 และ  E2 ไม่ถึงเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ก็จะตอ้งปรับปรุง            

ชุดการสอน  และทาํการทดลองหาประสิทธิภาพซํ้ าอีก 

           ในกรณีท่ีชุดการสอนมีประสิทธิภาพไม่ถึงเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ เน่ืองมาจากตวัแปร

ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น  ความชาํนาญในการใชชุ้ดการสอนของครู  ความพร้อมของ

นกัเรียน  สภาพห้องเรียน  โดยอนุโลมใหมี้ระดบัผดิพลาดตํ่ากวา่เกณฑก์าํหนดไว ้ 2.5 %  ถึง  5 %   

ซ่ึงลาํดบัของประสิทธิภาพของชุดการสอนมีดงัน้ี 
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                    1.  สูงกวา่เกณฑ ์คิดเม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้            

2.5 %ข้ึนไป  

                    2.  เท่าเกณฑ ์ คิดเม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนเท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

แต่ไม่เกิน  2.5 %   

                    3.  ตํ่ากวา่เกณฑ ์ คิดเม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้  

แต่ตํ่ากวา่ไม่มากกวา่  2.5 %  ถือวา่ยอมรับได ้

           ธีระชยั  ปูรณโชติ  (2532 : 23)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของ 

ชุดการสอนไว ้ 3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

           ขั้นท่ี  1  ขั้นทดสอบกบันกัเรียน  1  คน  (one - to - one  testing)  โดยเลือกนกัเรียนท่ี

ยงัไม่เคยเรียนเร่ืองท่ีจะสอนมาก่อน  จาํนวน  1  คน  แลว้ใหน้กัเรียนศึกษาจาก 

ชุดการสอนจนจบ  โดยปฏิบติัดงัน้ี 

                    1.  ตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

                    2.  เรียนจากชุดการสอนจนจบบทเรียน 

                    3.  ทาํแบบฝึกหดัในบทเรียนไปพร้อมกนัในขณะท่ีเรียน 

                    4.  ตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

           แลว้นาํผลท่ีไดรั้บมาพิจารณาปรับปรุงส่วนท่ีเห็นวา่ยงับกพร่อง  เช่น เน้ือหา  ส่ือต่าง ๆ  

แบบทดสอบ  ใหดี้ยิง่ข้ึน 

           ขั้นท่ี  2  ขั้นทดสอบกบักลุ่มเล็ก  (small  group  testing)  ใชก้บันกัเรียน  10  คน  ท่ียงั

ไม่เคยเรียน  บทเรียนดงักล่าวมาก่อน  ดาํเนินการเช่นเดียวกบัขั้นท่ี  1  ทุกประการ  แลว้นาํ 

ชุดการสอนมาแกไ้ขขอ้บกพร่องอีกคร้ัง  และนาํผลหรือคะแนนจากการทาํแบบฝึกหดั  และการทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียนไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใชเ้กณฑ ์ 90 / 90  หรือ  80 / 80   

           ขั้นท่ี  3  ขั้นทดลองภาคสนาม  (field  testing)  โดยทดลองใชก้บันกัเรียนทั้ง 

ชั้นเรียน  จาํนวนประมาณ  35  คน  โดยใชว้ธีิการเช่นเดียวกบัขั้นท่ี  1  และขั้นท่ี  2  แลว้นาํผล 

ไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

           โดยมีการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน  ตามเกณฑ ์ 90 / 90   

           90  ตวัแรก  คือคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการทาํแบบฝึกหดัในบทเรียน 

           90  ตวัหลงั  คือคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียน 

           ถา้ทั้งคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการทาํแบบฝึกหดั  และในการทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียนไดไ้ม่ตํ่ากวา่  90  ทั้งคู่  จะถือวา่ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 

อยูใ่นขั้นใชไ้ด ้ อยา่งไรก็ตามชุดการสอนบางวชิาท่ีมีเน้ือหายาก ๆ อาจจะหาประสิทธิภาพ 

ไดต้ ํ่ากวา่เกณฑ ์ 90 / 90 
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           ศิริพงศ ์ พยอมแยม้  (2533 : 150 - 151)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนไวว้า่  เป็นการหาความเท่ียง  (reliability)  ของชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนวา่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอต่อการนาํไปใชส้อนหรือไม่  จึงตอ้งมีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  โดยกาํหนด

กฎเกณฑใ์นการพิจารณาวา่  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ของผูเ้รียนใหบ้รรลุผล  ดงันั้นการกาํหนดเกณฑจึ์งตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการ  และผลลพัธ์ 

โดยกาํหนดตวัเลขเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียมีค่าเป็น  E1 / E2 

           E1  หมายถึงค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

จากการทาํแบบฝึกหดัและการประกอบกิจกรรม 

           E2  หมายถึงค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์   หรือพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียน

หลงัเรียน  คิดเป็นร้อยละของคะแนนทดสอบหลงัเรียน 

           โดยกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการสอนเป็น  90 / 90  สาํหรับวชิาท่ีมีลกัษณะ

เป็นเน้ือหาความรู้ความจาํ  และไม่ตํ่ากวา่  80 / 80  สาํหรับวชิาทกัษะ  การทดสอบประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนดาํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

                    1.  แบบหน่ึงต่อหน่ึง  (1 : 1)  เป็นการนาํชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองกบัผูเ้รียน

รายบุคคล  เพื่อหาขอ้บกพร่อง  การทดลองควรกระทาํกบัผูเ้รียนท่ีมีระดบัการเรียนเก่ง  ปานกลาง  

และอ่อน  เพื่อหาขอ้มูลในการปรับปรุงชุดการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 

                    2.  แบบกลุ่ม  (1 : 10)   เป็นการนาํชุดการสอนท่ีไดรั้บการปรับปรุงจากการทดลอง 

คร้ังแรก  มาใชท้ดลองกบักลุ่มผูเ้รียนจาํนวน  6 - 10  คน  ท่ีมีความสามารถกระจาย  เพื่อหาขอ้มูล 

ในการปรับปรุงชุดการสอนใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

                    3.  แบบภาคสนาม  (1 : 100)  เป็นการนาํชุดการสอนท่ีไดรั้บการปรับปรุงคร้ังท่ีสอง

แลว้  ไปทดลองใชก้บัชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนตั้งแต่  30 - 100  คน  และหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) 

ถา้ไม่ถึงเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ จะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงชุดการสอน  และทดลองหาประสิทธิภาพ 

ซํ้ าอีกคร้ัง 

                    4.  ในกรณีท่ีชุดการสอนมีประสิทธิภาพไม่ถึงเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ อาจเน่ืองมาจากตวัแปร

ต่าง ๆ  ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ อาทิ  ความชาํนาญในการใชชุ้ดการสอนของผูส้อน  สภาพ 

ความพร้อมของผูเ้รียน  สภาพหอ้งเรียน  จึงอนุโลมใหร้ะดบัความผดิพลาดตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 

2.5 - 5 % 

           เพญ็ศรี  สร้อยเพชร  (2542 : 83 - 84 )  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนไวว้า่  เป็นการนาํชุดการสอนไปทดลองใช ้ เพื่อปรับปรุงก่อนนาํไปทดลองสอนจริง   

และนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้จึงนาํไปใชส้อนจริง  โดยกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 
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จากการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน  2  ประเภทคือพฤติกรรมต่อเน่ือง  (กระบวนการ)   

และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย  (ผลลพัธ์)  ซ่ึงกาํหนดใหค้่าประสิทธิภาพเป็น  E1 (ประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการ)  และ  E2(ประสิทธิภาพของผลลพัธ์)  โดยกาํหนดเกณฑ ์ E1 / E2เป็น  80 / 80     

และ  85 / 85  สาํหรับเน้ือหาท่ีเป็นความรู้  ความจาํ  หรือ  90 / 90  สาํหรับเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะ 

หรือเจตคติ  อาจตั้งไวต้ ํ่ากวา่น้ีก็ได ้ ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

                    1.  1 : 1  (แบบเด่ียว)  คือการทดลองกบัผูเ้รียน  1  คน  โดยใชก้บัเด็กอ่อน   

ปานกลาง  และเด็กเก่ง  ทีละคนตามลาํดบั  คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน   

โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองแบบเด่ียวน้ี  จะไดค้ะแนนตํ่ากวา่เกณฑม์าก 

                    2.  1 : 10  (แบบกลุ่ม)  คือการทดลองใชก้บัผูเ้รียน  6 - 10  คน  คาํนวณหา

ประสิทธิภาพ  แลว้ปรับปรุงในคราวน้ีคะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มข้ึนเกือบอีกเท่าเกณฑโ์ดยเฉล่ีย   

จะห่างจากเกณฑป์ระมาณ  10 %   

                    3.  1 : 100  (ภาคสนาม)  คือการทดลองกบัผูเ้รียนทั้งชั้นประมาณ  40 - 100  คน  

คาํนวณหาค่าสัมประสิทธิแลว้ทาํการปรับปรุง  ผลท่ีไดค้วรจะใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้หากตํ่ากวา่

เกณฑไ์ม่เกิน  2.5 %  ก็ใหย้อมรับ  หากแตกต่างกนัมากผูส้อนควรตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ

ชุดการสอนใหม่  โดยยดึสภาพความจริงเป็นเกณฑ์ 

           การยอมรับเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการสอนมี  3  ระดบั  คือ 

                    1.  สูงกวา่เกณฑ ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวเ้กิน  2.5 %       

ข้ึนไป 

                    2.  เท่ากบัเกณฑ ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนเท่ากบั  หรือสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว้

แต่ไม่เกิน  2.5 % 

                    3.  ตํ่ากวา่เกณฑ ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ต่ไม่ตํ่ากวา่ 

2.5 %  ก็ยงัถือวา่มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้

           ถาวร  ลกัษณะ  (2547 : 27)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของ              

ชุดการสอนไวว้า่มี  3  ขั้นตอน 

                    1.  แบบหน่ึงต่อหน่ึง  นาํชุดการสอนท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใชก้บั 

นกัเรียน  ท่ีมีผลการเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  คนละ  1  ชุด  เพื่อตรวจสอบภาษา  และขั้นตอน 

การนาํเสนอเน้ือหา  แลว้นาํผลท่ีไดม้าคาํนวณหาสัมประสิทธิภาพของชุดการสอน  ( E1 / E2) 

                    2.  แบบกลุ่ม  นาํชุดการสอนท่ีไดป้รับปรุงในขั้นท่ี  1  ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

ประมาณ  6 - 10 คน  แลว้นาํผลท่ีไดม้าหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ( E1 / E2)  และนาํ

ขอ้บกพร่อง  มาปรับปรุงแกไ้ข 
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                    3.  แบบภาคสนาม  นาํชุดการสอนท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้  ไปทดลองกบันกัเรียน 

กลุ่มตวัอยา่ง  แลว้นาํผลท่ีไดม้าคาํนวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ( E1 / E2)   

           เกณฑ์ของประสิทธิภาพของชุดการสอน  กาํหนดไว ้ 80 / 80  ซ่ึงเน้ือหาในชุดการสอน 

มีลกัษณะเป็นการฝึกทกัษะ 

           การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมี  3  ระดบั  คือ 

                    1.  สูงกวา่เกณฑ ์ ซ่ึงสูงกวา่เกณฑต์ั้งแต่  2.5 % ข้ึนไปถือวา่สูงกวา่เกณฑ ์

 2.  เท่ากบัเกณฑ ์ สูงกวา่เกณฑไ์ม่เกิน  2.5 %  ถือวา่เท่ากบัเกณฑ ์

 3.  ตํ่ากวา่เกณฑ ์ ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑไ์ม่เกิน  2.5 %  ถือวา่ตํ่ากวา่เกณฑ ์

           จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ 

ของชุดการสอนผูศึ้กษาไดด้าํเนินการ  ดงัน้ี 

                    ขั้นท่ี  1  แบบเด่ียว  (1 : 1)  เพื่อนาํชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน  ไปใชก้บันกัเรียน 3 คน   

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบภาษาและเน้ือหาแลว้นาํไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน   

E1 / E2 

                    ขั้นท่ี  2  แบบกลุ่ม  (1 : 10)  เพื่อนาํชุดการสอนท่ีไดจ้ากการปรับปรุงในขั้นท่ี  1  แลว้  

นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน  9  คน  เพื่อตรวจสอบกิจกรรม  เน้ือหา  ส่ือและเวลาท่ีใช ้

ในการทดลองแลว้นาํไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  E1 / E2 

                  ขั้นท่ี  3  ภาคสนาม  (1 : 100)  เพื่อนาํชุดการสอนท่ีไดจ้ากการปรับปรุงในขั้นท่ี  2  

แลว้ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  30  คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  E1 / E2   

           E1  คือ  ค่าประสิทธิภาพของกระบวน  เป็นคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละจากการทาํ

แบบฝึกหดั 

           E2 คือ  ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์  เป็นคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละจากการทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียน  โดยท่ีใหชุ้ดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80 

 

6.  ความพงึพอใจ 

 6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

 การท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างมากระตุน้

ใหเ้กิดความรักหรือมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนนั้น บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะตอ้งมีการจูงใจ

ใหเ้กิดข้ึนนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวห้ลายประการ ดงัน้ี 

 กู๊ด (Good, 1973 : 320) กล่าวถึงความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพอใจ   

ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจ และเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ 



59 

 วอลเลอร์สเตน (Wallerstein, 1971 : 256) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน

เม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย และอธิบายวา่ ความพึงพอใจ เป็นกระบวนการทางจิตวทิยาไม่

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน แต่สามารถคาดคะเนไดว้า่มีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคน

เท่านั้น การที่จะทาํให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจยัและองค์ประกอบท่ีเป็นสาเหตุ

แห่งความพึงพอใจนั้น 

 โวลแมน (Wolman. 1973 : 217) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ เป็นความรู้สึก

เม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ  

 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 321) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานท่ี

ทาํเม่ืองานนั้ นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้ งทางด้านวตัถุและทางด้านจิตใจ ซ่ึงสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของเขาได ้และกล่าวถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกบัพื้นฐานความตอ้งการ

ของมนุษยต์ามทฤษฎีของมาสโลวว์า่ หากความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง  

ก็จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ ซ่ึงมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการพื้นฐานออกเป็น 5 ขั้น คือ 

 1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

 2.  ความตอ้งการความปลอดภยั 

 3.  ความตอ้งการสังคม 

 4.  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม 

 5.  ความตอ้งการความสมหวงัในชีวติ 

 สมรภูมิ  ขวญัคุม้  (2530 : 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมของความรู้สึกชอบ

ของบุคลลากรอนัเกิดจากทศันคติท่ีมีคุณภาพและสภาพของหน่วยงาน อนัไดแ้ก่ การจดัองคก์าร 

การจดัระบบงาน การดาํเนินงาน สภาพแวดล้อมของการทาํงาน ประสิทธิภาพของหน่วยงาน

ตลอดจนการบริหารงานบุคคล ซ่ึงคุณภาพและสภาพของหน่วยงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อ 

ความตอ้งการของบุคคลและผลต่อความพึงพอใจของบุคคลนั้น 

 เทอดศกัด์ิ  เดชคง  (2542 : 9) กล่าวว่าความพึงพอใจมาจากความคาดหวงัและ 

การเปรียบเทียบจากความหมายของความพึงพอใจในบุคคลต่างๆ ไดก้ล่าวไว ้สรุปไดว้า่  

ความพึงพอใจหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลเกิดความชอบ รู้สึกสนใจและสบายใจ เม่ือไดผ้ลรับส่ิงท่ีดี 

ทาํใหต้นรู้สึกดี หรือไดรั้บความสาํเร็จตามความมุ่งหมาย 

 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 155) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการจูงใจ สรุปไดว้า่ 

การจูงใจคือ การชกัจูงใหบุ้คคลปฏิบติัหรือชกัจูงใหส้มาชิกเกิดความพอใจท่ีจะทาํงานใหป้ระสบ

ความสาํเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้
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 หลุย  จาํปาเทศ  (2533 : 8) ความพึงพอใจ หมายถึงความตอ้งการ (Need) ไดบ้รรลุ

เป้าหมายพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจ้ากสายตา คาํพดูและการเเสดงออก 

 สมรภูมิ  ขวญัคุม้  (2530 : 9) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ โดยการสรุปเน้ือความจาก

แนวคิดของเซเลสนิค (Zalesnich) สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการของ

บุคคลซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 อยา่ง ดงัน้ี 

 1.  ความตอ้งการภายนอก หรือความต้องการทางกายภาพ เช่น ความสะดวกสบาย 

ในสถานท่ีทาํงาน ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน การไดท้าํงานท่ีตนถนดั เป็นตน้ 

 2.  ความตอ้งการภายใน หรือความตอ้งการทางจิตใจ เช่น ความเป็นเพื่อน การเป็นท่ี

ยอมรับและไดรั้บความไวว้างใจจากผูร่้วมงาน ประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้        

ความตอ้งการของคนเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ยากท่ีจะกาํหนดไปตายตวัไดก้ารเปล่ียนแปลงน้ี

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น อาย ุการศึกษา รายได ้สถานภาพ ฯลฯ ซ่ึงมิได้อยู่คงท่ีรวมทั้ ง

สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเช่นกนั 

 จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจหมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก

และทศันคติท่ีดีของบุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการตอบสนอง 

ความตอ้งการของบุคคลอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า และแรงจูงใจ ท่ีปรากฏออกมาทางพฤติกรรม 

ความพึงพอใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของงาน      

ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 6.2 วธีิการสร้างความพงึพอใจ 

  ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี การเรียน      

การสอนจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงก็คือ ความพึงพอใจในการเรียน  

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูควรสร้างให้เกิดข้ึนในตวัของผูเ้รียนตั้งแต่เร่ิมตน้ เพราะจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 

ต่อบทเรียนนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี (อารีย ์ พนัธ์มณี, 2542 : 198) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการเรียนรู้

นั้นมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีครูควรส่งเสริม ให้เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีส่งผล                   

ต่อการเรียนรู้โดยสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน ดงัน้ี 

  1.  การชมเชยและการตาํหนิ ทั้ง 2 ประการจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

       2.  การทดสอบบ่อยคร้ัง การทดสอบเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจการเรียนมากข้ึน

เพราะอาจหมายถึงการเล่ือนชั้น การสาํเร็จการศึกษา การทดสอบบ่อยคร้ังจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียน

สนใจการเรียนอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูง 

และเป็นความพึงพอใจของผูเ้รียน 
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  3.  การคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

เสนอแนะหรือกาํหนดหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ  เพื่อใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

  4.  ใชว้ธีิการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจเพราะวธีิการท่ีแปลกใหม่ 

ท่ีผูเ้รียนยงัไม่ประสบมาก่อนจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความต่ืนตวั และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากข้ึน 

  5.  ตั้งรางวลัสาํหรับงานท่ีมอบหมายเพื่อย ัว่ยใุหผู้เ้รียนเกิดความพยายามใหง้าน 

ท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผลสาํเร็จดว้ยดี และเกิดความพึงพอใจกบัความสาํเร็จนั้น ๆ 

  6.  ยกตวัอยา่งจากส่ิงท่ีเด็กยงัไม่เคยพบ หรือคาดไม่ถึง การยกตวัอยา่งประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นตวัอยา่งท่ีผูเ้รียนคุน้เคย  เพื่อใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและเร็วข้ึน 

  7.  เช่ือมโยงบทเรียนใหม่กบัส่ิงท่ีเรียนรู้มาก่อน การเช่ือมโยงส่ิงใหม่ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิง

ท่ีเป็นประสบการณ์เดิม จะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจนข้ึน และจะทาํใหผู้เ้รียนสนใจบทเรียนยิง่ข้ึน

เพราะผูเ้รียนคาดหวงัไวว้า่จะนาํส่ิงท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์และเป็นพื้นฐานต่อไป 

 อาจกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจของนกัเรียนในการศึกษาเล่าเรียนนั้น เกิดข้ึนจาก

องคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี  คือ คุณสมบติัของครู วธีิสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผลของครูจึงจะประสบความสาํเร็จในการเรียน ดงันั้น  จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและครูใน

โรงเรียนท่ีจะสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจ มี

ความรักและมีความกระตือรือร้นในการเล่าเรียน โดยการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของครู มี

การให้กาํลังใจแก่นกัเรียนท่ีกระทาํความดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี 

ความเจริญกา้วหนา้การสร้างสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้

แสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับฟังและให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียนมีปัญหาทุกข์ร้อน ปัจจยั    

ความพึงพอใจน้ีจึงเป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 
 

 6.3 การวดัความพงึพอใจ 

    การวดัความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความต้องการ ความพอใจ 

ความสุข  เน่ืองจากผลงานท่ีไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย วดัความพึงพอใจไดจ้ากแบบ 

วดัความพึงพอใจท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ซ่ึงได้

กาํหนดค่าออกเป็น  5  ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) โดยพิจารณาเน้ือหา 3 ดา้น  ดงัน้ี 

 1.  ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

  1.1  คาํช้ีแจงของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 

  1.2  ชุดกิจกรรมการเรียนมีขนาดอกัษรท่ีเหมาะสม 

  1.3  เน้ือหาท่ีกาํหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกบันกัเรียน 

  1.4  เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนเพียงพอต่อการเรียนในเน้ือหาแต่ละชุด 



62 

  1.5  ส่ือในกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม 

  1.6  ใบกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 

 2.  ดา้นกระบวนการ 

  2.1  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 

  2.2  ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนนกัเรียนสามารถปฏิบติัได ้

  2.3  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหศึ้กษา ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

  2.4  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนให้หาคาํตอบ และแกไ้ขปัญหาเป็นทีม 

  2.5  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหมี้วินยั และรับผิดชอบในการทาํงาน 

  2.6  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนไดป้ระเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับ

ผูอ่ื้น ตลอดจนใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 3.  ดา้นผลผลิต 

  3.1  นกัเรียนเกิดความรู้จากชุดกิจกรรม 

  3.2  นกัเรียนสามารถนาํความรู้จากชุดกิจกรรมไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

  3.3  ชุดกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนได ้

                 จะเห็นไดว้า่  การวดัความพึงพอใจนั้นสามารถท่ีจะทาํการวดัไดห้ลายวธีิ  ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัความสะดวก  ความเหมาะสม  ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวดัดว้ย  จึงจะส่งผลให้

การวดันั้นมีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้ ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกการใชแ้บบสอบถามท่ีมี

คาํถามใหเ้ลือกตอบ  โดยท่ีผูต้อบ  ตอบตามท่ีตนเองมีความรู้สึก  จากความหมายและการวดั        

ความพึงพอใจขา้งตน้ท่ีกล่าวมา  สรุปไดว้า่ความพึงพอใจหมายถึง  ความรู้สึกชอบใจ  มีความสุข

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ  โดยวดัจากการใชแ้บบสอบถามท่ีมีคาํถามใหเ้ลือกตอบตามท่ีบุคคลนั้น              

มีความรู้สึก  

 

7.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 7.1 งานวจัิยภายในประเทศ 

                    ชุดการสอนจดัเป็นนวตักรรมทางการเรียนการสอน  ซ่ึงปัจจุบนันิยมเอาชุดการสอน  

มาจดักิจกรรมการเรียนการสอนจาํนวนมาก  เพราะเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง  มี

ส่ือ  วสัดุอุปกรณ์  บตัรความรู้  บตัรฝึก  ท่ีครูผูส้อนเตรียมเป็นชุด ๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบซ่ึงมีผลวจิยัทั้ง

ในประเทศ  และต่างประเทศส่วนใหญ่พบวา่  ชุดการสอนช่วยทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของ

นกัเรียนสูงข้ึนดงัน้ี   
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  7.1.1  งานวจัิยในประเทศ 

            วงเดือน  อินทนิเวศน์  (2544 : 87)  ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการจดักิจกรรม

คณิตศาสตร์ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มในชีวติประจาํวนัดว้ยวธีิสอนแบบปฏิบติัการ เร่ือง  เศษส่วน              

โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ              

ตามเกณฑ ์ 80 / 80  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ภายหลงัการใชชุ้ดการจดักิจกรรม

คณิตศาสตร์ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มในชีวติประจาํวนัดว้ยวธีิสอนแบบปฏิบติัการ เร่ือง  เศษส่วน สูงกวา่

ก่อนการใชชุ้ดการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

              ปรมาภรณ์  อนุพนัธ์  (2544 : บทคดัยอ่)  ไดพ้ฒันาชุดการสอนคณิตศาสตร์                  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัแบบสืบสวนสอบสวน  โดยทาํการทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา             

ปีท่ี 4  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80  และผลสัมฤทธ์ิ                     

ทางการเรียนของนกัเรียน  ภายหลงัใชชุ้ดการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัแบบสืบสวน

สอบสวน  สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการสอน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

            สุวรรณมาลี  นาคเสน  (2544 : 93 - 94)  ไดว้จิยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการสอน

คณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบการสืบสวนสอบสวนกลุ่ม  (group  investigation)   

เร่ือง วงกลม  โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวิจยัพบวา่ ชุดการสอนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ภายหลงัการใช ้

ชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการสอน  แบบสืบสวนสอบสวนกลุ่ม  สูงกวา่ก่อนการใช ้

ชุดการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

            สมจิตร  เพชรผา  (2544 : 74)  ไดว้จิยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์แบบฮิวริสติก  เร่ือง สมการและอสมการ 

เชิงเส้นตวัแปรเดียว  โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอน               

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ภายหลงัใช ้

ชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์แบบฮิวริสติก  สูงกวา่ก่อนการใช้

ชุดการสอน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

            มยรีุ  บุญเยีย่ม  (2545 : 79)  ไดว้จิยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการสอน เร่ือง   

ความน่าจะเป็น  โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาเพื่อส่งเสริมความตระหนกัในการรู้คิด  โดยทดลองกบั

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ผลการวิจยัพบวา่ ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

80 / 80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  หลงัการใชชุ้ดการสอนโดยเนน้วธีิการแกปั้ญหา

เพื่อส่งเสริมความตระหนกัในการรู้คิด  สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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            สมชาย  อยูสุ่ข  (2546 : 72 - 73)  ไดว้จิยัเก่ียวกบั  การพฒันาชุดการสอน

คณิตศาสตร์ท่ีเนน้วธีิการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  เร่ืองการบวก ลบ ทศนิยม  โดยทดลอง

ใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์ 80 

/ 80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ภายหลงัใชชุ้ดการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้วธีิเรียน

แบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั  .05 

            ถาวร  ลกัษณะ  (2547 : 84)  ไดว้จิยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตร์

เร่ือง  สถิติ  โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอน                             

มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์ 80 / 80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ภายหลงัใช ้                       

ชุดการสอนคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

   ปัทมา เต่าให ้(2549 : 78) ไดศึ้กษา ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเองต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการคิดแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัศรีวชิยั จาํนวน 60 คน 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   มณัฑนา ฟักขาว (2549 : 74) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเองท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนกัเรียนช่วง

ชั้นท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน เขตหลกัส่ี จาํนวน 2 ห้อง หอ้งเรียนละ 40 คน            

โดยเลือกแบบเจาะจงแลว้สุ่มเป็นแบบทดลอง ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 

เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

            จิรนนัท ์มะลิวรรณ์ (2550 : 64) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้    

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิตต์่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น 

การวจิยั ไดแ้ก่ เด็กอนุบาลชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 63 คน โรงเรียนวดัไตรรันนาราม กรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิตสู์งกวา่คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั

ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมตามปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   ผกาพรรณ  สูญราช (2551 : 105) ไดว้จิยัเก่ียวกบัการสร้างชุดการสอน

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์  โดยใช ้The Geometer’s Sketchpad สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 60 / 60 และผลสัมฤทธ์ิทาง 
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การเรียนของนกัเรียนภายหลงัใชชุ้ดการสอนคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดการสอนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 

   อารีรัตน์  โพธ์ิคาํ (2551 : 78) ไดว้จิยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการสอนแบบศูนย์

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองพื้นท่ีผวิและปริมาตร สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

บางลายพิทยาคม ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80 และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนภายหลงัใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อน 

การใชชุ้ดการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

    สุดารัตน์ ฟักแกว้ (2555 : 95) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหา การบวก การลบระคน โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ระหวา่งเรียน/หลงัเรียน เท่ากบั 89.72/90.54 ซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 80/80 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม

ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.62 
 

  7.1.2  งานวจัิยต่างประเทศ 

                   Langstaff  (1973 : 1556 - A)   ไดท้าํการพฒันาและศึกษาการใชชุ้ดการสอน

รายบุคคล  สาํหรับกรมฝึกหดัครู  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูในชั้นเรียน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นครูประจาํการและนกัศึกษาครูในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต ้ 

สหรัฐอเมริกา  จาํนวน  97  คน  ผลการศึกษาพบวา่ครูประจาํการและนกัศึกษาครูท่ีเรียนดว้ย          

ชุดการสอนรายบุคคลดงักล่าว  ไดรั้บความรู้และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน

ตามจุดประสงค ์นกัเรียนท่ีเรียนจากครูประจาํการและนกัศึกษาครูเหล่าน้ี  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากครูในชั้นปกติ 

                         Parke  (1980 : 1377 - A)  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

ของนกัเรียนชั้นอนุบาล  ประถมศึกษาปีท่ี 1  และ 2 จาํนวน  66  คน  ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดการสอนช่วยอาํนวยความสะดวก  และช่วยประหยดัเวลา             

ในการสอน  นอกจากน้ียงัสามารถใชส้อนซ่อมเสริม  หรือ  ฝึกทกัษะของนกัเรียนไดอี้กดว้ย 

            Vivas  (1985 : 603 - A)  ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการออกแบบพฒันาและประเมินค่าของ

การรับรู้ทางความคิดของนกัเรียนเกรด 1  ในประเทศเวเนซูเอล่า  โดยใชชุ้ดการเรียน จากการศึกษา

เก่ียวกบัความเขา้ใจในการพฒันาทกัษะทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นความคิด  ดา้นความพร้อมในการเรียน  

ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ดา้นเชาวน์ปัญญา  และดา้นการปรับตวัทางสังคม  ผลการวิจยัพบวา่ 

นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการเรียน  มีความสามารถเพิ่มข้ึน  ในดา้นความคิด                               
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ดา้นความพร้อมในการเรียน  ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ดา้นเชาวปั์ญญา  และดา้นการปรับตวัทาง

สังคม  หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยชุดการเรียน  สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

            Wilson  (1989 : 416 - A)  ไดว้จิยัเก่ียวกบัการวเิคราะห์  ผลการใชชุ้ดการสอน

ของครู  เพื่อแกปั้ญหาในการเรียนของเด็กนกัเรียนท่ีเรียนชา้  ดา้นคณิตศาสตร์เก่ียวกบั  เร่ืองการบวก  

การลบ  ผลการวจิยัพบวา่  ครูผูส้อนยอมรับวา่การใชชุ้ดการสอนมีผลดีมากกวา่การสอนปกติ                   

ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยใหค้รูสามารถแกปั้ญหาการสอนเด็กเรียนชา้ในหลกัสูตรคณิตศาสตร์ได ้

   เพียซซา (Piazza, 1995 : 3403 – A) ไดท้าํการวชิยัเชิงคุณภาพสาํรวจการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ภายใตท้ฤษฏีคอนสตรัคติวสิต ์พบวา่ ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การสร้างความรู้

ดา้นคณิตศาสตร์ดีข้ึน ช่วยให้ครูผูส้อนไดพ้ฒันาการสอนของตนเอง 

  จากการศึกษางานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดการสอน

พบวา่  การเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80  จะทาํใหน้กัเรียน          

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  อีกทั้งยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง  ใชเ้ป็น

แบบสอนซ่อมเสริม  ช่วยครูผูส้อนแกปั้ญหาการสอนนกัเรียนเรียนชา้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง สามารถฝึกเป็นความคิดรวบยอด มีอิสระในการคิด และสามารถสร้างเป็นองค์

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นชุดการสอนจึงจดัเป็นนวตักรรมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน        

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาไดม้องเห็นความสาํคญัท่ีจะพฒันาชุดการสอน

คณิตศาสตร์ เร่ือง  ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี  5  ซ่ึงมีขั้นตอนประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นกระตุน้ให้เกิดความคิด  ขั้นทาํความเขา้ใจ  

ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่  และขั้นประเมินผล  เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
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