
บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

 การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)                                     

ผูศึ้กษามีขั้นตอนในการศึกษาและสรุปผลการศึกษา  ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  ตามเกณฑ ์80 / 80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 

วธีิดําเนินการศึกษา 

การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101 

 ในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดแ้บ่งขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั  รายละเอียดและวธีิการในการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์                                   

เร่ือง  ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  

เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ผูศึ้กษาไดส้ร้างชุดการสอน  จาํนวน 10 ชุด  และนาํชุด 

การสอนท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  5  ท่าน  พิจารณาความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่างๆ 

ของชุดการสอน จากนั้นไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขชุดการสอนตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้จึง

นาํชุดการสอนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง   
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จงัหวดัอุตรดิตถ ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  39  ปีการศึกษา  2558  จาํนวน  3  คน  

โดยใชเ้ด็กเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  คละความสามารถ   เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ 

เวลาในการจดักิจกรรม  และเน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แลว้นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน  

จาํนวน  9  คน  (แบบกลุ่มเล็ก)  และจาํนวน  30  คน  (ภาคสนาม)  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 

80/80 

   ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) 

 ในการใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)   

ผูศึ้กษาไดท้าํการทดสอบก่อนเรียน  (Pretest)  กบักลุ่มทดลอง  คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5          

โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

เขต  39  ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  30  คน ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์  จากนั้นดาํเนินการทดลองใชชุ้ดการสอน  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชท้ฤษฎี    

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มี 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุน้ให้เกิดความคิด ขั้นทาํความเขา้ใจ ขั้นฝึกทกัษะ

และสร้างความรู้ใหม่ และขั้นประเมินผล  เม่ือดาํเนินการสอนดว้ยชุดการสอนเสร็จส้ินแลว้จึงทาํ 

การทดสอบหลงัเรียน  (Posttest)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  แลว้

นาํคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  ของนกัเรียน

จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน  โดยใชค้่าสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ   

(t - test  Dependent)     

 ขั้นตอนท่ี 3  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  

เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 ในการประเมินชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)                      

ผูศึ้กษาไดใ้หน้กัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ด 

การสอน  จากนั้นนาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนมาตรวจความสมบูรณ์เพื่อนาํไป

วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์ขอ้มูลการพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  ดงัน้ี 

   1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ของ                   

ชุดการสอนจากการหาค่าเฉล่ีย  (X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  

โดยหาค่า  E1 / E2 และพิจารณาตามเกณฑ ์ 80/80 

              2.  การใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) วเิคราะห์

ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนโดยใช้

ชุดการสอน  โดยหาค่าเฉล่ีย ( X )  และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  หาความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียดว้ยค่าสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ  (t – test  Dependent)     

              3.  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง 

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X )  และหาค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  นาํค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ละแปลผล 

 

สรุปผลการศึกษา 

การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)           

สรุปผลไดด้งัน้ี 

   1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) จากการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  ท่าน  มีความคิดเห็นวา่ชุด

การสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  มีความเหมาะสมในระดบัมาก

ท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.65  และผลการหาประสิทธิภาพกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั  83.48 / 81.87  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80 
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2.  ผลการทดลองใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียน

โดยใชชุ้ดการสอน  พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

3.  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง 

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) โดยศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ย 

ชุดการสอนพบวา่  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  (X  = 4.51 , S.D. = 0.21 ) 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) ผูศึ้กษาไดน้าํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1.  ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ 

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้80 / 80  โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉล่ีย  83.48 / 81.87                       

ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการมากกวา่ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ทั้งน้ี  เน่ืองจาก  

แบบฝึกหดัมีลกัษณะของการใชค้าํถามช้ีแนะตามขั้นตอนของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

กระบวนการแกปั้ญหา  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีตอ้งการ  แต่แบบทดสอบประจาํเร่ืองเป็นลกัษณะ

ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ  แบบปรนยัชนิด  4  ตวัเลือก  ซ่ึงไม่มีคาํถามช้ีแนะ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบ            

ท่ีตอ้งการ  มีผลทาํใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํเร่ืองไดค้ะแนนตํ่า  เร่ืองท่ีมีค่าประสิทธิภาพ

ของกระบวนการสูงท่ีสุด  คือเร่ืองท่ี  1  ( E 1  =  85.00)  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีการจดักิจกรรม  และ

เลือกส่ืออุปกรณ์  ท่ีส่ือความหมาย  และเขา้ใจง่าย  ทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหา  เร่ืองท่ีมี

ประสิทธิภาพกระบวนการตํ่าสุด  คือเร่ืองท่ี  3  ( E 1  =  82.83)  เน่ืองจากเน้ือหาท่ีกาํหนดให ้ ซ่ึงมี

มากมายหลายเหตุการณ์  ค่อนขา้งซบัซอ้น  สาํหรับค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์สูงสุดคือเร่ืองท่ี  1             

( E2 =  83.00)  ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ตํ่าท่ีสุดคือ เร่ืองท่ี  3   ( E2 =  81.00)  แสดงวา่นกัเรียน

เรียนรู้ไดดี้  และเขา้ใจในเน้ือหา  ผลจากการท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาชุดการสอน  ตามทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตน  หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  ตามความสามารถ  ความสนใจ                           

และระดบัสติปัญญา  จากง่ายไปหายาก  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  
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จากส่ืออุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีครูผูส้อนเตรียมไวอ้ยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถทราบผลการกระทาํ

ของตนเองไดท้นัที  และมีครูคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํ  จึงส่งผลทาํใหชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  

เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80  ท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรมาภรณ์  อนุพนัธ์  (2544)  สุวรรณมาลี  นาคเสน  (2544)  สมจิตร                        

เพชรผา  (2544)  มยุรี    บุญเยีย่ม  (2545)  สมชาย  อยูสุ่ข  (2546)  ถาวร  ลกัษณะ  (2547)  และ                          

ผกาพรรณ  สูญราช (2551) อารีรัตน์  โพธ์ิคาํ (2551) และสุดารัตน์ ฟักแกว้ (2555) 

                2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน  โดยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น  

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยชุดการสอนคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 4 ขั้น ดงัน้ี  1. ขั้นกระตุน้ให้เกิดความคิด  2. ขั้นทาํ 

ความเขา้ใจ  3. ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่  4. ขั้นประเมินผล นกัเรียนไดเ้กิด 

ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  ฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ ไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม  

 มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหา  ท่ีเรียนซ่ึงกนัและกนั เกิดความเช่ือมโยงระหวา่ง

ความรู้เดิมกบัความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่  ทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน นกัเรียนไดต้รวจสอบ

ความรู้ของตนเองโดยการทาํแบบทดสอบ ซ่ึงการเรียนการสอนทั้ง 4 ขั้นน้ีเป็นไปตามทฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   ซ่ึงส่งผลทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของ  ววีาส  (1985)  วลิสัน  (1989)  ปรมาภรณ์  อนุพนัธ์  (2544)  สุวรรณมาลี  นาคเสน  (2544)   

สมจิตร  เพชรผา  (2544)  มยุรี  บุญเยีย่ม  (2545)  สมชาย  อยูสุ่ข  (2546)  ถาวร  ลกัษณะ  (2547) 

ปัทมา เต่าให ้(2549) จิรนนัท ์   มะลิวลัย ์(2550) ผกาพรรณ  สูญราช (2551)  และอารีรัตน์  โพธ์ิคาํ 

(2551) 

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีเน่ืองจากการสอนโดยชุด 

การสอนคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น เนน้ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเรียนการสอน

ดว้ยตนเอง  เป็นกลุ่ม  เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม  โดยมีครูคอยให้คาํแนะนาํ

ช่วยเหลือ  ประกอบกบันกัเรียนสามารถทราบผลการกระทาํไดท้นัที  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสาํเร็จใน

การเรียน  จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน  สอดคลอ้งกบัผลงาน
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การวจิยัของปรมาภรณ์  อนุพนัธ์  (2544)  สมจิตร  เพชรผา  (2544)  สมชาย  อยูสุ่ข  (2546)  มณัฑนา 

ฟักขาว (2549) ผกาพรรณ  สูญราช (2551) และ สุดารัตน์ ฟักแกว้ (2555) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1.  การสร้างชุดการสอน  เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนการสอน  ควรเลือก

เน้ือหาท่ีเหมาะ  แลว้แบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ แต่ละหน่วยยอ่ย จะตอ้งมี  2  ส่วน  คือ               

ส่วนท่ี  1  คู่มือครู ประกอบดว้ยคาํช้ีแจง  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลก่อนเรียน   

และหลงัเรียน  ส่วนท่ี  2  ชุดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียนประกอบดว้ย  บตัรคาํสั่ง  บตัรกิจกรรม   

บตัรเฉลยกิจกรรม  บตัรความรู้  บตัรแบบฝึกหดั  บตัรเฉลยแบบฝึกหดั  แบบทดสอบประจาํหน่วย  

นอกจากน้ีจะตอ้งมีส่ืออุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  และการวดัผลประเมินผล 

  2.  ก่อนการใชชุ้ดการสอน  ครูผูส้อนจะตอ้งอภิปราย  ช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงวธีิ       

การเรียนการสอนดว้ยชุดการสอน  เพื่อให้นกัเรียนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

              3.  ก่อนการใชชุ้ดการสอน  ครูผูส้อนควรจะศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัชุดการสอนและขั้นตอน

ของการสอนใหเ้ขา้ใจ  ตลอดจนวธีิการใชส่ื้ออุปกรณ์ต่าง  ๆ เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 4.  ในขณะท่ีใชชุ้ดการสอน  ครูผูส้อนควรจะมีบทบาทใหน้อ้ยลง  เพื่อให้นกัเรียน 

ไดมี้เวลาในการปฏิบติักิจกรรม  ใหค้าํปรึกษาเฉพาะกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาเท่านั้น 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

             1.  ควรมีการพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตร์  ในเร่ืองอ่ืน ๆ  ใหม้ากข้ึน  เพื่อจะไดส่้งเสริม

ใหก้ารเรียนการสอน  มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

             2.  ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบการสอน  โดยการใชชุ้ดการสอนคณิตศาสตร์   

กบัวธีิสอนแบบอ่ืน ๆ  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

             3.  ควรมีการพฒันาชุดการสอนกบัเน้ือหาวชิาอ่ืน ๆ จะไดมี้ส่ือการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน 
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