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                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
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เร่ือง โจทยปญหาการแปรผันกับเกณฑและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมซอม
เสริมคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน 
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วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี   ภาคเรียนที่ 2  
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การแปรผันต่ํากวารอยละ  50 จากนักศึกษาจํานวน 75 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูล คือ ชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  แบบแผนการทดลองที่ใชคือ One  group  pretest – posttest design  สถิติที่ใชในการ
ทดลอง คือ t-test  One Sample และ t-test  for  Dependent  Samples 
 
 ผลการศึกษาพบวา 

1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน  ผานเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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              The purposes of this research  were   to  compare  the learning achievement in   
mathematics of First – Year Vocational Certificate Program after using remedial  
mathematics  activity  packages  on  variation  word  problems  with  the  criterion  and  to  
compare  the learning achievement in   mathematics  of   First – Year  Vocational  
Certificate  Program  before  and  after   using  remedial  mathematics  activity  packages  
on  variation  word  problems.  

The subjects were 20  First – Year  Vocational  Certificate  Program   students of 
Kanchanaburi  Industrial  and  Community  Education  College,  Tumbon  Wangkhanai, 
Amphur  Thamuang,  Kanchanaburi  in  the second semester of the 2010 academic year. 
They  were  selected from  75  students whose  academic  achievement  scores  in  
mathematics  on  variation  word  problems  were  less than  50%  by  using  the  
purposive  sampling  technique.  The  instructional  instruments  consisted  of  remedial  
mathematics  activity  packages  and  the  achievement  test. The  One – Group  Pretest – 
Posttest  Design  was  used  in  this study.  The data were analyzed by using  t –  test    
One Sample  and  t – test  for  Dependent  Samples. 
 

The results of this study were as follows 
1) The  learning  achievement of students after using  remedial  mathematics  

activity  packages  statistically  passed  60% criterion   at the .01 level of significance. 
2)  The  learning  achievement of students after the  instruction  through  remedial  

mathematics  activity  packages was  statistically  higher  than  before  instruction at  the 
.01 level of significance. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

    สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ
ตลอดจนดูแลแกไขขอบกพรองตาง ๆ จาก รองศาสตราจารย ดร. ฉวีวรรณ เศวตมาลย ผูศึกษา
คนควารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยรัตนา  เจียมบุญ  อาจารยลัดดา  เพียรประสพและ 
อาจารยปาณิศา  บอทรัพย ที่กรุณาใหเกียรติเปนผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขเครื่องมือใน
การศึกษาทดลองในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารยอนันต  สกลภักดิ์  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
ที่สนับสนุนใหโอกาสในการมาสอบเขาเรียนตอในครั้งน้ี  ผูชวยศาสตราจารย ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
ฝายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ใหโอกาสในดานการแนะนํา
และกําลังใจใหตอสูในการเรียนตาง ๆ  รองศาสตราจารย นิภา  ศรีไพโรจน  รองศาสตราจารย ดร.
สมชาย  ชูชาติ ที่ไดใหความรูใน ขณะที่ไดรับการศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ขอบใจนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี  อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหความรวมมือในการทดลองครั้งน้ีสําเร็จลุลวงได
ดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยใหกําลังใจในการศึกษาในครั้งน้ี 
ตลอดมา  ขอขอบคุณเพ่ือนๆและพี่ -นอง นิสิตปริญญาโท โดยเฉพาะ อาจารยสุปรียชาติ สังขทอง
จีน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร) และอาจารยสุรพงษ  ไชยเสนา  อาจารย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ที่ชวยเหลือใหคําปรึกษาในการทําสารนิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวง
ดวยดี คุณคาและประโยชนอันพึงเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา
มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นักเรียน
สวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร มี
ลักษณะเปนนามธรรม  ยากที่ครูจะอธิบายใหนักเรียนทุกๆคนเขาใจได  ในขณะเดียวกันนักเรียน
ตองใชความคิดอยางสมเหตุสมผลจึงจะเขาใจถึงหลักการและโครงสรางทางคณิตศาสตร  จึงเปน
เหตุผลหลักที่นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนและมีผลทางการเรียนต่ําโดยเฉพาะนักศึกษาในสาย
วิชาชีพที่สวนใหญขาดทักษะดานการคิดคํานวณ  และขาดทักษะการแกปญหาคณิตศาสตรโดยมี
สาเหตุมาจากการจัดหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาที่ จัดใหนักศึกษาที่ เรียนวิชาชาง
อุตสาหกรรมเรียนเพียง 6 หนวยกิต  ภาคเรียนละ 2 หนวยกิต  สวนนักศึกษาที่เรียนวิชา 
พาณิชยกรรมเรียนเพียง 4 หนวยกิต  ภาคเรียนละ  2 หนวยกิต  (การจัดหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี)  และอีกสาเหตุ
หนึ่งอาจมาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในชวง
ทศวรรษที่ผานมา  นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํากวารอยละ  50  
ของคะแนนเต็ม แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  ดังจะเห็นไดจากการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( สพฐ ) ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติหรือ National  Test  (NT)   ชั้น ป. 6 และ ม. 3 ประจําปการศึกษา 2549  โดยทําการสุม
สอบ  นักเรียนจากทุกโรงเรียนและทุกสังกัดทั่วประเทศ  ในสวนของชั้น ป. 6 มีนักเรียนเขาสอบ 
447,248 คน  จากนักเรียนทั้งหมดกวา  900,000  คน  และม. 3 จํานวน 196,436 คน  จากนักเรียน  
700,000 คน  สพฐ. ไดสรุปคาสถิติภาพรวมระดับประเทศของวิชาคณิตศาสตรโดยในระดับชั้น ป. 6  
มีคะแนนเฉลี่ย  15.55  คิดเปนรอยละ 38.66  สวนในระดับชั้น ม.3 คะแนนเฉลี่ย  12.46  คิดเปน
รอยละ 31.15  ซึ่งคาเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํามาก โดยคาเฉลี่ยจะลดลงเมื่อนักเรียน
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น (www.unchalleneclub.com) และผลจากการวิจัยตามโครงการศึกษา
แนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และไทยรวมกับนานาชาติ ป 2550(Trends  
in  International  Mathematics; &  Science  Study  2007) หรือ TIMSS – 2007 เพ่ือจัดอันดับ
วิชาคณิตศาสตร ชั้น ม. 2 พบวาประเทศไทยอยูอันดับที่ 29 จาก 59 ประเทศ และ 8 รัฐ ไดคะแนน 
491 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติที่กําหนดไวคือ 500 คะแนน (www.kroobannok.com) 
 จากปญหาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  การสอน
ซอมเสริมเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือไปจากแผนการสอนปกติ  เพ่ือแกไข
ขอบกพรองทางการเรียนใหกับนักเรียนที่ไมสามารถสอบผานเกณฑของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
(จินนาภา  สีตบุตร.  2521: 6)  จากผลสํารวจการจัดการเรียนซ้ําชั้นของสถานศึกษา  ประจําป
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การศึกษา  2548  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ไดดําเนินการเพื่อติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาวา  มีการนําแนวปฏิบัติเร่ืองการ
เรียนซ้ําชั้นไปปฏิบัติหรือไม   โดยทางสํานักวิชาการฯ  ไดทําการสํารวจผานทางเว็บไซต  
www.obec.go.th  ซึ่งมีสถานศึกษาสงแบบสํารวจคืนมา  457  โรงเรียน  ซึ่งจากการสํารวจพบวา  
ในสวนของการจัดการเรียนซอมเสริมรายวิชา และสอบแกตัว พบวา กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  มีนักเรียนตองเรียนซอมเสริมมากที่สุด  ถึงรอยละ 22.70  จากผลการสํารวจชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของการสอนซอมเสริมวาจะสามารถแกปญหาทางการเรียนใหกับนักเรียนที่ไม
สามารถสอบผานเกณฑของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
 ครูผูสอนเปนองคประกอบสําคัญในการสอนซอมเสริม เพราะ ครูคือบุคคลที่นําหลักสูตรไป
ใชในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิชัย  ดิสสระ. 2533: 143)  จึงเปนหนาที่ของครูตองหา
วิธีการสอนแบบตางๆตลอดจนการนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือชวยปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ชุดกิจกรรมซอมเสริมก็เปนนวัตกรรมอยางหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอ
ปญหาและสาเหตุดังกลาว  ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมซอมเสริมเปนสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง  และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน  (สุจินดา  พัชร
ภิญโญ. 2548: 13)  นอกจากนี้การใชชุดกิจกรรมซอมเสริมจะชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
ผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสมารถของแตละคนและยังทราบผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางรวดเร็ว ทําใหไมเบื่อหนายตอการเรียน (พรทิพย  แกวใจดี.  2545: 20) 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะจัดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาการแปรผัน  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 
1 ที่มีผลการเรียนต่ําโดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  
ซึ่งเปนชุดกิจกรรมซอมเสริมรายบุคคลใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองและประเมินความกาวหนาของ
ตนเอง เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร   ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 1  ใหมีประสิทธิภาพและนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ภายหลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหา
การแปรผันกับเกณฑ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทย
ปญหาการแปรผัน 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้  สามารถใหครูคณิตศาสตรไดนําชุดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตรไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาการแปรผัน  ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี   ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2553  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลวแตสอบไดคะแนน
ไมถึงรอยละ  50  จํานวน  75  คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 
1  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี   ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา  2553  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลวแตสอบไดคะแนน
ไมถึงรอยละ 50 จํานวน  20 คน จากนักศึกษาที่สอบตก จํานวน 75  คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง ( Purposive  Sampling ) โดยดูจากคะแนนสอบที่ต่ําที่สุดของ  20 คนสุดทาย 
 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เน้ือหาที่ใชในการสรางชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  คือ  โจทยปญหาการแปรผัน ใน
วิชาคณิตศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2545  ของ  สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดแบงเน้ือหาดังนี้ 
  -  โจทยปญหาการแปรผันตรง 
  -  โจทยปญหาการแปรผกผัน 
  -  โจทยปญหาการแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา  คือ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552  โดยใชเวลาใน
การทดลอง  7 ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  60  นาที  ประกอบดวย 

 ทดสอบกอนเรียน      1 ชั่วโมง 
 กิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 1 การแปรผัน    2 ชั่วโมง 
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 กิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 2 โจทยปญหาการแปรผันตรง  1 ชั่วโมง 
 กิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 3 โจทยปญหาการแปรผกผัน  1 ชั่วโมง 
 กิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 4 โจทยปญหาการแรผันเกี่ยวเนื่อง 1 ชั่วโมง 

 ทดสอบหลังเรียน      1 ชั่วโมง 
 รวม        7 ชั่วโมง 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ 
   การใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร   
  ตัวแปรตาม 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  การสอนซอมเสริม  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองของ
ผูเรียนที่ไมสามารถสอบผานเกณฑของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและเสริมในสิ่งที่ผูเรียนที่เรียนดีอยู
แลวใหไดรับการพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในดานการเรียนที่มากขึ้น ในการสอนซอมเสริม 
อาจจัดสอนเปนรายบุคคล  รายกลุมยอย หรือกลุมใหญก็ได โดยมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพใหผูเรียน 
  2.  ชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูแนะนําและชวยเหลือใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการ
เรียนรูและบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ   มีจํานวน 4 ชุด แตละชุดประกอบดวย    
  - คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร 
  - จุดประสงคและสาระการเรียนรู 
  - ตัวอยางโจทยการแปรผัน 
  - แบบฝกและเฉลยแบบฝก 
  3.  การใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  หมายถึง การนําสื่อการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน ซึ่งประกอบดวย คําแนะนําการใชชุดกิจกรรม
ซอมเสริมคณิตศาสตรจุดประสงคและสาระการเรียนรูตัวอยางโจทยการแปรผันแบบฝกและเฉลย 
แบบฝก เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูแนะนําและ
ชวยเหลือใหนักศึกษาประสบผลสําเร็จในการเรียนรูและบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาจากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการ
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แปรผัน  ซึ่งประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมดานความรูและ
ความคิดตามที่วิลสัน  (Wilson. 1971: 643-696) จําแนกไว 4 ระดับ คือ ดานความรูความจํา ความ
เขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห 
  5.  เกณฑ  หมายถึง  คะแนนขั้นต่ําที่จะยอมรับวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  วิเคราะหไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ  โดยที่ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนรวม  

 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรมซอมเสริม 
คณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  ผานเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
     1.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
     1.2  ประเภทของชุดกิจกรรม 
     1.3  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
     1.4  ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
     1.5  คุณประโยชนของชุดกิจกรรม 
     1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนซอมเสริม 
      2.1  ความหมายของการสอนซอมเสริม 
      2.2  สาเหตุที่ตองจัดใหมีการสอนซอมเสริม 
      2.3  หลักการและจุดมุงหมายของการสอนซอมเสริม 
      2.4  แนวคิดในการดําเนินการสอนซอมเสริม 
      2.5  ขั้นตอนและระยะเวลาในการสอนซอมเสริม 
      2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนซอมเสริม 
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      3.2  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      3.3  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  4.1  ความหมายของโจทยปญหา 
  4.2  ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  4.3  อุปสรรคที่สงผลตอการแกโจทยปญหา 
  4.4  สาเหตุบางประการที่ทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไมได 
  4.5  องคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหา 
  4.6  กระบวนการในการแกโจทยปญหา 
  4.7  ความสามารถในการแกโจทยปญหา 
  4.8  แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาของการแกปญหา 
  4.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตร 
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 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
     1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรม (Activity Package) เปนชุดของสื่อประสมที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียน
โดยประยุกตมาจากชื่อที่เรียกตาง ๆ กัน เชน ชุดการสอน ชุดการเรียนการสอน ชุดการเรียน
สําเร็จรูป ชุดการเรียนรายบุคคล ชุดการเรียนดวยตนเอง ฯลฯ มีผูใหความหมายของชุดการเรียน 
หรือชุดการสอน หรือชุดกิจกรรม ไวดังนี้ 
  บราวน และ คนอ่ืน ๆ (Brown; & et al. 1983: 389) ใหความหมายไววา ชุดกิจกรรม 
คือ ชุดของสื่อแบบประสมที่สรางขึ้นเพ่ือชวยเหลือครูใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
กลองหรือชุดกิจกรรมมักจะประกอบไปดวยสิ่งของหลายอยาง เชน ภาพโปรงใส ฟลมสตริป 
ภาพเหมือน โปสเตอร สไลด และแผนภูมิ บางชุดอาจประกอบดวยเอกสารเพียงอยางเดียว บางชุด
อาจจะเปนโปรแกรมที่มีบัตรคําสั่งใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง 
  พรอคเทอร (Proctor. 2003: Online) กลาววา ชุดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการรายบุคคลของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดในทิศทางที่ตนตองการ และชวยฝกใหนักเรียนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรูได โดยในชุด
กิจกรรมการเรียนรูนี้จะประกอบดวยสวนสําคัญของความรูไดแกทักษะ ทัศนคติ แนวคิด หรือ
ความคิดรวบยอดอยางใดอยางหนึ่ง 
  สุดารัตน ไผพงศาวงศ (2543: 52) กลาววา ชุดกิจกรรม คือ ชุดการเรียนหรือชุดการ
สอนน้ันเอง ซึ่งหมายถึง สื่อการสอนที่ครูเปนผูสรางประกอบขึ้นดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิดและ
องคประกอบอ่ืน เพ่ือใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยครู
เปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือและมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบในการเรียนเพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ 
  กัลยา ทองสุ (2545: 54) กลาววา ชุดกิจกรรม หมายถึง การใชสื่อการสอนหลายอยาง
ที่จัดไวอยางเปนลําดับขั้นตอนของเนื้อหารวมกันเขาไวเปนชุด โดยใหผูเรียนเปนผูศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง ครูมีหนาที่แนะนําชวยเหลือ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุตาม
จุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
  พรศรี บุญรอด (2545: 54) กลาววา ชุดกิจกรรม ก็คือชุดการเรียนหรือชุดการสอนที่
หมายถึงสื่อการสอนซึ่งครูสรางขึ้น ประกอบไปดวยสื่ออุปกรณและกิจกรรมการเรียนการสอน 
อยางหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนใชศึกษาดวยตนเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือ 
  จากการศึกษาความหมายของชุดกิจกรรมในขางตน สรุปไดวา ชุดกิจกรรมหมายถึง 
สื่อการเรียนการสอนที่ครูสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง โดย
มีครูเปนผูแนะนําและชวยเหลือใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูและบรรลุตามจุดประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ 
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  1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  นักการศึกษาไดกลาวถึง ประเภทของชุดกิจกรรม ชุดการเรียน ชุดการเรียนการสอน 
หรือชุดกิจกรรมที่ชวยใหผูสรางไดตัดสินใจวาจะสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใดไวหลายทานดังนี้ 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2526: 118) กลาววาชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม มี 4 ประเภท
คือ 
   1.  ชุดการสอนประกอบคําบรรยายเปนชุดการสอนที่มุงขยายเนื้อหาสาระการ
สอนแบบบรรยายใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหผูสอนพูดนอยลงและใชสื่อการสอนทําหนาที่แทน 
   2.  ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนที่มุงใหผูเรียนไดประกอบ
กิจกรรมกลุม  เชน การสอนแบบศูนยการเรียน กลุมสัมพันธ เปนตน 
   3.  การสอนตามเอกัตภาพหรือการสอนเปนรายบุคคล เปนการสอนที่มุงให
นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคลอาจเปนการเรียนใน
โรงเรียนหรือในบานก็ได เพ่ือใหผูเรียนกาวหนาตามความสามารถ ความสนใจและความพรอมของ
ผูเรียน 
  4.ชุดการสอนทางไกล เปนชุดการสอนที่ผูสอนกับผูเรียนที่อยูตางถิ่นตางเวลา มุงสอน
ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาเรียน 
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 94 - 95) แบงประเภทของชุดการสอนเปน 3 ประเภทใหญ 
คือ 
   1.  ชุดการสอนประเภทคําบรรยาย เปนชุดการสอนสําหรับผูสอนจะใชสอนผูเรียน 
เปนกลุมใหญหรือเปนการสอนที่ตองการปูพ้ืนฐานใหผูเรียนรูและเขาใจในเวลาเดียวกัน มุงในการ
ขยายเน้ือหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการสอนแบบนี้จะชวยใหผูสอนลดการพูดใหนอยลง และใชสื่อ
การสอนที่มีพรอมอยูในชุดการสอนในการเสนอเนื้อหามากขึ้น สื่อที่ใชอาจไดแก รูปภาพ แผนภูมิ 
สไลด ฟลมสตริป ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง หรือกิจกรรมที่กําหนดไว เปนตน ขอสําคัญก็คือสื่อที่
จะนํามาใชนี้จะตองใหผูเรียนไดเห็นอยางชัดเจนทุกคน ชุดการสอนชนิดนี้บางคนอาจจะเรียกวาชุด
การสอนสําหรับครู 
   2.  ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนสําหรับใหผูเรียนเรียนรวมกัน
เปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใชสื่อการสอนที่บรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด มุงที่จะฝก
ทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียนและใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักจะใชในการ
สอนแบบกิจกรรมกลุม เชน การสอนแบบศูนยการเรียนการสอนแบบกลุมสัมพันธ เปนตน 
   3.  ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอน
สําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถและความ
สนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือบานก็ได สวนมากมักจะมุงใหผูเรียนไดทําความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม ผูเรียนจะสามารถประเมินผลการเรียนดวยตนเองไดดวย ชุดการสอน
ชนิดนี้อาจจะจัดในลักษณะของหนวยการสอนยอยหรือโมดูลก็ได 
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  สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 52-53) กลาววา ชุดการสอนที่ใชกันอยูแบง
ออกเปน 3 ประเภทใหญ คือ 
   1.  ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของครู 

   เปนชุดการสอนสําหรับผูเรียนกลุมใหญ หรือเปนการสอนที่มุงเนนการปูพ้ืนฐานให
ทุกคนรับรูและเขาใจในเวลาเดียวกัน มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้นชุดการสอนแบบนี้
ลดเวลาในการอธิบายของผูเรียนใหพูดนอยลง เพ่ิมเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติมากขึ้น โดยใชสื่อที่มีอยู
พรอมในชุดการสอนในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ สิ่งสําคัญคือสื่อที่นํามาใชจะตองใหผูเรียนไดเห็น
ชัดเจนทุกคนและมีโอกาสไดใชครบทุกคนหรือทุกกลุม 
   2.  ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรมหรือชุดการสอนสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย 

   เปนชุดการสอนสําหรับใหผูเรียนเรียนรวมกันเปนกลุมยอย ประมาณกลุมละ 4-6 
คนโดยใชสื่อการสอนตาง ๆ ที่บรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด มุงที่จะฝกทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
โดยใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักใชในการสอนแบบกิจกรรมกลุม เชน การ
สอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธ เปนตน 

   3.  ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ  
   เปนชุดการสอนสําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือผูเรียนจะตองศึกษาหา 

ความรูตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือบานก็ได จุดประสงค
หลัก คือมุงใหทําความเขาใจกับเน้ือหาวิชาเพิ่มเติม ผูเรียนจะสามารถประเมินผลการเรียนดวย
ตนเองได ชุดการสอนชนิดนี้สวนใหญจัดในลักษณะของหนวยการสอนยอยหรือโมดูล   เชน ชุดวิชา
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  จากที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวาประเภทของชุดกิจกรรมแบงออกเปน 3 ประเภท
ใหญตามลักษณะของการใช คือ ชุดกิจกรรมแบบคําบรรยาย ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุม และชุด
กิจกรรมแบบรายบุคคล 
 
  1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง องคประกอบของชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการ
สอน เพ่ือนํามาใชกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการสอนที่ตองการสรางขึ้น 
ดังนี้ 
  กิดานันท มสิทอง (2531: 181) ไดกลาวถึง องคประกอบของชุดการเรียนไว ดังนี้ 
   1.  คูมือสําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียนการสอนและสําหรับผูเรียนในชุดการ
เรียน 
   2.  คําสั่ง เพ่ือกําหนดแนวทางในการสอนหรือการเรียน 
   3.  เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสไลด ฟลมสตริป เทปบันทึกเสียง 
วัสดุกราฟฟก วีดีโอเทป หนังสือเรียน ฯลฯ 
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   4.  กิจกรรมการเรียน เปนการใหผูเรียนทํารายงานจากกิจกรรมที่กําหนดให หรือ 
คนควาตอจากที่เรียนไปแลว เพ่ือความรูที่กวางขวางขึ้น 
   5.  การประเมินผล เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาบทเรียนน้ัน 
  ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง (2532: 182) ไดกลาวถึง องคประกอบของชุด
การเรียนรายบุคคลไววา จะตองเอาบทเรียนมาแบงเปนหนวยยอย ๆ แตละหนวยยอยประกอบดวย
สวนตาง ๆ  ดังนี้ 
   1.  บัตรคําสั่ง จะชี้แจงรายละเอียดวาผูเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร 
   2.  บัตรกิจกรรม เปนบัตรที่บอกใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ สิ่งที่ควรจะมีใน
บัตรกิจกรรมคือ หัวเรื่อง ระดับชั้น สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม เฉลยกิจกรรม  
   3.  บัตรเนื้อหา เปนบัตรที่บอกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียน สิ่งที่ควรจะมีใน
บัตรเน้ือหาก็คือ สูตร นิยาม ตัวอยาง 
   4.  บัตรกิจกรรม หรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่จะทําไว เพ่ือใหผูเรียนฝกหัดทํา
หลังจากที่ไดทําบัตรกิจกรรมและศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว ในบัตรแบบฝกหัดนี้จะตองทําบัตรเฉลย
ไวพรอม สิ่งที่ควรจะมีในบัตรแบบฝกหัด หรือบัตรงาน คือ หัวชื่อเรื่อง สูตร นิยาม กฎที่ตองการใช
ในโจทยแบบฝกหัด ใหนักเรียนตั้งโจทยเองแลวหาคําตอบเฉลยแบบฝกหัด 
   5.  บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอทดสอบตามเนื้อหาของแตละหนวยยอย
และมีเฉลยไวพรอม อาจจะทําทั้งขอทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และขอทดสอบหลังเรียน  
(Post-test) 
  บุญชม ศรีสะอาด (253: 95-96) กลาววา ชุดการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน 
ดังนี้ 
   1.  คูมือการใชชุดการสอน เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูใชชุดการสอนศึกษาและ
ปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวยแผนการสอน สิ่งที่ครูตองเตรียม
กอนสอน บทบาทของผูเรียน และการจัดชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการสอนที่มุงใชกับกลุมยอยใน
ศูนยการเรียน) 
   2.  บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง โดยระบุกิจกรรม
ตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
   3.  แบบทดสอบวัดผลความกาวหนาของผูเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับ
ตรวจสอบวาหลังจากเรียนชุดการสอนจบแลวผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการ
เรียนรูที่กําหนดไวหรือไม 
   4.  สื่อการเรียนตาง ๆ เปนสื่อสําหรับผูเรียนไดศึกษามีหลายชนิดประกอบกันอาจ
เปนประเภทสิ่งพิมพ เชน บทความ เน้ือหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท
โสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ แผนภูมิตาง ๆ เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป สไลด ขนาด 2 x 2 นิ้ว 
ของจริง เปนตน 
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  ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 55) กลาววา ชุดการเรียนการสอน ประกอบดวย 
   1.  บัตรคําสั่ง ซึ่งจะช้ีแจงรายละเอียดวาผูเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร 
   2.  บัตรกิจกรรมและบัตรเฉลยกิจกรรม จะประกอบไปดวยหัวขอเร่ือง ระดับเร่ือง  
   3.  บัตรเนื้อหา จะบอกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียนรู ประกอบดวย หัวขอ
เรื่องสูตร  นิยาม ตัวอยาง 
   4.  บัตรแบบฝกหัด จัดทําไวสําหรับใหผูเรียนไดฝกหลังจากไดทําบัตรกิจกรรม
และศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว ประกอบไปดวย หัวขอเร่ือง สูตร นิยาม กฎตาง ๆ โจทยแบบฝกหัด 
   5.  บัตรทดสอบและบัตรเฉลยขอทดสอบ ประกอบไปดวย หัวขอเร่ือง และหัวขอ 
ทดสอบและจัดทําเฉลยไวดวย นอกจากนี้แลวอาจจัดทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ไวใชสําหรับการประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาองคประกอบของชุดกิจกรรม ประกอบดวย 
   1.  คูมือการใชชุดกิจกรรม เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูใชชุดกิจกรรมศึกษาและ
ปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
   2.  จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนทราบจุดประสงคจาก 
การเรียนในแตละครั้ง 
   3.  สื่อการเรียน/แหลงเรียนรู เปนสวนที่ระบุเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรู
ที่ใชในกิจกรรมและนักเรียนสามารถศึกษาคนควาเองได 
   4.  เน้ือหาสาระของบทเรียน เปนสวนที่เสนอความรูใหกับนักเรียน 
   5.  กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนที่ใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติและมีครูเปนผูแนะนํา 
   6.  การวัดและประเมินผล เปนแบบทดสอบยอยและแบบสังเกตพฤติกรรมหลัง
การใชชุดกิจกรรมแตละชุด 
 
  1.4 ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
  นักการศึกษาหลายทานเสนอขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนไวดังนี้ 

  ดานา (Dana. 2003: Online) กลาววาขั้นตอนในการออกแบบชุดการสอนรายบุคคล
ดังนี้ 
   1.  ศึกษาหลักการและเหตุผลสําหรับชุดการเรียนของนักเรียน โดยศึกษาขอมูล 
เกี่ยวความหมายของชุดการเรียน ลักษณะของชุดการเรียน การออกแบบชุดการเรียนอยาง
หลากหลาย เปนตน 
   2.  ดําเนินการออกแบบชุดการเรียน 
             2.1  เลือกจุดประสงคการเรียนรู 
             2.2  ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา 
             2.3  แยกสวนที่ไมชวยใหเกิดการเรียนรูออกไปใหหมด 
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             2.4  สรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนักเรียน 
             2.5  เลือกเทคนิควิธีสอน 
             2.6  เทคโนโลยีมาใชในชุดการเรียน 
            2.7  รวบรวมชุดการเรียน 
            2.8  สรางแบบทดสอบหลังใชชุดการเรียน 
            2.9  นําเสนอชุดการเรียนที่สรางเสร็จ 
        2.10 ทดลองใชชุดการเรียนและสังเกตการใชชุดการเรียน 
  3.  จัดเก็บชุดการเรียนของนักเรียนที่ออกแบบไวเพ่ือนําไปใชสอน 
  สุดารัตน ไผพงศาวงศ (2543: 55-56) กลาววาการสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตร 
ประกอบดวยขั้นตอน 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.  กําหนดหมวดหมู เน้ือหา และประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือ 
บูรณาการเปนแบบสหวิทยาการตามที่เหมาะสม 
   2.  กําหนดหนวยการสอนยอย แบงเนื้อหาออกเปนการสอนโดยประมาณ
เน้ือหาวิชาที่ครูจะถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง 
   3.  กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวยควรให 
ประสบการณแกผูเรียนอะไรบาง แลวกําหนดออกมาเปน 4-6 หัวขอ 
   4.  กําหนดมโนทัศนและหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวม 
แนวคิดสาระหลักเกณฑที่สําคัญไว เพ่ือเปนแนวทางจัดเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 
   5.  กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่องเปนจุดประสงคทั่วไปแลว
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไวทุกครั้ง 
   6.  กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งเปน
แนวทางการเลือกและผลิตสื่อการสอน 
   7.  กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
โดยใชแบบทดสอบอิงเกณฑ เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมเรียบรอยแลวผูเรียนได
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
   8.  เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ผูสอนใช ถือวาเปนสื่อ
การสอน เม่ือผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลวก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลอง
ที่เตรียมไวกอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา “ชุดกิจกรรม” 
   9.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพ่ือเปนการประกันวาชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพในการสอน ผูสอนจําเปนตองกําหนดเกณฑขึ้นลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการที่วา
การเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 
   10.  การใชชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่ตั้งไวสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดกิจกรรมและตามระดับการศึกษา โดย
กําหนดขั้นตอนการใชดังนี้ 
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    a.  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือพิจารณาพื้นฐานความรูเดิม
ของผูเรียน  (ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที) 
    b.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
    c.  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูสอนบรรยายหรือแบงกลุม 
ประกอบกิจกรรมการเรียน 
    d.  ขั้นสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปมโนทัศนและหลักการที่สําคัญ 
eทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไป 

  สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 53-5) กลาววาการผลิตชุดการสอนมีขั้นตอน
ดังนี้ 
   1.  กําหนดเรื่องเพ่ือทําชุดการสอน อาจกําหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือกําหนด 
เร่ืองใหมขึ้นมาก็ได การจัดแบงเรื่องยอยจะขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใชชุดการ
สอนนั้น ๆ การแบงเน้ือเรื่องเพ่ือทําชุดการสอนในแตละระดับยอมไมเหมือนกัน 
   2.  กําหนดหมวดหมูเน้ือหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือ
บูรณาการแบบสหวิทยาการไดอยางเหมาะสม 
   3.  จัดเปนหนวยการสอน จะแบงเปนกี่หนวย หนวยหนึ่ง ๆ จะใชเวลานานเทาใด
นั้นควรพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 
   4.  กําหนดหัวเรื่อง จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอย ๆ เพ่ือสะดวกแกการ
เรียนรูแตละหนวยควรประกอบดวยหัวขอยอย หรือประสบการณในการเรียนรูประมาณ 4-6 หัวขอ 
   5.  กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียน
เกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร ถาผูสอนเองยังไมชัดเจนวาจะให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบาง การกําหนดกรอบความคิด หรือหลักการก็จะไมชัดเจน ซึ่งจะรวมไป
ถึงการจัดกิจกรรม เน้ือหาสาระ สื่อและสวนประกอบอื่น ๆ ก็จะไมชัดเจนตามไปดวย 
    6.  กําหนดจุดประสงคการสอน หมายถึงจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิง  
พฤติกรรมรวมทั้งการกําหนดเกณฑการตัวสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไวใหชัดเจน 
   7.  กําหนดกิจกรรมการเรียน ตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม ซึ่งจะเปนแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึงกิจกรรม
ทุกอยางที่ผูเรียนปฏิบัติ เชน การอาน การทํากิจกรรมตามบัตรคําสั่ง การตอบคําถาม การเขียนภาพ
การทดลอง การเลนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เปนตน 
   8.  กําหนดแบบประเมินผล ตองออกแบบประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิง 
พฤติกรรม โดยใชการสอนและอิงเกณฑ (การวัดผลที่ยึดเกณฑหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงคโดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรม
มาเรียบรอยแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด 
   9.  เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณและวิธีการที่ผูสอนใชถือเปนสื่อการ
สอนทั้งสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนในแตละหัวเร่ือเรียบรอยแลว ควรจัดสื่อการสอนเหลานั้นแยก
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ออกเปนหมวดหมูในกลอง / แฟมที่เตรียมไว กอนนําไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรง ความ
เที่ยงกอนนําไปใช เราเรียกสื่อการสอนแบบนี้วา ชุดการสอน โดยปกติรูปแบบของชุดการสอนที่ดี
ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใชและความเปนระเบียบเรียบรอยในการเก็บรักษา 
โดยพิจารณาในดานตาง ๆ เชน การใชประโยชน ความประหยัด ความคงทนถาวร ความนาสนใจ 
ความทันสมัย ทันเหตุการณ ความสวยงาม เปนตน 
   10.  มีสรางขอทดสอบกอนและหลังเรียนพรอมทั้งเฉลย การสรางขอสอบเพื่อ
ทดสอบกอนและหลังเรียนควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่กําหนดใหเกิดการเรียนรู โดย
พิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ ขอสอบไมควรมากเกินไปแตควรเนนกรอบความรู
สําคัญในประเด็นหลักมากกวารายละเอียดปลีกยอย หรือถามเพื่อความจําเพียงอยางเดียว และเม่ือ
สรางเสร็จแลวควรทําเฉลยไวใหพรอมกอนสงไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
   11.  หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เม่ือสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลว 
ตองนําชุดการสอนนั้น ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตาง ๆ กอนนําไปใชจริง เชน ทดลองใชเพ่ือปรับปรุง
แกไขใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เปนตน 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม มีดังนี้ 
   1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหนวยการเรียนรูอยางละเอียด 
   2  แบงหนวยการเรียนรูออกเปนหนวยยอย 
   3.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู 
   4.  กําหนดความคิดรวบยอด โดยใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู 
   5.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   6.  เลือกและผลิตสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับแตละหนวยการเรียนรู พรอมทั้งจัด
สื่อการเรียนอยางเปนระบบ 
   7.  กําหนดแบบประเมิน พรอมทั้งกําหนดเกณฑการประเมินอยางละเอียด 
   8.  ทดลองใชชุดกิจกรรมกับผูเรียนที่เปนตัวอยางของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหได 
ชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผูเรียน 
 
  1.5 คุณประโยชนของชุดกิจกรรม 

  นักการศึกษาไดกลาวถึงคุณประโยชนของชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนในการใชชุด 
กิจกรรมหรือชุดการเรียนเพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้น ไวดังนี้ 

  คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (2539: 29) กลาววาชุด 
การเรียนการสอนมีขอดี  ดังนี้ 
   1.  ผูเรียนจะเรียนตามลําพังหรือเรียนเปนกลุมก็ได 
   2.  การเรียนชาหรือเร็วเปนไปตามความสามารถของผูเรียน ผูเรียนไมตองกังวล
วาจะเรียนไมได 
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   3.  จะนําไปเรียนที่ใดก็ได เรียนเวลาใดก็ไดที่วาง เม่ือตองการจะเรียน 
   4.  แกปญหาการขาดแคลนครูไดบาง 
   5.  ใชชวยซอมเสริมใหกับนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนหรือขาดเรียนได 
   6.  เปนการแปรเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนการศึกษา 
หาความรูอยางมีขบวนการ มีขั้นตอน รูปแบบ 
  พรทิพย แกวใจดี (2545: 20) กลาววา ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมจะชวยสงเสริมให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถของแตละ
บุคคลนอกจากนี้แลวยังทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ อยางรวดเร็ว ทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย
หรือเกิดความทอถอยในการเรียน เพราะผูเรียนมีสิทธิที่จะกลับไปศึกษาเรื่องที่ตนเองไมเขาใจใหม
ได 

  เพชรรัตดา เทพพิทักษ (2545: 38) กลาววา ชุดกิจกรรมมีคุณคามากมาย ไดแก 
   1.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน ชวยใหทุก
คนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูไดทั้งสิ้น ตามอัตราการเรียนรูของผูนั้น 
   2.  ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง ฝกปฏิบัติจริง และทําใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีการทํางานรวมกันอยางมีระบบ สามารถทราบผลการเรียนรู
ของตนเองไดโดยระบบการตรวจสอบของเครื่องมือที่กําหนดไวจนเกิดความพึงพอใจในการเรียน 
   3.  ชวยใหผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่ซับซอนและมี
ลักษณะเปนนามธรรมสูง ซึ่งไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 
   4.  ทําใหการเรียนรูเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกภาพของผูสอน 
   5.  ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกับผูสอน 
   6.  เราความสนใจของผูเรียน ไมทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
   7.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน 

  สุกัญญา ยีกา (2545: 25) กลาววา การใชชุดการเรียนการสอนมีประโยชนทั้งตอ 
ผูเรียนและครูผูสอน โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูและชวยเราความสนใจของผูเรียนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางแทจริง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความสนใจ
อีกทั้งยังชวยลดภาระของครูผูสอนและขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรม มีสวนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษา
และไดปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมตามความสามารถของแตละบุคคล ทําใหไมเบื่อหนายในการ
เรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
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  1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
  สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยทั้งงานวิจัย
ตางประเทศ ซึ่งมีผูสนใจทําการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
งานวิจัยตางประเทศ  
  มีคส (Meeks. 1972: 4296-4296-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบ
ใชชุดกิจกรรมกับวิธีการสอนแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบวา วิธีสอนโดยใชชุดกิจกรรมมี 
ประสิทธิภาพมากกวาการสอนดวยวิธีสอนธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูวิจัย
ไดสํารวจความคิดเห็นของผูที่อยูในกลุมทดลองทุกคน โดยทําการสํารวจทั้งกอนและหลักจากทดลอง
ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวา ทุกคนมีพัฒนาการทาเจตคติที่ดีตอการสอนโดยชุดกิจกรรมเพ่ิมขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวา การสอนโดยใชชุดกิจกรรมจะดีกวาการสอนแบบธรรมดา 
 แมคโดนัลด  (McDonald. 1973: 1590 – 1591A)  ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและ
ประเมินผลการใชชุดการสอนแบบใชสื่อประสมเพ่ือเรียนดวยตนเอง  สําหรับใชสอนซอมเสริม
ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยชุมชนแถบชานเมืองในภาคใตของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา  กลุมที่
เรียนจากชุดการสอนประสบความสําเร็จในการเรียนดีขึ้น  และมีทัศนคติที่ดีตอชุดการสอนดวย 
          บรอวเลย (Brawley. 1975: 4280-A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดกิจกรรม
แบบสื่อประสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่เรียนชา โดย
ใชแบบทดสอบ Time Appreciation Test, Stanford Achievement Test Primary Level มาใช Pre-
test และ Post-test ผลปรากฏวากลุมทดลองที่ใชชุดกิจกรรมบอกเวลาตอเน่ืองของบรอวเลย 
(Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมควบคุมที่ไมไดใช
ชุดกิจกรรม 
         เอดเวิรดส (Edwards. 1975: 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินนอยยทําการ
เปรียบเทียบผลการเรียนในเรื่อง “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดกิจกรรมเรียนดวย
ตนเองและไดรับคําแนะนําจากครู กับการใชชุดกิจกรรมเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํา กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คน ผลการทดลองปราก
กฎวาทั้ง 2 กลุม มีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยนี้แสดงใหเห็น 
วาการเรียนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูแนะนํา ถาชุดกิจกรรมนั้นไดสรางขึ้นอยางถูกตองตาม
กระบวนการ ผูเขียนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน 
 ฮิรามัทสุ (Hiramatsu. 1982: Online) ไดทําการศึกษาการทําชุดการเรียนรายบุคคลแบบ
ใชสื่อประสมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนฟุตฮิลลในประเทศญี่ปุน นักศึกษาเรียนโดยใชตําราเรียน 
เทปโทรทัศน เทปวิทยุ และเทปแมเหล็ก ผลการศึกษาพบวาผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนที่นา
พอใจ และการใชชุดการเรียนรายบุคคลแบบใชสื่อประสมทําใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอโปรแกรม
การเรียน 
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 วิวาส (Vivas. 1985: 603)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาและประเมินคา
ของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอน จาก
การศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด  ดานความพรอมใน
การเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวนปญญา  และดานการปรับตัวทางสังคม ผลของการ
วิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีความสามรถเพิ่มขึ้นในดานความคิด  ดาน
ความพรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญา  และดานการปรับตัวทางสังคม
หลังจากไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
           วิลสัน (Wilson. 1988: Online) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการสอน
ของครูเพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก การลบ ผล
การศึกษาพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติอันเปน
วิธีการหนึ่งที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชาได 
 ออรตัน-ฟลินน (Orton-Flynn. 1997: Online) ไดทําการศึกษาการออกแบบชุดการเรียน
โดยใชสื่อการเรียนมัลติมีเดีย นํามาใชการสอนในเรื่องที่ยากสําหรับนักเรียนโดยนําชุดการเรียนที่
เนนการมีปฏิสัมพันธของสื่อการเรียนมัลติมีเดียมาใช มีการสังเกตและพิจารณาจากผลงานของ
นักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียน MIC (Multimedia Interactive Calculator) ผลการศึกษาพบวาชุด
การเรียนมีประสิทธิภาพ โดยจะชวยใหนักเรียนคนพบแบบรูปของจํานวนและเขาใจความจริงของ
จํานวน และไดแสดงถึงประโยชนในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเนื้อหาที่ยาก 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ฉวีวรรณ   ศรศรีสังข (2541: 95)  ไดทําการศึกษาวิจัยการสรางและหาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร  เรื่องทศนิยม  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองทศนิยม    ภายหลังไดรับการการ
สอนดวยชุดการเรียนซอมเสริมสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ศรีสกุล  สุขสวาง (2541: 87)  ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
เร่ือง เวกเตอร  โดยใชชุดการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องเวกเตอรโดยใชชุดการสอน  มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการ
สอนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

สุดารัตน   ไผพงศาวงศ  (2543: 97 – 98)  ไดทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL  เร่ืองเสนขนานและความคลาย
ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชการจัดการเรียนการ
สอนแบบ  CIPPA  MODEL  สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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วงเดือน อินทนิเวศน (2544: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร
ภายใตสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เร่ือง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผลการศึกษาพบวาชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตสิ่ งแวดลอมในชีวิตประจําวันมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับ
การสอนดวยชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันดวยวิธีการสอนแบบ
ปฏิบัติการสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กัลยา ทองสุ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวนเพื่อสงเสริมการใชตัวแทน (Representation) เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความคงทนในการเรียนรูของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวนเพื่อสงเสริมการใชตัวแทนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 อรุณี สุพรรณพงศ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
แบบสรรคสรางองคความรูดวยตนเอง โดยวิธีสอนแบบคนพบดวยการแนะแนวทางเรื่อง เสนตรงและ
มุม ความยาว พ้ืนที่ และปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวาชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรแบบสรรคสรางองคความรูดวยตนเองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบสรรคสรางองคความรูดวยตนเองโดยวิธีสอนแบบคนพบดวยการแนะ
แนวทางสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พรสวรรค   จรัสรุงชัยสกุล  (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียน  
เร่ือง  เมทริกซ และดีเทอรมินันท   โดยใชหลักการเรียนเพ่ือรอบรู เ พ่ือสงเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 
90.32 / 90.20  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 / 80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการ
ทดลองสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

อาคเนย  ฉัตรบรรยงค  (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดการเรียนเรื่องความ
เทากันทุกประการที่เนนระดับขั้นการเรียนรู  เรขาคณิต  ของแวนฮีลี  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนเรื่องความเทากันทุกประการ
ที่เนนระดับขั้นการเรียนรู  เรขาคณิต  ของแวนฮีลี  ที่สามารถสอบผานการเรียนมีจํานวนมากกวา
รอยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด  ที่ระดับนัยสําคัญ  .01 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมทั้งตางประเทศและในประเทศสรุปได
วาชุดกิจกรรมเปนนวัตกรรมที่มีประโยชนตอแนวทางการจัดการเรียนการสอน  สงเสริมใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  และเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาและไดปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมตาม
ความสามารถของแตละบุคคล ทําใหไมเบื่อหนายในการเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยาง
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แทจริง    พรอมทั้งมีสื่อและกิจกรรมที่เปนแรงกระตุนความสนใจและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําชุดกิจกรรมมาใชในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนซอมเสริม 
 2.1 ความหมายของการสอนซอมเสริม 
 ไดมีผูใหความหมายของการสอนซอมเสริมไวตางๆดังนี้ 
 แทนสเลย (Tansley. 1969: 84) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริมเปนการสอนเพื่อ
แกไขขอบกพรองของนักเรียนหลังจากการวินิจฉัยแลว โดยการแกไขใหสอดคลองกับขอพกพรอง
เปนรายบุคคล 
 เดอชานท (Dechant. 1971: 1282) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริมคือการใหผูเรียน
ไดเรียนสิ่งที่เปนปญหาในการเรียนครั้งแรกในหองเรียนปกติ โดยครูผูสอนจะตองจัดผูเรียนออกเปน
กลุมยอยๆ ตามระดับความสามารถหรือจัดเปนรายบุคคล เพ่ือที่จะไดใหความสนใจแกผูเรียนและจะ
ไดทราบความตองการตลอดจนปญหาทางการเรียน 
 โคชีวา (Kochevar. 1975: 18) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริมเปนการสอนเพื่อแกไข
ขอบกพรองของผูเรียน ซึ่งมีการเตรียมการในแตละสิ่งที่จะแกไขใหถูกตองเพ่ือชวยใหนักเรียนเลิก
นิสัยหรือทักษะและการกระทําที่ผิดๆ พรอมกับชี้แนะแนวทางที่ถูกตองใหดวย ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
มีความสามารถในดานการเรียนที่มากขึ้น 
 จินนาภา สีตบุตร (2521: 6) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริมเปนกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกเหนือไปจากแผนการสอนปกติ เพ่ือแกไขขอบกพรองทางการเรียน
ใหกับนักเรียนที่ไมสามารถสอบผานเกณฑของจุดหมายเชิงพฤติกรรม 
 สันธนา นิพนธวิทยา (2527: 53) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริม หมายถึง การสอน
เพ่ือซอมสวนที่ผูเรียนยังบกพรองอยูและสงเสริมในสิ่งที่เราปรารถนาจะใหผูเรียนเจริญหรือพัฒนาให
ถึงขีดสุดของแตละคน 

ดวงเดือน ออนนวม (2533: 22) ใหความหมายวา การสอนคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
จําเปนตองมีการสอนซอมเสริมเพ่ือแกไขขอบกพรอง และมีการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตรใหนักเรียนใหไดมากที่สุด 

สายใจ ทองเนียม (2533: 40) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริม คือ การสอนเปนกรณี
พิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการสอนโดยตามปกติเพ่ือแกไขสวนบกพรองที่พบในตัว
นักเรียน 
 อดิเรก เนตยานันท (2536: 11) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริม คือ การจัดการเรียน
การสอนที่มุงแกไขขอบกพรองในการเรียนดานตางๆ ใหแกผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวได และการจัดการเรียนการสอนซอมเสริมน้ีอาจจัด
สอนเปนรายบุคคล รายกลุมยอย หรือกลุมใหญก็ได ขึ้นอยูกับเครื่องมือที่ใช 
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 คมศักดิ์ หาญสิงห (2543: 6) ใหความหมายวา การสอนซอมเสริม หมายถึง การสอนเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการสอนตามปกติโดยมุงที่จะปรับปรุงแกไขสิ่งที่นักเรียน
บกพรองหรือสงเสริมใหกับนักเรียนที่เรียนดีอยูแลวใหไดรับการพัฒนายิ่งขึ้น 
 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2544: 142)  ไดกลาวถึงความหมายของการสอนซอมเสริมวา  
การสอนซอมเสริม  คือ  การใหโอกาสแกผูเรียนไดมีเวลาเรียนเพ่ิมขึ้น  ไดเรียนรูสิ่งตางๆ เพ่ิมขึ้น  
เขาใจขึ้นจนสามารถบรรลุผลการเรียนรูที่กําหนดไว 
 ปราณี  สละชีพ (2547: 23)  ไดกลาวถึงความหมายของการสอนซอมเสริมวา  การสอน
ซอมเสริม  คือ  การจัดกิจกรรมประสบการณการเรียนรูในลักษณะตางๆ เพ่ือมุงที่จะแกไขผูเรียนที่มี
ปญหาและขอบกพรอง  ใหมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายทางการเรียนที่ผูสอนกําหนดไว 
 สุจินดา  พัชรภิญโญ (2548: 9)  ไดกลาวถึงความหมายของการสอนซอมเสริมวา  การ
สอนซอมเสริม  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนนอกนอกชั้นเรียนปกติในเนื้อหาวิชาที่ไดเรียน
มาแลวในชั้นเรียนปกติใหกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 50  ของ
คะแนนเต็ม 
 จากความหมายของการสอนซอมเสริมที่นักการศึกษาไดใหไว พอสรุปไดวา การสอนซอม
เสริม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนที่ไมสามารถสอบผาน
เกณฑของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมใหไดรับการพัฒนาเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด 
 
 2.2  สาเหตุที่ตองจัดใหมีการสอนซอมเสริม 
 ในการจัดใหมีการสอนซอมเสริมน้ันตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาใน
สายสามัญและสายอาชีพไดกําหนดให สถาบันการศึกษามีการจัดการสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่
ยังไมผานจุดประสงคของหลักสูตรเพ่ือใหนักเรียนไดบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว ซึ่งสาเหตุที่ตองจัดใหมี
การเรียนซอมเสริมน้ันไดมีผูใหแนวคิดไวดังนี้ 
 แชพปลิน  (สุรพล  คลายวันเพ็ญ. 2519: 12;  อางอิงจาก  Chaplin. 1979: 12 - 15)  ได
กลาวถึงสาเหตุของการสอนซอมเสริม ไวดังตอไปน้ี 
  1.  เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถที่แทจริงของตนเองไดอยาง 
เต็มที่ 
  2.  เพ่ือชวยเหลือผูเรียนใหสามารถแกไขขอบกพรองทางการเรียนซึ่งจะชวยใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียนยิ่งขึ้น 
 กรมวิชาการ (2524: 97-98) ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองมีการสอนซอมเสริมไววามี
สาเหตุมาจากสิ่งสําคัญ 4 ประการ คือ 

1. สติปญญาแตกตางกัน 
2. วิธีการเรียนรูหรือความสามารถเฉพาะตัวในการที่จะรับรูเรื่องราวตางกัน 
3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแตกตางกัน 
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4. แรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน 
ศรียา  นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2525: 47) ไดศึกษาถึงสาเหตุที่ตองมีการสอน

ซอมเสริมไว 6 ประการ คือ 
1. เด็กเรียนชา 
2. เด็กปญญาเลิศ 
3. เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสติปญญา 
4. เด็กมีปญหาในการเรียนรูเฉพาะอยาง 
5. เด็กมีปญหาทางพฤติกรรม 
6. เด็กที่มีประสบการณและภูมิหลังจํากัด 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2530: 24-25) ไดกลาวถึงเหตุผลอ่ืนๆ อีกที่ตองสอนซอมเสริมคือ 
 1. นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนต่ําในระหวางการสอนคณิตศาสตรจะพบวา 
เม่ือใหงานใหมนักเรียนทํา นักเรียนมักจะทําไมได จนกวาจะมีการสอนซ้ํา2หรือ3ครั้ง 
 2. การสอนที่ไมไดผลก็มีผล เพราะมีผูสอนจํานวนไมนอย ไมรูวาจะสอนเนื้อหาอยูใน
บทเรียนอยางไร หรือจะใชวิธีสอนอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
 3. นักเรียนแตละคนแตกตางกันในดานทัศนคติ ความถนัดและความซาบซึ้ง 
 4. เพ่ือเปนการสอนซ้ําในเรื่องที่สอนไมดี หรือยังไมไดสอนทั้งหมด โดยปกตินักเรียนมักจะ
พยายามแหลักการ วิธีการ ที่เคยเรียนมาเพียงเล็กนอยไปใชซึ่งเปนการไมถูกตองอันที่จริงแลวควร
จะเรียนหลักการเหลานั้นทั้งหมดเสียกอน 
 5. สื่อการเรียนการสอนไมดีพอ เชน หนังสือเรียนยังใชภาษาไมเหมาะสมกับนักเรียน 
นักเรียนอานแลวไมเขาใจวาหมายความวาอยางไร ตัวอยางตาง ๆ ที่อยูในหนังสือเรียนยังไมดี 
อุปกรณตางๆ ไมไดรับการพัฒนาที่ดีพอ 
 6. จุดประสงคตาง ๆ ที่ตั้งไวบางจุดประสงคอยูในระดับสูงหรือตองใชเวลามากในการที่
ผูเรียนจะบรรลุ ดังน้ันการที่ผูเรียนจะบรรลุไดภายหลังการสอนจึงเปนไปไดยาก จําเปนจะตองมีการ
สอนซอมเสริมเปนบางสวน 
 7. จุดประสงคบางจุดประสงคเปนลําดับขั้นความตอเน่ืองกัน ฉะน้ันการที่นักเรียนจะผาน
จุดประสงคขั้นสูงจําเปนจะตองผานจุดประสงคขั้นต่ํากอน การสอนซอมเสริมเพ่ือใหผานจุดประสงค
ขั้นตนจึงจําเปน 
 จากที่กลาวมาในขางตน จะทําใหเห็นความสําคัญและความจําเปนของการสอนซอมเสริม
ใหกับนักเรียน ในการมองเห็นถึงสาเหตุที่เปนสวนประกอบที่ทําใหนักเรียนมาสามารถบรรลุการ
เรียน ทางดานตาง ๆ ทั้งทางดานสภาพแวดลอม วิธีการถายทอด ความแตกตางระหวางบุคคล 
อุปกรณชวยสอน ลวนมีผลตอผูเรียน ซึ่งจะทําใหเห็นวาวิธีการสอนเพียงครั้งเดียววิธีการเดียวกันกับ
นักเรียนกลุมใหญ จะทําใหการบรรลุการเรียนรูไมเทาเทียมกัน จึงตองนําการสอนซอมเสริมมาใช 
 
 



 22

2.3 หลักการและจุดมุงหมายของการสอนซอมเสริม 
 เพ่ือใหการเรียนการสอนซอมเสริมดําเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงคดวยดี จําเปนตองมี
หลักการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อชวยใหทั้งครูและนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอน
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอไวดังนี้คือ 
 แทนสเลย (Tansley. 1969: 84)  ไดกลาวถึงหลักการสอนซอมเสริมไวดังนี้ 
  1.  ครูตองสํารวจ วินิจฉัยขอบกพรองของนักเรียน เพ่ือหาจุดบกพรอง ความถนัดและ 
ความสามารถ ซึ่งจะชวยใหสอนซอมเสริมไดตรงตามขอบกพรองและตองคอยๆแกไปทีละอยาง 
  2.  พยายามใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการสอนซอมเสริม 
  3.  การสอนซอมเสริมควรใชเทคนิคและวิธีการสอนไมซ้ําแบบเดิม จัดอุปกรณการ
สอนและกิจกรรมใหแปลกใหม  จัดเวลาใหพอเหมาะกับนักเรียนแตละคน 
  4.  ครูตองไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
  5.  ตองมีการประเมินผลความกาวหนาและติดตามผลการเรียนของนักเรียนอยูเสมอ 
  6.  ครูตองเปนผูมีความรู มีความรักความเมตตา เขาใจและใหกําลังใจนักเรียน 
 สมจิตต ศรีธัญญรัตน (2520: 18-19) ไดใหหลักการของการสอนซอมเสริมแกครูผูสอน
สรุปไดดังนี้ 
  1. จะตองมีวิธีการสังเกตนักเรียนอยางใกลชิดในระหวางเวลาเรียนในชั้นครูควรมี
บันทึกยอยเก่ียวกับพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนดวย 

  2. ควรรูจักเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมที่จะทําการสอนซอมเสริม ซึ่งครูอาจจะ 
พิจารณาไมใหเปนเวลาที่ทําใหนักเรียนตองเครงเครียดกับการเรียนมากเกินไป หรือรูสึกวาเปนการ
ลงโทษในการที่ตนตองเรียนซอมเสริม แตควรใหนักเรียนไดเขาใจวา เปนการเอาใจใสและเห็นอก
เห็นใจจากครูมากกวา 

  3. ครูควรตองมีความรูความสามารถ ที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนดวยการหา 
ความจริงเพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดความคิดและประสบการณในสิ่งที่ตนเรียนไดงายขึ้น 

  4. ควรชวยใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในการใชโสตทัศนศึกษา หรือดวย 
การเรียนจากของจริง 

  5. ครูควรจะตองมีวิธีการสอนตามลักษณะปญหาของเด็ก โดยคํานึงถึงความ 
แตกตางของนักเรียน ครูจะตองมีความอดทน เขาใจนักเรียน ถาครูพบปญหาที่รายแรงเกินกวาที่ครู
จะแกไขดวยตนเองก็ตองปรึกษาบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน จิตแพทย หรือนักจิตวิทยาให
ชวยเหลือ 

กรมวิชาการ (2551: 33) ไดเสนอหลักการสอนซอมเสริมเพ่ือชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน
ดังนี้ 

 1. ศึกษาสาเหตุของปญหาและคนหาขอบกพรองของนักเรียน ถานักเรียนเรียนออนหลาย
วิชาควรแกไขหรือสอนซอมเสริมทีละวิชาและเริ่มจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม 
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 2. วิธีสอนควรใชวิธีการใหม ๆ ไมซ้ํากับวิธีการเดิม ตลอดจนอุปกรณการสอนควรเลือกให
เหมาะสมและแปลกไปจากเดิม 

 3. หลังจากมีการสอนซอมเสริมแลว ครูตองติดตามผลงานอยางใกลชิด 
บันลือ พฤกษะวัน (2522: 11-17) ไดสรุปหลักการเบื้องตนสําหรับการสอนซอมเสริมไว 

ดังนี้ 
 1. แนวคิดในหนาที่ครูจะตองถือวา สอน สอบ และสอนซ้ํา ในการสอนซ้ําเพื่อเพ่ิมเติมใส 

สวนที่ยังบกพรองไมเขาใจในสิ่งที่เรียนไปแลว 
 2. ครูจะตองรูวาเด็กรูอะไรมาบางแลว ควรเริ่มจากสิ่งที่รูไปสิ่งที่ไมรู ตองใจเย็นรูจัก 

นําเอาผลการทดสอบมาเปนแนวทางที่จะชวยเหลือแกไขผูเรียน 
 3. รูจักเลือกวัสดุหรืออุปกรณการสอนที่ใชสอนซอมเสริมใหเด็ก เด็กแตละคนอาจไม 

ตองการเรียนเหมือนกันในขณะนั้น ในเวลาเดียวกันพยายามหากิจกรรมแปลกๆ ใหมๆ เพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนไดเรียนหลายอยางหลายแบบ 

 4. กระตุนและสงเสริมกําลังใจใหเกิดความอบอุน โดยใหเขาไดรับการยกยองและยอมรับ 
จากเพื่อน ซึ่งครูตองหาทางชวยเหลือใหเด็กประสบความสําเร็จ และครูควรสรางบรรยากาศในการ
เรียนที่ดี ใหความรัก เมตตา แสดงความเห็นใจเด็ก 

กระทรวงศึกษาธิการ (2533: 19) ไดกลาวถึงการจัดการสอนซอมเสริมไววาเม่ือผูสอน 
ทราบปญหาหรือขอบกพรองของผูเรียนแลวก็นํามาเปนขอมูลในการพิจารณาจัดสอนซอมเสริมใหแก
ผูเรียน ดังนั้นในทางปฏิบัติเม่ือสอนจบแตละหนวยผูสอนควรประเมินทันที เม่ือพบวาผูเรียนคนใดไม
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในหนวยนั้นจะไดซอมเสริมใหผูเรียนทันที ซึ่งในการจัดสอน
ซอมเสริมน้ันสถานศึกษาควรดําเนินการใน 3 ระยะดังนี้ 

 1. ภายหลังการประเมินผลกอนเรียน ถาพบวานักเรียนมีพ้ืนฐานความรูไมพอหรือยังไมมี
พฤติกรรมขั้นตนกอนการเรียนควรจะไดจัดการสอนซอมเสริมให 

 2. ภายหลังการประเมินผลระหวางเรียน ถายังพบวานักเรียนยังไมผานตามเกณฑของ
จุดประสงคที่กําหนดไวควรจะไดจัดการสอนซอมเสริมให 

 3. ภายหลังการตัดสินผลการเรียน ถานักเรียนไดรับผลการเรียน “0” กอนจะใหนักเรียน
สอบแกตัวควรจะไดจัดการสอนซอมเสริมให 

จากหลักการสอนซอมเสริมที่มีผูเสนอไวแลวนั้น สรุปไดวา การสอนซอมเสริมน้ันครูตอง 
สังเกตนักเรียนอยางใกลชิดเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับขอบกพรองและ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ตลอดจนถึงการติดตามผลอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ 
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2.4 แนวคิดในการดําเนินการสอนซอมเสริม 
การจัดการเรียนการสอนซอมเสริม ครูหรือผูสอนควรมีหลักการ จุดมุงหมาย และวิธีการสอน

ซอมเสริมที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งไดมีผูใหขอเสนอแนะและแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการสอน
ซอมเสริมน้ันไดมีผูใหแนวคิดไวดังนี้ 
   แมคคิน และแคสกีย  (McKin; &  Caskey. 1963: 132 - 136)  ไดกลาวถึงแนวคิดการ
สอนซอมเสริมวา  
  1.  การเฉลยขอสอบเปนการสอนซอมเสริมวิธีหนึ่ง 
  2.  ครูนําผลการวิเคราะหขอมูลมาประเมินหาความถี่ ตอนใดที่นักเรียนทําผิดมากควร
เนนมากและพยายามถามนักเรียนที่เรียนออนถึงวิธีการคิด จะชวยใหนักเรียนที่เรียนออนมีโอกาส
แกไขขอบกพรอง   
  ปรีชา วิเทศวิทยานุศาสตร (2524: 4) และสาธร แกนมณี (2525: 6) สรุปไดดังนี้ 
  1.  ทดสอบนักเรียนดวยวิธีการตางๆ เพ่ือดูความบกพรองของนักเรียน เชน ทดสอบ
จากการสังเกต การสอบ การสัมภาษณ 
  2.  นําผลการทดสอบมาพิจารณาวางแผนการสอนซอมเสริม โดยกําหนดเวลาวิธีการ 
และวัสดุอุปกรณใหเหมาะสม 
  3.  ดําเนินการสอนซอมเสริมดวยรูปแบบตางๆ เชน การสอนเปนรายบุคคล การสอน
เปนกลุมพรอมมีการทดสอบเปนระยะเพื่อดูความกาวหนาและแกไขปรับปรุง แกสิ่งที่ผิดใหถูกโดยให
ผูเรียนปฏิบัติซ้ําใหถูกตองเปนจํานวนหลายๆครั้ง มีการสอนซ้ําในกรณีที่มีจํานวนผูไมผานเกณฑ
ประมาณ 20% - 50% ของจํานวนนักเรียนในชั้น 
  4.  อาจใหนักเรียนเปนผูชวยสอน เปนผูดําเนินการสอนเสริม หรือตัวครูเปน 
ผูดําเนินการสอนซอมเสริมเอง นอกจากนี้ตัวครูกับนักเรียนผูชวยรวมกันเปนผูดําเนินการสอนซอม
เสริม 
  5.  การสอนใหม ใชในกรณีที่นักเรียนไมผานเกณฑมีมากกวา 50 % ของช้ันเรียนซ่ึง
อาจใชเปนแนวทางการสอนโดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป การจัดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2521: 64-65) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนซอมเสริมวาโรงเรียนแต
ละโรงเรียนยอมจะใชวิธีการสอนซอมเสริมที่แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพของโรงเรียนที่แตกตาง
กัน วิธีการสอนซอมเสริมในแตละวิธีมีรายละเอียดและขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. การสอนแบบตัวตอตัว ระหวางครูผูสอนกับนักเรียนเปนวิธีที่ดีที่สุด เพราะผูสอน
สามารถเลือกใชถอยคําหรือวิธีการไดเหมาะสมกับนักเรียน สามารถจูงใจความสนใจของนักเรียนได
อยางใกลชิด และสามารถสอนไดตามที่นักเรียนกําลังประสบปญหา ผูสอนนอกจากจะเปนครูประจํา
ชั้นหรือครูประจําวิชาแลว ถาหากใชครูคนอ่ืนไดก็จะยิ่งดี เพราะครูผูสอนจะไดใหความรูความเขาใจ
แกนักเรียนในแนวใหม 
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 2. การสอนเปนกลุมยอย เพ่ือความสะดวกในการจัดนักเรียนที่มีปญหาเหมือนๆกันอยูใน
กลุมเดียวกัน กลุมหน่ึงประมาณ 2-3 คน ผูสอนอาจใชวิธีสลับหมุนเวียนไปทีละกลุม ขอดีของวิธีการ
นี้คือ นักเรียนในแตละกลุมจะชวยกันแกปญหาความเขาใจบทเรียนซึ่งกันและกัน รวมมือซ้ึงกันและ
กันไมทําใหใครรูสึกวามีปมดอยหรือปมเดน ผูสอนนอกจากจะใชครูที่สอนประจําแลวอาจจะเปลี่ยน
ใหผูสอนอ่ืนสอนแทนหรือหมุนเวียนกันได 

 3. นักเรียนสอนกันเอง ในการสอนซอมเสริมผูสอนจะคัดเลือกนักเรียนเกงชวยนักเรียนยัง
ไมบรรลุจุดประสงคก็ได โดยใหชวยสอนตัวตอตัว หรือสอนเปนกลุมยอม ขอดีของการใหนักเรียน
สอนกันเองคือนักเรียนใชภาษาเดียวกัน ดังน้ันการถายทอดความรูก็ดีหรือการใชถอยคําอธิบายก็ดี
ยอมทําใหงายตอการเขาใจกวาภาษาที่ครูใช และยังทําใหผูชวยสอนตองสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น 
เพราะตองมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น จากรายงานการวิจัยในเรื่องน้ีพบวา ทั้งผูชวยสอนและ
ผูเรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางดี นักเรียนแสดงความชื่นชมกับระบบการชวยสอนนี้ และ
ความรูสึกตอเพื่อนนักเรียนดวยกันในทางดี การคัดเลือกผูชวยสอนนอกจากจะคัดเลือกนักเรียนเกง
ในชั้นเดียวกันแลวอาจจะใชนักเรียนที่อยูในระดับสูงกวาก็ยอมทําได 

 4. แบบเรียนสําเร็จรูป ในกรณีผูสอนพบวานักเรียนมีปญหาในการเรียนบางเรื่องก็อาจใช
แบบเรียนสําเร็จรูปแบบงายๆ ไมซับซอนเปนสื่อในการสอน โดยนักเรียนแตละคนจะตองอานทํา
แบบฝกหัด และตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยใชแบบเรียนสําเร็จรูปนั้น 

 5. สมุดแบบฝกหัดเรียนดวยตนเอง ลักษณะของแบบฝกหัดเรียนดวยตนเองคลาย
แบบเรียนสําเร็จรูปเพราะเริ่มตนการใชบทเรียนแลวใหแบบฝกหัด ตอจากนั้นเฉลยคําตอบ 

ลักษณะตางกันก็คือ สมุดแบบฝกหัดมีแบบฝกหัดมากกวาบทเรียนสําเร็จรูป เพราะมี
จุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเปนการฝกทักษะใหมากยิ่งขึ้น 

 6. ใหกิจกรรมเพิ่มภายหลังการวินิจฉัยปญหา ถาพบวานักเรียนมีความเขาใจแลวแต
สมควรไดรับฝกทักษะเพิ่มอีก ผูสอนอาจใชวิธีการมอบหมายงานใหทํา เชน ทําแบบฝกหัดที่มีระดับ
ยากงายใกลเคียงกันเพิ่มขึ้น โดยจะใหทําที่โรงเรียนหรือจะใหทําการบานก็ไดแลวแตความเหมาะสม 

จากแนวคิดในการดําเนินการสอนซอมเสริมขางตน สรุปไดวาการดําเนินการสอนซอมเสริม
จะใชวิธีการสอนซอมเสริมแบบใดนั้นขึ้นอยูกับสภาพผูเรียน การใชสื่อและวิธีการสอนที่เหมาะสม 
และการเลือกรูปแบบในการสอนซอมเสริม  

 
2.5 ข้ันตอนและระยะเวลาในการสอนซอมเสริม 
อําไพ สุจริตกุล (2524: 152-153) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการดําเนินการสอนซอมเสริมไววา 
 1. วัดความสามารถทั่วๆไปของนักเรียน 
 2. แยกนักเรียนที่มีความบกพรอง เพ่ือการสอนซอมเสริม แตไมจําเปนตองบอกใหกับ

นักเรียนรูตัวกอน เพราะบางคนอาจเกิดปมดอยภายหลัง นักเรียนที่แยกออกมานี้เปนนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนต่ํากวาระดับเฉลี่ย 
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 3. สํารวจขอบกพรองของนักเรียนที่แยกออกมานั้นใหชัดเจนวา มีความบกพรองอยางไร
บางโดยตองมาการวิเคราะหเปนรายบุคคลอยางละเอียด นักเรียนมีความบกพรองทางดานรางกาย
อาจตองสงใหแพทยรักษา และบางคนมีความบกพรองทางดานสติปญญาหรืออารมณก็อาจสงให
จิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาชวยเหลือโดยตรง 

 4. ดําเนินการแกไขโดยเริ่มวิธีสอนเพื่อซอมเสริมใหแกนักเรียนแตละคน เม่ือทราบ
ขอบกพรองทางการเรียน ดังนี้ 

ศรียา นิยมธรรม (2539: 118) ไดเสนอลําดับขั้นตอนในการสอนซอมเสริมนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยปญหา กอนที่จะสอนซอมเสริมครูควรวินิจฉัยปญหาของนักเรียน โดย
การวิเคราะหพฤติกรรมเพ่ือคนหาสิ่งที่บกพรองที่เปนอุปสรรคตอการเรียนและเพื่อใหการชวยเหลือ
ไดถูกจุด การวินิจฉัยอาจทําใหไดอยางไมเปนทางการ เชน การสังเกตผลงานและพฤติกรรม หรือ
การวินิจฉัยอยางเปนทางการ โดยการทดสอบตาง ๆ ซึ่งอาจทําเปนกลุมหรือรายบุคคลตามความ
จําเปนการทดสอบตาง ๆ ทําใหลักษณะของการสํารวจปญหาขั้นตนกอนแลวจึงศึกษาอยางละเอียด
ถึงปญหาที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีครูควรเลือกปฏิบัติตามที่จําเปนเทานั้น 

 ขั้นที่ 2 การวางแผนการสอนซอมเสริม หลังจากการวินิจฉัยวานักเรียนมีปญหาในดานใด
แลวครูควรจะวางแผนการสอนซอมเสริม โดยการกําหนดจุดมุงหมายของการสอนเปนรายบุคคล
หรือเฉพาะกลุมของนักเรียนที่มีปญหาเดียวกันแลวเขียนโครงการสอนซอมเสริมอยางละเอียด 

 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสอน ในการสอนซอมเสริมนอกจากจะตองดําเนินการไปตามแผนที่
วางไวแลว ครูควรจะระลึกเสมอวาครูควรใชกิจกรรมและสื่อการสอนใหมๆ ที่แตกตางจากที่ใชใน
เวลาปกติโดยคํานึงถึงชวงเวลาที่เหมาะสม แรงจูงใจ การปรับพฤติกรรมและการใชแรงเสริม ดังน้ัน
การสอนแตละครั้งจึงตองคํานึงถึงระดับที่พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียนแตละคนหรือแตละ
กลุม 

 ขั้นที่ 4 การวัดผล จะตองมีการวัดผลการสอนซอมเสริมเปนระยะๆ  เ พ่ือทราบ
ความกาวหนาของนักเรียนและความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใชสอน หากมีความบกพรองที่จุดใดจะ
ไดรีบแกไขทันที หรือหากมีความกาวหนาดีก็จะไดพิจารณาวาการสอนซอมเสริมควรดําเนินตอไป
หรือยุติเพราะถึงจุดหมายปลายทางแลว 

กรมวิชาการ (2524: 101-102) ไดเสนอแนะวิธีการประเมินผลการสอนซอมเสริมในคูมือการ
ใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2524 ไวดังนี้ 

 1. การสังเกต ใชในการประเมินผลจุดประสงคในเร่ืองความคลองแคลวในการปฏิบัติตาม
วิธีการดําเนินงาน 

 2. การตรวจผลงาน โดยการมอบหมายงานใหนักเรียนไปทําก็ใชการตรวจผลงานเพื่อการ
ประเมินได 

 3. การสัมภาษณ ผูสอนอาจใชวิธีการสัมภาษณนักเรียนหลังจากที่มอบหมายกิจกรรมให
ไปปฏิบัติแลว 
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 4. การสอบขอเขียน ควรเปนการสอบอยางสั้นๆ เฉพาะเรื่องที่จําเปนและใชเพ่ือการ
ทดสอบความแมนยํา 

เลเวลเลนและนากี้ (Levellen; & Nagy. 1981: 100) และรุง  เจนจิต (อุไร  สินธุวงศานนท.  
2534: 26.  อางอิงจากรุง  เจนจิต.  2523) ไดใหแนวคิดไววาการประเมินผลการสอนซอมเสริมควร
เปนการประเมินผลแบบอิงเกณฑ เพ่ือวินิจฉัยวานักเรียนมีความรูความสามารถหรือขอบกพรองใน
เร่ืองใดหรือจุดประสงคขอใด และในการสรางเกณฑการเรียนรูในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือแกไขขอบกพรองทางการเรียนซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ที่เพ่ือแกไขขอบกพรองทางการเรียนซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนทุกครั้งของการเรียนการสอนครูตองกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและกําหนด
เกณฑการเรียนรูไวใหชัดเจน 

สําหรับเกณฑที่ใชในการเรียนการสอนซอมเสริมหรือการเรียนการสอนที่มีการศึกษา
ขอบกพรองทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบวินิจฉัยและมีการแกไขขอบกพรองนี้ สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา (2539: 5) และดวงเดือน ออนนวม (2533: 46) ไดใหแนวคิดที่สอดคลองกันในการ
กําหนดเกณฑการเรียนรูวาเกณฑการประเมินใชความถูกตองอยางนอย 67 % หรือ 2 ใน 3  ซึ่ง
หมายความวาผูเรียนทําถูกหมดทั้ง 3 ขอ ถือวาผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาน้ันๆ การใชเกณฑ 67 
% ชวยใหผูวินิจฉัยแนใจไดวา การที่ผูเรียนทําผิดเนื่องจากความไมเขาใจอยางแทจริงไมใชเพราะ
ความพลั้งเผลอ และกระทรวงศึกษาธิการ (2533: 17-21) ไดกลาวไววา ในการจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอนตองแจงใหนักเรียนทราบเกณฑการผานจุดประสงคการเรียนรูและเกณฑขั้นต่ําของการผาน
รายวิชากอนสอนรายวิชานั้น ซึ่งเกณฑการผานจุดประสงคการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับผูสอนกําหนด
ความเหมาะสมของระดับชั้น ซึ่งการกําหนดเกณฑของการผานแตละจุดประสงคควรกําหนดตาม
ความสําคัญของจุดประสงค จุดประสงคที่สําคัญมากเกณฑควรจะสูง จุดประสงคที่สําคัญรองลงมา
เกณฑอาจลดลงได แตตองไมต่ํากวารอยละ 50 และเกณฑขั้นต่ําของการผานรายวิชานั้นคือ รอยละ 
50 ของคะแนนระหวางภาคเรียนรวมกับปลายภาคเรียน 

จากขั้นตอนและระยะเวลาในการสอนซอมเสริมที่ไดกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา การสอน
ซอมเสริมตองมีการศึกษาสาเหตุของปญหาและคนหาขอบกพรองของนักเรียนแลวจัดการสอนซอม
เสริมเพ่ือแกไขขอบกพรองเหลานั้นตามลําดับขั้นตอนจากการวินิจฉัยปญหา การวางแผนการสอน
ซอมเสริม การปฏิบัติการสอนไปจนถึงการวัดผล การหาวิธีสอนและการใชสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและแปลกใหมเพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจ สวนเวลาที่ใชในการสอนซอมเสริมตองจัดให
เหมาะสมกับขอบกพรองของผูเรียน วัย ระดับการศึกษา ซึ่งการสอนอาจใชเวลาวางนอกเวลาเรียน
ปกติ ในระหวางการเรียนการสอนซอมเสริมครูตองเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด ทั้งการตรวจงาน การ
ประเมินผล การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือที่จะใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางนอยรอย
ละ 50 ของคะแนนในแตละจุดประสงคการเรียนรู 
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2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนซอมเสริม 
งานวิจัยตางประเทศ 
บลูม (Bloom. 1968: 1-12) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบทดสอบยอยและการสอน

ซอมเสริมเปนรายบุคคล หรือกลุมยอย ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ชวยใหนักเรียนที่เรียนออนไดประสบ
ผลสําเร็จตามเกณฑของจุดมุงหมายในบทเรียนนั้น ซึ่งแรนดอล (Randall. 1982: 72-183) ดีโลริส 
(Delores. 1975 : 5160-A)  และทอมสัน  (Thomsom. 1986: 4979-A)ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการ
สอนใหบรรลุเกณฑมาตรฐาน มีผลการวิจัยสอดคลองและสนับสนุนงานวิจัยของบลูม ซึ่งไดใชสอบ
ยอย และการสอนซอมเสริม ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานคือ เด็ก
สามารถแสดงพฤติกรรมขั้นสุดทายไดตามเกณฑที่คาดหวังไว 

โคลลินส  (Collins. 1974: 72-183)  และชารลส  (Charles. 1974: 4879-A)  ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับการสอนใหบรรลุเกณฑมาตรฐาน มีผลการวิจัยสอดคลองและสนับสนุนงานวิจัย 
ของบลูมซ่ึงไดใชการสอบยอยและการสอนซอมเสริม  ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึง
เกณฑมาตรฐาน คือ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมขั้นสุดทายไดตามเกณฑที่คาดหวังไว 

ลินคอลน (Lincoln. 1975: 460-163) ไดทําการทดลองใหการศึกษาชดเชยและการสอน 
ซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนเกรด 4 ที่ไดคะแนนต่ํากวา 3.0 ผลที่ไดคือ คะแนนของการ
สอบหลังการเรียนซอมเสริมสูงกวาคะแนนของการสอบกอนการสอนซอมเสริม ซึ่งมิลเลอร (Miller. 
1976: 1507-A) และสแวนสัน (Swanson. 1976: 1381-A) ไดศึกษาในลักษณะเดียวกับลินคอลน ผล
วิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 ฮอรน  (Horn. 1977: 3249-A)  ไดจัดโปรแกรมการอานพิเศษสําหรับนักเรียนเกรด 2 และ 
เกรด 3 ที่มีขอบกพรองในการอานโดยจัดสอนเปนกลุมยอยและรายบุคคล  ซึ่งใชเทคนิคการสอน
หลายอยาง  ผลการวิเคราะหคะแนนกอนสอนและหลังสอนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ  มี
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจและมีมีความกาวหนาในดานคําศัพทเพ่ิมขึ้น 
 บอสแลนด (Bosland. 1978: 4636-A)  ไดทําการศึกษาวิธีใชแบบทดสอบวินิจฉัย  เพ่ือ
วินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การบวกและการลบของนักเรียนเกรด 3 และ
เกรด 4  โดยใชเวลาสองสัปดาหสําหรับทดสอบคนหาขอบกพรองแลทําการสอนซอมเสริม  พบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมสามารถทําคะแนนเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 โกเวน  (Gowen. 1982: 710-A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอนซอมเสริมที่ใชเครื่องคํานวณ
ในการทําการบานวิชาพีชคณิตของนักศึกษาในวิทยาลัย  84  คน  โดยแบงออกเปนกลุมที่ใชและไม
ใชเครื่องชวยคํานวณ  แตละกลุมยังถูกแบงออกเปนกลุมยอย คือ กลุมที่ไดรับการบานทุกวันไดรับ
เปนกลุมเล็กและรายบุคคล ผลปรากฏวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมที่
ใชเครื่องชวยคํานวณ  สวนการสอนรวมกันเปนกลุมเล็ก  การสอนเปนรายบุคคล  และการสอนซอม
เสริมแบบเดิมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
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 สเตจ  และคลูสเตอแมน  (Stage; & Kloosterman. 1995: 294-311)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์
ในการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษา ที่ผลตอเพศและความเชื่อ  พบวาทักษะวิชา
คณิตศาสตรมีความสัมพันธกับความเชื่อในกลุมเพศหญิง  แตไมมีความสัมพันธในกลุมเพศชาย  
การแนะนําถึงความเขาใจในธรรมชาติของคณิตศาสตรที่ตองฝกฝน  เปนประโยชนสําหรับนักศึกษา
ในการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรในระดับอุดมศึกษา ทําใหผูหญิงที่เชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของ
คณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 แบกซเตอร  และสมิธ  (Baxter; & Smith. 1998: 1051-1970)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
การสอนแบบปกติและการสอนซอมเสริมแกนักสึกษาที่ เรียนออนในวิชาคณิตศาสตรของ
มหาวิทยาลัยอิลลินอยสที่ชิคาโก  ซึ่งจากขอมูลมหาวิทยาลัยนักศึกษาเรียนวิชาคณิตศาสตรขั้น
พ้ืนฐานตกต่ําในชวงป 1995  ในการวิเคราะหนักศึกษาที่เรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ใชการสอนแบบปกติ 

งานวิจัยในประเทศ 
สาธร  แกนมณี  (2525: 185)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ 

ซอมเสริม 3 วิธี ในทฤษฎีการเรียนเพ่ือรอบรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โพลิโนเมียล ระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ซึ่งวิธีการซอมเสริมมีดังนี้ 
  1 . การสอนซอมเสริมเปนรายบุคคลโดยการเพิ่มแบบฝกหัด 
  2 . การสอนซอมเสริมเปนรายบุคคลโดยใชบทเรียนโปรแกรม 
  3 . การสอนซอมเสริมเปนกลุมโดยเฉลยขอสอบยอยอธิบายขอบกพรอง 
 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมดวยวิธี
ตางๆ ทั้งสามวิธี สูงกวากลุมนักเรียนที่ไมไดรับการสอนซอมเสริม และนักเรียนที่ไดรับการสอนซอม
เสริมเปนกลุม โดยเฉลยแบบทดสอบยอยอธิบายขอบกพรองเปนการรวมๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมควบคุม 

เศรษฐศักดิ์  หนูทอง  (2527: 72)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียน 
ซอมเสริม เร่ืองเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชบทเรียนโปรแกรม แบบฝกหัด
พบวาครูซึ่งใชแผนการสอนเดิมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การสอนซอม
เสริมโดยใชแบบฝกหัดเพิ่มสูงกวาการสอนซอมเสริมโดยใชบทเรียนโปรแกรมและการสอนซอมเสริม
ตามปกติโดยครู ซึ่งใชแผนการสอนเดิม 
 บริบูรณ ศรีมาชัย (2529: 77-79) และพีระ รัศมีสวาง (2530: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหา
และความตองการในการสอนซอมเสริมคณิตศาสตร พบวา การสอนซอมเสริมมีความจําเปนและมี
ประโยชน  การสอนซอมเสริมโดยใชครูคนเดิม นําเนื้อหาที่นักเรียนไมเขาใจมาสอนซ้ําใหแกนักเรียน 
สภาพที่เปนปญหามากคือ ปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขาดสื่อการเรียน นักเรียน
ตองการใหครูเอาใจใสเปนรายบุคคล และตองการใหครูมีวิธีการชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนและ
เรียนอยางสนุกสนาน 
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 พรทิพย  สุวพันธ  (2528: 65-66)  ไดศึกษาสํารวจปญหาและความตองการของครูในการ
สอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาการสอน
ซอมเสริมมีความจําเปนและมีประโยชน การสอนซอมเสริมโดยใชครูคนเดิม นําเนื้อหาที่นักเรียนไม
เขาใจมาสอนซ้ําใหแกนักเรียน สภาพที่เปนปญหามากคือปญหาในการจัดกิจกรรมสําหรับการซอม
เสริม นักเรียนขาดการกระตือรือรน นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการสอนซอมเสริมและขาดสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนซอมเสริม และครูตองการประสบการณในการสอนซอมเสริมมาก 
 ณรงค บูรณะศรีศักดิ์ (2530) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายบุคคลเพื่อ
การสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเร่ือง ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
สรุปผลวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริม โดยใชชุด
การสอนรายบุคคล กับนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมตามปกติแตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และคารอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการวัดจุดประสงคหลังซอมเสริมโดยใชชุด
การสอนรายบุคคลมากกวาการสอนซอมเสริมตามปกติ 

วาทินี ธีรตระกูล (2534: 80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู โจทยปญหาคณิตศาสตรในการสอนซอมเสริมจุดบกพรองเร่ืองเวลา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดการสอนซอมเสริมกับวิธีสอนซอมเสริมตามปกติ ผลปรากฏวา ความ
คงทนในการเรียนรูของกลุมที่ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชชุดการสอนกับวิธีการสอนตามปกติไม
แตกตางกัน 

อดิเรก เนตยานันท (2536: 45-47) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ฟงกชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช
บทเรียนสําเร็จรูป และใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบเทปโทรทัศน ผลปรากฏวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมที่เรียนซอมเสริม โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบเทปโทรทัศนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนซอมเสริมโดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ณัฐวดี  สอนบุตร  (2542: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการสอนซอมเสริมโดยใชชุดฝกการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสตรีพรอมพรรณวิทยา  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ   
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชชุดฝกการเขียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คมศักดิ์ หาญสิงห (2543: 51) ไดศึกษาผลของการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเร่ือง
โจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชบทเรียน
การตูนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริม โดยครูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สุจินดา  พัชรภิญโญ  (2548: 85)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชชุดการสอนซอมเสริมคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาระบบ
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สมการเชิงเสนสองตัวแปร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาเกณฑรอยละ 50 โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุรภี  ฤทธิวงศ  (2549: 40)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหารอยละ ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 2  สูงกวาเกณฑรอยละ 50 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมลักษณ  สะหรั่งบิน  (2553: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย
ปญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรหลังการสอนซอม
เสริมโดยใชเทคนิคของพอลโลเวยและแพตตันรวมกับการใชเสนจํานวนอยูในระดับดี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนซอมเสริมที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนซอมเสริมที่มีนักการศึกษาทําการวิจัยไวแลวน้ัน มีวิธีการในการสอนซอม
เสริมที่แตกตางกันออกไป แตสิ่งที่ตองการเหมือนกัน คือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงยิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนการสอนที่จะบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ ครูผูสอนตองมี
ความรูความเขาใจและวิธีการสอนซอมเสริมใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพของตนเอง 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 วิลสัน (Wilson. 1971: 643 – 696)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
หมายถึง  ความสามารถทางดานสติปญญา  (Cognitive   Domain)  ในการเรียนรูคณิตศาสตร  ซึ่ง
เปนผลของการเรียนรูคณิตศาสตรที่ประเมินพฤติกรรมดานสติปญญาในการเรียนรูคณิตศาสตร
ออกมาเปนระดับความสามารถ  และไดนําเอาการจําแนกจุดประสงคทางการศึกษาของเบนจามิน  
เอส  บลูม  และคณะ    (Benjamin S. Bloom; &  Others )  มาแบงพฤติกรรมในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive  Domain)  ออกเปน  4  ระดับ  ดังนี้ 
  1. ความรูความจําดานการคํานวณ  (Computation)  พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ํา  แบงออกเปน  3  ขั้น ดังนี้ 
   1.1ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง  (Knowledge  of  Specific  Facts)  เปน
ความสามารถที่จะระลึกขอเท็จจริงตางๆ ที่นักเรียนเคยไดรับจากการเรียนการสอนมาแลวคําถามที่
จะวัดความสามารถในระดับน้ีจะเก่ียวกับขอเท็จจริงตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนักเรียนไดสั่งสมมา
เปนระยะเวลานานแลวดวย 
   1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับคําศัพทและนิยาม  (Knowledge  of  Terminology) 
เปนความสามารถในการระลึกหรือจําศัพท และนิยามตางๆได โดยคําถามจะถามโดยตรงหรือโดย
ออมก็ได แตไมตองอาศัยคํานวณ 



 32

   1.3 ความสามารถในการทําตามขั้นตอน (Ability  to  Carry  Out  Algorithms)  
เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริง  หรือนิยามหรือกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมาคํานวณ
ตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนรูมาแลว  ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้  ตองเปนโจทยงายๆ
คลายคลึงกับตัวอยาง  นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
 2. ความเขาใจ ( Comprehension ) ความเขาใจเปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรม
ระดับความรูความจําเกี่ยวกับการคํานวณ แตซับซอนกวา  แบงเปน  6  ขั้นตอน 
  2.1 ความรูเกี่ยวกับมโนทัศน (Knowledge  of  Concepts)  ความรูเกี่ยวกับมโนทัศน
เปนความสามารถที่ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เพราะมโนทัศนเปนนามธรรม
ซึ่งประมวลจากขอเท็จจริงตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือการยกตัวอยางของมโน
ทัศนนั้นโดยใชคําพูดของตัวเอง  หรือเลือกความหมายที่กําหนดใหซึ่งเขียนในรูปใหม  หรือตัวอยาง
ใหมแตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน  มิฉะนั้นจะเปนการวัดความจํา 
  2.2 ความรูเกี่ยวกับหลักการ กฎ และขอสรุปนัยทั่วไป (Knowledge  of  Principles   
Rules, and  Generalization)  พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถในการนําเอาหลักการ  กฎ และ
ความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนไปสัมพันธกับปญหาจนไดแนวทางในการแกปญหาได  ถาคําถามนั้น
เปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนไมเคยพบมากอน  อาจจัดเปนพฤติกรรมในระดับการ
วิเคราะหได 
  2.3 ความรูเกี่ยวกับโครงสรางคณิตศาสตร (Knowlege of  Mathematical Structure)  
เปนคําถามที่วัดพฤติกรรมในขั้นนี้เปนคําถามที่เกี่ยวกับสมบัติของระบบจํานวนและโครงสรางทาง
พีชคณิต 
  2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนองคประกอบของปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบ
หน่ึง (Ability to Transform Problem From  One Mode to Another)  พฤติกรรมในขั้นน้ีเปน
ความสามารถในการแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหม  หรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษา
พูดใหเปนสมการ ซึ่งมีความหมายคงเดิม  โดยไมรวมถึงขั้นตอน (Algorithms)  ในการแกปญหา
หลังจากแปลแลว  อาจกลาวไดวา  เปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 
  2.5 ความสามารถติดตามแนวเหตุผล (Ability to Follow a line of Reasoning)  เปน
ความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตรซึ่งแตกตางไปจากความสามารถในการ
อานทั่วๆไป 
  2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  
 (Ability to Read and Interpret a Problem)  ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นน้ี  อาจดัดแปลงมา
จากขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นอ่ืนๆ  โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหา  ซึ่งอาจอยูใน
รูปของของขอความ  ตัวเลข  ขอมูลทางสถิติ  หรือกราฟ 
 3. การนําไปใช  (Application)  การนําไปใชเปนความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับ
ปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน  หรือคลายกับแบบฝกหัด  นักเรียนสามารถเลือก
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กระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก  พฤติกรรมในระดับน้ีแบงเปน  4  
ขั้นตอน  ไดแก 
  3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายคลึงกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน  
(Ability to Solve Routine Problem)  นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและเลือก
กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
  3.2 ความสามารถในการเปรียบเทยีบ (Ability to Make Comparisons) ความสามารถ
ในการเปรียบเทียบ  เปนความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล  2  ชุด เพ่ือสรุป
การตัดสินใจ  ซึ่งในการแกปญหาขั้นน้ี  อาจตองใชวิธกีารคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่
เกี่ยวของ  รวมทั้งความสามารถในการคดิอยางมีเหตุผล 
  3.3 ความสามารถในการวิเคราะห (Ability to Analyze Data)  พฤติกรรมในขั้นน้ีเปน
ความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให  ซึ่งตองอาศัย
การแยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของ  พิจารณาวาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ
เพ่ิมเติม  มีปญหาอ่ืนใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยู หรือ
ตองแยกโจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวนๆมีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเน่ืองตั้งแตตนจนได
คําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
  3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบแผน  ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกัน และการ
สมมาตร (Ability to Recognize Patterns, Isomorphism, and Symmetries)  พฤติกรรมในขั้นนี้
เปนความสามารถที่ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเน่ืองตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให  การ
เปลี่ยนรูปปญหา  การจัดกระทํากับขอมูล  การระลึกถึงความสัมพันธ  นักเรียนจองสํารวจสิ่งที่
คุนเคยกันจากขอมูลหรือสิ่งที่กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 
 4. การวิเคราะห (Analysis)  พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของสมรรถภาพ
ทางพุทธิพิสัยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ซึ่งรวมพฤติกรรมสวนใหญที่บรรยายไวในการ
วิเคราะห  การสังเคราะห  หรือการประเมินของบลูม (Bloom)  และรวมถึงสิ่งที่เรียกวา   “การ
คนควาอยางอิสระ (Open  Search)” ดวย  และพฤติกรรมในระดับนี้ประกอบดวยการแกปญหาที่ไม
เคยแกมากอน  ประสบการณเกี่ยวกับการคนพบ  และพฤติกรรมสรางสรรคที่เกี่ยวของกับ
คณิตศาสตร  พฤติกรรมในระดับน้ีแตกตางจากพฤติกรรมในระดับการนําใชหรือระดับความเขาใจ
ตรงที่พฤติกรรมในระดับนี้ประกอบดวยระดับของการถายโยงไปยังบริบทที่ไมเคยปฏิบัติมากอน  
การตอบขอทดสอบในระดับนี้ตองอาศัยพฤติกรรมการเรียนดวยตนเอง ( Heuristic  Behavior ) เปน
อยางมาก  วัตถุประสงคการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยูที่ระดับการวิเคราะหซึ่งแบงไดเปน  5  
ขั้นตอน  ดังนี้ 
  4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve  
Nonroutine  Problems)  คําถามในขั้นน้ีเปนคําถามที่ซับซอน  ไมมีแบบฝกหัดและตัวอยาง  
นักเรียนไมเคยเห็นมากอนตองอาศัยความคิดสรางสรรค  ผสมผสานกับความเขาใจในมโนทัศน
นิยามตลอดจนทฤษฎีตางๆที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 
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  4.2 ความสามารถในการคนพบความสัมพันธ (Ability  to  Discovery Relationships)  
พฤติกรรมในขั้นนี้ เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆที่โจทยกําหนดใหใหม แลวสราง
ความสัมพันธขึ้นใหมเพ่ือใชในการแกปญหา  แทนการเพียงแตนําความสัมพันธเดิมที่จําไดมาใชกับ
ขอมูลชุดใหมเทานั้น 
  4.3 ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability  to  Construct  Proofs)  พฤติกรรม
ในขั้นน้ีเปนความสามารถในการสรางภาษา  เพ่ือยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผล
โดยอาศัยนิยาม สัจพจน และทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวมาพิสูจนปญหาที่ไมเคยพบมากอน 
  4.4 ความสามารถในการวิพากษวิจารณขอพิสูจน (Ability  to Criticize Proofs)
พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางพิสูจน  อาจเปนพฤติกรรม
ที่มีความซับซอนนอยกวาพฤติกรรมในการสรางขอพิสูจน  พฤติกรรมในขั้นน้ีตองการใหนักเรียน
สามารถตรวจสอบขอพิสูจนวาถูกตองหรือไมมีตอนใดผิดบาง 
  4.5 ความสามารถในการสรางและทดสอบความถูกตองของขอสรุปนัยทั่วไป  
(Ability  to  Formulate  and  Validate  Generalizations) พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถใน
การคนพบสูตร หรือกระบวนการแกปญหา และพิสูจนวาใชกรณีทั่วไปได 
 จากขอความขางตน  ผูวิจัยสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง  
ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาจากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง 
โจทยปญหาการแปรผัน  ซึ่งประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรม
ดานความรูและความคิดตามที่วิลสัน จําแนกไว 4 ระดับ คือ ดานความรูความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช และการวิเคราะห 
 
3.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งเรวัตและคุปตะ  
 (Rawat; &  Cupta. 1970: 7 – 9)  ไดกลาววาอาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง หรือมากกวานั้นโดย
มีดวยกันหลายประการไดแก 
  1.  นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
  2.  ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
  3.  ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาบุตร 
  4.  นักเรียนมีสุขภาพที่ไมสมบูรณ 
  5.  ความยากจนของผูปกครอง 
  6.  ประเพณีทางสังคม  ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
  7.  โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
  8.  การสอบตกชั้นเพราะการวัดผลไมดี 
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  9. อายุนอยหรือมากเกินไป 
  10. สาเหตุอ่ืนๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก 
 วัชรี  บูรณสิงห (2525: 435) กลาววานักเรียนที่ออนคณิตศาสตรมีลักษณะดังนี้ 
  1. ระดับสติปญญา (I . Q .) อยูระหวาง 75 – 90  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตรจะต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 30 
  2. อัตราการเรียนรูทางคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนอ่ืนๆ 
  3. มีความสามารถทางการอานต่ํา 
  4. จําหลักหรือมโมติเบื้องตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวไมได 
  5. มีปญหาในการใชถอยคํา  
  6. มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆและการสรุปเปนหลักเกณฑโดยทั่วไป 
  7. มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย  สังเกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตร
บอยครั้ง 
  8. มีเจตคติที่ไมดีตอโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิชาคณิตศาสตร 
  9. มีความกดดันและรูสึกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเองและบาง
ครั้งรูสึกดูถูกตนเอง 
  10. ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตัวเอง 
  11. อาจมาจากสภาพครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนอ่ืนๆ 
ซึ่งมีผลทําใหขาดประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
  12. ขาดทักษะในการฟงและไมมีความตั้งใจในการเรียน หรือมีความตั้งใจในการเรียน
เพียงชั่วระยะเวลาสั้น 
  13. มีขอบกพรองในดานสุขภาพ  เชน  สายตาไมดี  มีปญหาดานการฟงและมี
ขอบกพรองทางทักษาการใชมือ 
  14. ไมประสบผลสําเร็จในดานเรียนทั่วๆไป 
  15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด  ซึ่งทําใหไมสามารถใชคําถามที่
แสดงใหเห็นวาตนเองยังไมเขาใจในการเรียนน้ันๆ 
  16. มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทั้งทางดานอารมณและสังคม 

จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  พบวา  
มีหลายสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนต่ําแตสาเหตุที่สําคัญคือความไมเขาใจในเนื้อหานั้นๆ 
เน่ืองมาจากความไมพรอมทางดานสติปญญาและมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรนอย  ดังน้ันในการที่จะ
ชวยเหลือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงใชวิธีชวยเหลือ
โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม  เร่ือง  โจทยปญหาการแปรผัน เพ่ือที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น 
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3.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เพรสคอตต (Prescott. 1961: 14 – 16)  ไดใชความรูทางชีววิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา 
และการแพทย  ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน  และสรุปผลการศึกษาวา  องคประกอบที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน มีดังตอไปน้ี 
  1. องคประกอบทางดานรางกาย   ไดแก  อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย  สุขภาพ
ทางกาย  ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 
  2. องคประกอบทางความรัก  ไดแก  ความสัมพันธของบิดามารดา   
ความสัมพันธของบิดามารดากับลูก  ความสัมพันธระหวางลูกๆดวยกัน  และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัว 
  3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม  ไดแก  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความ
เปนอยูของครอบครัว  สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 
  4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน  ไดแก  ความสัมพันธของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
  5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน  ไดแก  สติปญญา  ความสนใจ   
เจตคติของนักเรียนตอการเรียน 
  6. องคประกอบทางการปรับตัว  ไดแก  ปญหาการปรับตัว  การแสดงออกทาง
อารมณ 

แครรอล  (Carroll. 1963: 723 – 733)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององคประกอบ
ตางๆที่มีตอระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยการนําเอาครู  นักเรียน  และหลักสูตรมาเปน
องคประกอบที่สําคัญ  โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรู
ที่นักเรียนจะไดรับ 
 แมดดอกซ  (Maddox. 1963: 9)  ไดศึกษา  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละ
บุคคลนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบทางสติปญญาและความสามารถทางสมองรอยละ 50 – 60  และ
ขึ้นอยูกับโอกาสและสิ่งแวดลอมรอยละ 10 – 15 
 จากการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น  มีองคประกอบที่
สําคัญหลายประการที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน  สติปญญา  การปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอม  และอารมณ 
 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 บุล (Bull. 1993: 54 -07A)  ไดศึกษาเรื่องการสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในระดับเกรด 8 โดยใชการเรียนแกปญหา 4 ขั้นตอน โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมทดลองเปนครู  5  คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 274 คน  และกลุม
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ควบคุมเปนครู  4  คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 237 คน  กลุมทดลองครูจะสอนโดยใชชุดการ
เรียน “ Magic  Math ”  โดยสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน  สวนกลุมควบคุมครูจะสอนตามปกติ  
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียน  มีความสามารถมากกวานักเรียนที่เรียน
ตามปกติ 
 ริโอแดน และนอยซ (Riordan; & Noyce. 2001: 368 – A)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของหลักสูตรมาตรฐานหลักวิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 ถึง เกรด 8 ศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับนักเรียน 2 กลุม กลุมที่ 
1เรียนตามหลักสูตรเดิม  กลุมที่ 2 เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลัก  ผลจากการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ตามหลักสูตร
เดิม   

ทอมสัน (Thomson. 2001: 58 – A)  ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับหลักสูตรที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนพีชคณิตปที่ 2  ของนักศึกษาชั้นปที่ 2  จํานวน 16 คน แบง
ออกเปนสองกลุม  โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนเปนตัวชี้วัด  แลวใหนักเรียนกลุมที่ 1 เรียนตาม
หลักสูตรปกติ  และนักเรียนอีกกลุมเรียนหลักสูตรพีชคณิตชั้นสูง  แลวทําการทดสอบหลังเรียนซึ่ง
เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบและการตอบแบบอิสระ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมที่เรียนตาม
หลักสูตรปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวานักเรียนที่เรียนหลักสูตรพีชคณิตชั้นสูง 

ฟนน  และคนอื่นๆ  (Finn; et al. 2003: 228 – A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรมาตรฐาน
หลัก  โดยทําการศึกษากับครู 40 คน  นักเรียน  1,466 คน  จาก 26 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา สิ่ง
ที่สําคัญมากที่สุด คือ การเตรียมการสอนตามหลักสูตร  รองลงมา คือ พฤติกรรมการสอนของครู  
ซึ่งมีผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 รีส และคนอื่นๆ  (Reys; et al. 2003: 74 – A)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
มาตรฐานหลักและหลักสูตรเดิมวิชาคณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 8 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมแรกใหเรียนโดยใชหลักสูตร
มาตรฐานหลักอยางนอย 2 ป และอีกกลุมเรียนโดยใชหลักสูตรเดิม  ผลจากการวิจัยพบวา  นักเรียน
ที่เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

งานวิจัยในประเทศ 
ศิริวรรณ  ฤกษนันทน (2531)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ

ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองสมการ ที่เรียนโดยหลักการเรียน
เพ่ือรูแจง  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูเพ่ือรูแจงสูงกวาการเรียนตามปกติ 
 มะลิ  จุลวงษ (2532)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมและแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน  
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พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมคณิตศาสตรที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาที่ครู
เปนผูสอน 

ปฐมาพร  อาสนวิเชียร  (2541: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสนใจ
ในการเรียนและความภาคภูมิใจในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ที่ไดรับการเรียนแบบเปนคู (Learning  cell) โดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรกับการสอนตาม
คูมือครู  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคู (Learning  cell) โดยใชชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เพ็ญประภา  แสนลี  (2542: 57)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง 
พหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมนันทนาการสูงกวา
กอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 รจนา  รัตนนิคม  (2544: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผลจากการวิจัยพบวา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสามารถเพียงพอในการ
เรียนที่ระดับนัยสําคัญ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
ความสามารถทางการเรียนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 พงษรัศมี  เฟองฟู  (2545: บทคัดยอ)  ไดสรางบทเรียนเรื่องการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอุปนัยเชิง
คณิตศาสตรตามบทเรียนที่ผูวิจัยเรียบเรียงมา  กลุมตัวอยางไดรับการสอนโดยใชบทเรียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  ผลจากการวิจัยพบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีความสามารถเพียงพอในการ
เรียนรูและประยุกต เรื่อง การอุปนัยเชิงคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ขวัญตา  พันธบานแหลม (2546) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองกราฟ และการ
ประยุกตของกราฟ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 มีความสามารถทางการเรียน เรื่อง กราฟและการประยุกต  ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  นักเรียนจะ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบตางๆ นอกเหนือจากการเรียน
ตามปกติ 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตร 
4.1 ความหมายของโจทยปญหา 

 แอนเดอรสัน  และปงกรี (ศรีทอง  มีทาทอง. 2534: 23 : อางอิงจาก  Anderson; &    
Pingry.  1973: 228)  ไดใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามที่
ตองการหาขอสรุป  หรือเปนคําตอบซึ่งผูแกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสมซึ่ง
ใชความรู  ประสบการณ  การวางแผน  และการตัดสินใจประกอบกัน 
 อดัมส , เอลลิส  และบีสัน (สุนีย  เหมะประสิทธิ์.  2533: 1 ; อางอิงจาก Adams; Ellis; &    
Beeson. 1977: 173)  ไดใหความหมายไววา  โจทยปญหาคณิตศาสตร  คือ  โจทยภาษา (Word  
Problem)  หรือโจทยเร่ืองราว (Story  Problem)  หรือโจทยเชิงสนทนา (Verbal  Problem)  นั่นคือ
ปญหาทางคณิตศาสตรที่บรรยายสถานการณดวยขอความและตัวเลขโดยตองการคําตอบในเชิง
ปริมาณหรือตัวเลข  ซึ่งผูแกปญหาจะตองคนหาวาจะใชวิธีการใดแกโจทยนั้น  ซึ่งในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตรจําเปนตองอาศัยทักษะและความสามารถตางๆมาประกอบกัน  เชน  ทักษะ
การอานและวิเคราะหปญหา  การคํานวณ  การมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆเปนตน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2526: 427) 
 สุมนมาศ  สันโดษ ( 2520: 5 )  ไดใหความหมายของโจทยปญหาทางคณิตศาสตรวาเปน
คําถามทางคณิตศาสตร  ซึ่งนักเรียนจะตองตีความหมายโจทยมาเปนสัญลักษณทางคณิตศาสตร
กอนจึงจะดําเนินการหาคําตอบได 
 วิไลวรรณ  เอ้ือสุวรรณ (2531: 28) ไดใหความหมายของโจทยปญหาทางคณิตศาสตรวา
เปนสถานการณที่ประกอบดวยภาษาและตัวเลขที่ตองการคําตอบโดยที่ผูแกปญหานั้น  จะตองหา
วิธีการทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม  เลือกตัดสินใจและลงมือแกปญหาเอง 
 ดวงเดือน  ออนนวม (2533: 1269)  ใหความหมายไววา  โจทยปญหาเปนสภาพของ
ปญหาทางคณิตศาสตร  ซึ่งประกอบดวยจํานวนและตัวเลข  และขอความที่กอใหเกิดปญหา  
นักเรียนจะตองตัดสินใจเองวาจะใชวิธีอะไรในทางคณิตศาสตรมาแกปญหานี้  พรอมทั้งเสนอแนะวา
ครูควรจัดโจทยปญหาเหลานี้ไวหลายระดับความรู  ความสามารถ  และประสบการณของเด็กแตละ
คน  เพ่ือไมใหเด็กเกิดความคับของใจ  หรือขาดแรงจูงใจในการคิดแกโจทยปญหาที่ซับซอนขึ้น 
 สวัสดิ์  จิตตจนะ (2535: 77)    ไดใหความหมายวา  โจทยปญหาคณิตศาสตร  เปน
ขอความที่แสดงถึง  เงื่อนไข  ความสัมพันธของจํานวนที่กําหนดไวในแตละประโยค  ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งอันจะกอใหเกิดจํานวนและผลลัพธอีกจํานวนหนึ่งที่ตองการทราบในคําถามของโจทย 
 ปรีชา  เนาวเย็นผล (2537: 62) ใหความหมายวา    เปนสถานการณทางคณิตศาสตรที่
ตองการคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปของปริมาณ  หรือจํานวน  หรือคําอธิบายใหเหตุผลเปนสถานการณ
ที่ไมคุนเคยมากอน   ไมสามารถหาคําตอบไดโดยทันทีทันใด   จะตองใชทักษะ  ความรู  และ
ประสบการณหลายๆอยางประมวลเขาดวยกันจึงจะหาคําตอบได 
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 อนันต  โพธิกุล (2543: 48)  ใหความหมายโจทยปญหาวาเปนที่ตองการหาขอสรุปหรือ
คําตอบโดยสถานการณนั้นจะเปนปญหาที่ใชภาษาแสดงถึง  เง่ือนไขความสัมพันธของจํานวนที่
กําหนดไวในแตละประโยค  ซึ่งนักเรียนจะตองคิดและตัดสินใจวา  จะใชวิธีการอะไรทางคณิตศาสตร
มาแกปญหา 
 จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง  โจทยภาษา   (Word  
Problem)  ที่บรรยายถึงสภาพของปญหาทางคณิตศาสตรที่ประกอบดวยภาษาและตัวเลข  โดย
ตองการคําตอบที่เปนปริมาณ  ซึ่งนักเรียนตองมีทักษะและความสามารถหลายๆดานมาประกอบกัน
เพ่ือใชในการแกโจทยปญหานั้น 

 
4.2 ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 ไดมีผูแบงปญหาทางคณิตศาสตรออกเปนประเภทตางๆ ดังน้ี (สมเดช  บุญประจักษ.  
2540: 12)   
  1. พิจารณาจุดประสงคของปญหา  โพลยา (Polya. 1957: 23 – 29) แบงปญหาทาง
คณิตศาสตรไดเปน  2  ประเภท  คือ 
   1.1ปญหาใหคนควา  เปนปญหาใหคนควาหาคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปปริมาณหรือ
ใหหาวิธีการและคําอธิบายในการใหเหตุผล 
   1.2 ปญหาใหพิสูจน  เปนปญหาที่ตองการใหแสดงการใหเหตุผลวา  ขอความที่
กําหนดใหเปนจริง  หรือขอความที่กําหนดใหเปนเท็จ 
  2. พิจารณาจากตัวผูแกปญหาและความซับซอนของปญหา  รีส  ซุยดัม  และ 
ลินดควิสท  (Reys, Suydum; &  Lindquist. 1992: 29)  แบงปญหาทางคณิตศาสตรไดเปน  2  
ประเภท 
   2.1 ปญหาธรรมดา (Routine  problems)  เปนปญหาที่ตองการใหประยุกตใชการ
ดําเนินทางคณิตศาสตร  มักเปนปญหาที่ไมมีโครงสรางซับซอนนัก  ผูแกปญหามีความคุนเคยใน
โครงสรางและวิธีการแกปญหาเม่ือพบปญหาสามารถแกปญหาไดในทันที 
   2.2 ปญหาแปลกใหม (nonroutine  problems)  เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน  
และผูแกปญหาไมคุนเคยกับปญหานั้น  ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขา
ดวยกัน  จึงจะแกปญหานั้นได 
  3. พิจารณาตามลักษณะของปญหา  บิทเทอร ,  แฮทฟลด  และเอดเวิรด 
( Bitter;  Hatfield; &  Edwards. 1989 : 137 )  ไดแบงปญหาประเภทนี้ออกเปน  3  ลักษณะคือ 
   3.1 ปญหาปลายเปด (open – ended)  เปนปญหาที่มีคําตอบที่เปนไปไดหลาย
คําตอบ  ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมและวิธีการแกปญหา   ปญหาลักษณะนี้จะใหความสําคัญของ
กระบวนการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ 
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   3.2 ปญหาใหคนพบ (discovery)  เปนปญหาที่ผูแกปญหาตองดําเนินการตาม
สถานการณที่กําหนด  สืบคนไปจนกระทั่งไดคําตอบในขั้นตอนสุดทายของการแกปญหา  มักเปน
ปญหาที่มีวิธีการแกไดหลากหลาย 
   3.3 ปญหาที่กําหนดแนวทางในการคนพบ (guided  discovery)  เปนปญหาที่มี
รายละเอียดของปญหา  เชน  มีคําชี้แนะ (clues)  และคําชี้แจงในการแกปญหา  ซึ่งผูแกปญหา
สามารถดําเนินการแกปญหาตามคําชี้แนะไดเลยโดยไมตองกังวลในการหาคําตอบ 
  4. พิจารณาตามเหมายของการฝก  ชารลสและเลสเตอร (Charles; &  Lester. 1982: 
6 – 10)  ไดพิจารณาจําแนกระเภทของปญหา  ตามเปหมายการฝกแกปญหา  ดังนี้ 
   4.1 ปญหาที่ใชฝก (drill   exercise)  เปนปญหาที่ใชฝกขั้นตอนวิธีการคํานวณ
เบื้องตน   
   4.2 ปญหาขอความอยางงาย (simple  translation  problems)  เปนปญหา
ขอความที่เคยพบมากอน  เชน  ปญหาในหนังสือเรียน  ตองการฝกใหคุนเคยกับการเปลี่ยนประโยค
สัญลักษณทางคณิตศาสตร  มักเปนปญหาขั้นตอนเดียวที่มุงใหเกิดความเขาใจในมโนมติทาง
คณิตศาสตร  และพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณ 
   4.3 ปญหาขอความที่ซับซอน (complex  translation  problems)  คลายกับ
ปญหาอยางงาย  แตเพ่ิมเปนปญหาที่มี  2  ขั้นตอนหรือมากกวา  2  ขั้นตอน  หรือมากกวา  2  การ
ดําเนินการ 
   4.4 ปญหาที่มีกระบวนการ (process  problems)  เปนปญหาที่ไมเคยพบมากอน  
ไมสามารถเปลี่ยนเปนประโยคทางคณิตศาสตรไดทันที  จะตองจัดปญหาใหงายขึ้น  หรือแบงเปน
ขั้นตอนยอยๆ  แลวหารูปแบบทั่วไปของปญหา  ซึ่งนําไปสูการคิดและการแกปญหาเนนการพัฒนา
ยุทธวิธีตางๆเพื่อใหเกิดความเขาใจมีการวางแผนแกปญหาและประเมินผลคําตอบ 
   4.5 ปญหาการประยุกต (applied  problems)  เปนปญหาที่ตองใชทักษะความรู  
มโนมติ  และการดําเนินการทางคณิตศาสตร  การไดมาซึ่งคําตอบตองอาศัยวิธีทางคณิตศาสตรเปน
สําคัญ  เชน  การรวบรวม  การแทนขอมูลดวยสัญลักษณ  จัดระบบ  ประมวลผลและแปลผลเพื่อ
ตัดสินเกี่ยวกับขอมูลนั้นๆ ปญหาการประยุกตเปนปญหาที่เปดโอกาสใหผูแกปญหาไดใชทักษะ
กระบวนการ  มโนมติ  และขอเท็จจริงในการแกปญหา  โดยเฉพาะปญหาในชีวิตจริง  ซึ่งจะทําให
นักเรียนเห็นประโยชนและเห็นคุณคาของคณิตศาสตร 
   4.6 ปญหาปริศนา (puzzle)  เปนปญหาที่บางครั้งไดคําตอบจากการเดาสุม  ไม
จําเปนตองใชคณิตศาสตรในการแกปญหา  บางครั้งตองใชเทคนิคเฉพาะ  เปนปญหาที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค  มีความยืดหยุนในการแกปญหา  และเปนปญหาที่มองไดหลาย
แงมุม  ปญหาปริศนามักเปนปญหาลับสมอง  ปญหาทาทาย  ผูที่มีทักษะในการแกปญหาจะ
แกปญหาลักษณะนี้ไดดี 

บารูด้ี  (สุนีย  เหมะประสิทธิ์.  2533: 33; อางอิงจาก Baroody. 1987: 260 – 261)  แบง
โจทยปญหาคณิตศาสตรออกเปน  2  ประเภทคือ 
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  1. โจทยปญหาปกติ ( routine  problem )  คือ  โจทยปญหาในหนังสือเรียนทั่วๆไป 
ซึ่งมุงเนนการฝกทักษะใดทักษะหนึ่ง  มีขอมูลที่จําเปนและมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว 
  2. โจทยปญหาที่ไมปกติ ( nonroutine  problem )  คือ โจทยปญหาที่มีลักษณะ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชีวิตมากกวาโจทยปญหาปกติ คือ มีขอมูลมาก  ทั้งที่จําเปน
และไมจําเปน  หรือมีขอมูลไมเพียงพอ  อาจมีคําตอบมากกวา  1  คําตอบ  เนนการคิดวิเคราะห
อยางเปนเหตุเปนผล 
 จากประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมา  ผูวิจัยสรุปไดวา โจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร  แบงเปนประเภทตางๆ  ตามจุดประสงค  ตามลักษณะของปญหา  และแบงเปนโจทย
ปญหาปกติ และโจทยปญหาที่ไมปกติ  ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และเปาหมายในการฝกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรนั้นๆ 
 

  4.3 อุปสรรคที่สงผลตอการแกโจทยปญหา 
              บรุคเนอร  และครอสสนิก  (ศรีทอง  มีทาทอง. 2534: 36; อางอิงจาก Brueckner; &  
Grossnick. 1974 : 452 – 453)   ไดกลาวถึงอุปสรรคในการทําโจทยปญหาไวดังนี้ 
  1. นักเรียนไมสามารถเขาใจโจทยปญหาทั้งหมด  หรือบางสวน  เนื่องจากขาด
ประสบการณและขาดความคิดรวบยอดในสภาพของโจทยปญหา 
  2. นักเรียนมีความบกพรองในการอานและทําความเขาใจ  เชน  ไมเขาใจโจทย
กําหนดอะไรให  ไมสามารถจดจําและจัดระบบสิ่งซึ่งเขาไดอานมา  และไมสามารถจะอานเพื่อหา
รายละเอียดของเนื้อหา 
  3. นักเรียนไมสามารถคิดคํานวณได  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนลืมวิธีทํา
หรือไมเคยเรียนมากอน 
  4. นักเรียนขาดความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ  เปนผลใหนักเรียนหาคําตอบ
โดยวิธีเดาสุม 
  5. นักเรียนขาดความรูในเรื่องความสําคัญ  กฎเกณฑ  สูตร  เชน  ไมทราบวาหนึ่ง
หลามีกี่นิ้วหรือไมทราบกฎการหาเสนรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  เปนตน 
  6. นักเรียนขาดความเปนระเบียบเรียบรอยในการเขียนคําอธิบาย 
  7. นักเรียนไมทราบความสัมพันธเชิงปริมาณวิเคราะห  ทั้งน้ีสาเหตุมาจากการเรียนรู
ศัพทเพียงจํานวนจํากัด  หรือขาดความเขาใจในหลักเกณฑตางๆ  เชน  ความสัมพันธระหวางราคา
ขาย  ตนทุน  กําไร  ขาดทุน  เปนตน 
  8. นักเรียนขาดความสนใจ  เน่ืองจากขาดความสามารถในการทําโจทยซึ่งความยาก
หรือโจทยปญหาไมจูงใจและไมไดรับประโยชนอะไรเปนการตอบสนอง 
  9. ระดับสติปญญาของนักเรียนต่ําเกินไปที่จะเขาใจถึงความสัมพันธตางๆ ซึ่งปรากฎ
อยูในโจทยปญหา 
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  10. นักเรียนขาดการฝกฝนในการทําโจทยปญหา 
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ปญหาที่พบมาก คือ นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรได  เน่ืองจากมีอุปสรรคหลายประการ  ซึ่งพนัส  หันนาคินทร  และพิทักษ  รักษพลเดช 
(2518: 104) ไดกลาวไวเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนทําโจทยปญหาไมได  เนื่องมาจากสาเหตุตอไปน้ี 
  1. นักเรียนขาดทักษะในเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร  อันกอใหเกิดความติดขัดในการ
ทําโจทยตอๆไป 
  2. นักเรียนขาดความคิดหาเหตุผล  มองไมเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆที่
โจทยกําหนดไว  เพ่ือที่จะบรรลุสิ่งที่โจทยตองการ 
  3. นักเรียนใชวิธีการผิดๆในการแกปญหา  เพราะไมรูจักนําเอาทฤษฎีที่ไดเรียนไป
แลวใชในการแกปญหา 
  4. นักเรียนอานโจทยแลวไมเขาใจ  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนขาดความสามารถใน
การอาน  ตลอดจนไมรูความหมายของคํา (vocabulary)  ที่ใชอยางชัดเจน  หรืออาจเปนเพราะโจทย
นั้นซับซอนเกินระดับความเขาใจของนักเรียนในชั้นน้ันๆ 
  5. นักเรียนขาดความสนใจในการทําโจทยปญหา  บทเรียนไมมีลักษณะที่ยั่วยุความ
สนใจของนักเรียน 
  6. นักเรียนมีความสะเพรา  ทําใหนําตัวเลขมาใชอยางผิดๆ  นักเรียนตีปญหาโจทยผิด  
ตลอดจนการคํานวณผิด 
  7. นักเรียนชอบเดา เพราะตองการใหเสร็จเร็วๆ ขาดความตั้งใจที่จะแกปญหา 
 เชส  (กานตกนิษฐ  นิลกําแหง.  2537: 11;  อางอิงจาก  Chase: 262 – 269)  ไดกลาวถึง
อุปสรรคที่สงผลตอการแกโจทยปญหา  ดังตอไปน้ี 
  1. ครูสอนเนนการคิดคํานวณมากกวาทักษะวิธีการ  หรือกระบวนการในการแกโจทย
ปญหา 
  2. นักเรียนขาดความสามารถในการอาน  อานโจทยแลวไมเขาใจ 
  3. เวลาในการเรียนโจทยปญหาไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ 
  4. ภาษาและคําที่ใชในโจทยปญหาไมกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดเชิงวิเคราะห 
หรือไมเหมาะสมกับวัยและระดับสติปญญาของเด็ก 
  5. นักเรียนไมรูจักคาดคะเนหรือประมาณคําตอบ 
  6. นักเรียนขาดความสามารถในการคิดคํานวณ ขาดทักษะในการบวก ลบคูณ และ
หาร 
  7. นักเรียนขาดการคิดหาเหตุผล  มองไมเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ที่
โจทยกําหนดใหเพื่อที่จะบรรลุสิ่งที่โจทยตองการ 
  8. นักเรียนใชวิธีการในการแกโจทยปญหาผิด  เพราะไมไดนําเอาทฤษฎีหรือความรูที่
เรียนไปแลวมาใชในการแกโจทยปญหา 
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  9. นักเรียนขาดความตั้งใจที่จะแกโจทยปญหา  ซึ่งอาจเกิดจากบทเรียนไมมีลักษณะ
ยั่วยุความสนใจของนักเรียน 
  10. นักเรียนมีความสะเพรา  นําตัวเลขมาใชผิด  ตีความโจทยปญหาผิดตลอดจนการ
คิดคํานวณผิด 
 จากอุปสรรคดังกลาว  การที่จะทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรได  ครูมีสวน
สําคัญอยางยิ่งที่จะหาแนวทางเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียน  โดยดูตาม
ลักษณะปญหาของโจทยนั้นๆ 
 

4.4 สาเหตุบางประการที่ทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไมได 
 ไดมีผูกลาวถึงสาเหตุบางประการที่ทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไมได  ไว
ดังนี้ 
 เวสต (West. 1977: 57 – 58)  กลาวถึงสาเหตุที่ผูเรียนไมสามารถทําขอสอบที่เปนโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตรไดถูกตองมี  3  ประการคือ 
  1. นักเรียนไมเขาใจขอความที่เปนโจทยปญหา 
  2. นักเรียนไมสามารถเปลี่ยนโจทยปญหาเปนสัญลักษณทางคณิตศาสตรได 
  3. นักเรียนไมสามารถคํานวณตามที่โจทยตองการได 
 ช.ชนบท  (2529: 7 – 10) ไดกลาวถึงสาเหตุสําคัญที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ดานการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนต่ํา  เนื่องจากกระบวนการสอนของครูยังเปนแนวการสอนตาม
วิธีสอนคณิตศาสตรแบบเกา  ยึดการจําและการฝกหัดจากตัวอยาง  ซึ่งมีขั้นการสอน  3  ขั้น คือ 
  1. ครูอธิบายความหมายและคําจํากัดความ 
  2. ครูใหตัวอยาง 
  3. ครูใหทําแบบฝกหัด 
 อุทัย  เพชรชวย  (2532: 48 – 54) กลาวถึงสาเหตุสําคัญที่นักเรียนไมสามารถแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรไดมี 4 ประการ  ดังนี้ 
  1. เกิดจากการที่ครูสอนโดยละเลยการใชประสบการณในขั้นใชของจริง 
  2. เกิดจากการที่ครูสอนโดยเนนใหเด็กจํา  “ คําหลัก ” เพ่ือใชบอกวิธีทํา 
  3. เกิดจากการที่ครูเนนการสอนตามวิธีการหรือตามตัวอยางในหนังสือมากกวาเนน
การสอนหลักการที่อยูเบื้องหลังวิธีการนั้น 
  4. เกิดจากการที่ครูสอนโดยไมคํานึงถึงระเบียบวิธีการหรือขั้นตอนในการคิด 
จากที่มีผูเสนอสาเหตุบางประการที่ทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาไมไดนั้น  มีสาเหตุมาจากตัวครูเอง 
กลาวคือ ครูยังใชวิธีสอนแบบเกาๆที่เนนใหนักเรียนทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห  และอีกสวน
เกิดจากตัวนักเรียนเองที่ขาดพื้นฐานดานการคิดคํานวณตามที่โจทยตองการ  และไมสามารถเปลี่ยน
โจทยปญหาเปนสัญลักษณทางคณิตศาสตรได  
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4.5 องคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหา 
 สิ่งที่เปนปญหาสําคัญสําหรับนักเรียนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรคือ  นักเรียนไมรู
จะเร่ิมตนแกปญหาอยางไร  เน่ืองจากนักเรียนไมเขาใจปญหา  ไดมีนักการศึกษาไดศึกษา
องคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดังนี้ 
 จอหนสัน  และริชิ่ง (Johnson; & Rising.  1969: 108)  กลาววาการแกปญหาเปน
กระบวนการทางสมองที่ซับซอน  ซึ่งตองประกอบดวย 
  1. การมองเห็นภาพ  (Visualizing ) 
  2. การจินตนาการ  (Imagining)  
  3. การจัดทําอยางมีทักษะ  (Manipulating) 
  4. การวิเคราะห  (Analyzing) 
  5. การสรุปในเชิงนามธรรม  (Abstracting) 
  6. การเชื่อมโยงความคิด  (Associating) 
 ไฮเมอร  และทรูบลัด  (Heimer; & Trueblood. 1977: 3207 – A)  ไดกลาวถึง
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแกปญหา  ดังนี้ 
  1. เทคนิคการรูคําศัพท  การรูคําศัพทในโจทยคําถาม  จะชวยใหนักเรียนมองเห็น
แนวทางในการแกปญหา  ครูอาจชวยฝกฝนใหนักเรียนไดมีความรูคําศัพททางคณิตศาสตรเพ่ิมมาก
ขึ้น  โดยจัดหาเกม  หรือกิจกรรมที่สงเสริมคําศัพทมาใหเลน 
  2. ทักษะการคํานวณ  ครูควรชวยใหนักเรียนไดฝกฝนในดานนี้  เชน  อาจใชวิธีการ
ใหฝกคิดคํานวณในใจ 
  3. การแยกแยะขอมูลที่ไมเกี่ยวของ 
  4. การคาดคะเนคํานวณ 
  5. การเลือกใชวิธีจัดกระทํากับขอมูลอยางถูกตอง 
  6. ความสามารถในการหาขอมูลเพิ่มเติม 
  7. การแปลความหมายของโจทย 
 ชาลิวสกี  (Zalewski. 1978: 2804 – A)  ไดศึกษาองคประกอบที่ชวยในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  พบวา  สิ่งที่เปนองคประกอบมีดังน้ี 
  1. ความสามารถในการเขาใจสัญลักษณ 
  2. ความสามารถในการจัดกระทํา 
  3. ความเขาใจในการอาน  ศัพท  การตีความกราฟและตาราง 
  4. มโนมติทางคณิตศาสตร 
  5. ทักษะในการคํานวณ 
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 คณะกรรมการพัฒนาการสอน  การผลิตวัสดุอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524:  
141 – 142)  ไดกลาวสรุปไววาการที่นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาได  นักเรียนควรจะ
ไดรับการฝกฝนใหมีความรู  ความสามารถพื้นฐานและมีองคประกอบในดานเจตคติ  ที่จะชวยเปน
พลังสําคัญอยางยิ่งในการแกปญหา  ดังตอไปน้ี 
  1. มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหา  มีความเขาใจ  มีมโนมติ  และทักษะในเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับปญหานั้นๆ 
  2. มีความสามารถในการอาน  การแปลความ  การตีความ  และการขยายความ 
  3. มีความสามารถในการแปลงขอความเปนสัญลักษณ  หรือแผนภาพ 
  4. มีความสามารถในการวิเคราะหความเกี่ยวของระหวางขอมูลที่มีอยู  หาความ
เกี่ยวของระหวางขอมูลที่มีอยูกับประสบการณเกา 
  5. มีความสามารถในการจัดระบบขอมูล  จัดลําดับขั้นตอนการวิเคราะหหารูปแบบและ
การหาขอสรุป 
  6. มีความใฝใจใครรู  กระตือรือรน  อยากรูอยากเห็น 
  7. มีความศรัทธา  มีกําลังใจ  และมีความอดทนในการแกปญหา 
 สุวร  กาญจนมยูร  (2533: 3)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหา  ดังนี้ 
  1. องคประกอบที่เกี่ยวกับภาษา  ไดแก คํา  และความหมายของคําตางๆ ที่อยูใน
โจทยปญหาแตละขอมีความหมายอยางไร 
  2. องคประกอบที่เกี่ยวกับความเขาใจ  เปนขั้นตีความและแปลความจากขอความ
ทั้งหมดของโจทยปญหาออกมาเปนประโยคสัญลักษณที่นําไปสูการหาคําตอบดวยวิธีการบวก  ลบ  
คูณ  และหาร  ซึ่งนักเรียนจะตองคิดไดดวยตนเอง 
  3. องคประกอบที่เกี่ยวกับการคํานวณ  ขั้นนี้นักเรียนจะตองมีทักษะในการบวก  ลบ  
คูณ  และหาร  ไดอยางรวดเร็ว 
  4. องคประกอบที่เกี่ยวกับการแสดงวิธีทํา  ครูผูสอนตองใหนักเรียนฝกการอาน  ยอ
ความจากโจทยแตละตอน  โดยเขียนสั้นๆรัดกุม  และมีความชัดเจนตามโจทย 
  5. องคประกอบในการฝกทักษะการแกโจทยปญหา  ผูสอนจะตองเร่ิมฝกทักษะการแก
โจทยปญหาของนักเรียนทุกคนจากงายไปหายาก  กลาวคือเริ่มฝกทักษะตามตัวอยาง  หรือ
เลียนแบบตัวอยางที่ครูผูสอนทําใหดูกอน  จึงไปฝกทักษะการแปลความ  และฝกทักษะจากหนังสือ
เรียนตอไป 
 จากองคประกอบขางตนจะเห็นวา  ผูวิ จัยสรุปไดวา การสอนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่ไดผลดี  ขึ้นอยูกับองคประกอบ  2  สวน  คือ  องคประกอบที่เกี่ยวกับตัวผูสอน  คือ  
วิธีสอนและการใชสื่อของครู  และการการฝกฝนนักเรียนใหมีความรูความเขาใจที่จะวิเคราะหโจทย
ปญหาไดและ องคประกอบที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน  คือ  ความสามารถในการอานโจทยและเปลี่ยนเปน
สัญลักษณทางคณิตศาสตร  มีความสามารถในการจัดระบบขอมูล  จัดลําดับขั้นตอนในการแกโจทย  
และมีทักษะในการคิดคํานวณ  ตลอดจนมีการฝกฝนที่ดีและมีเจตคติที่ดีตอการแกโจทยปญหา 
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4.6 กระบวนการในการแกโจทยปญหา 
กระบวนการแกปญหาที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ กระบวนการแกปญหาของ 

โพลยา (Polya. 1957: 118) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการแกปญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา 

 เปนการสํารวจวาในปญหามีคําหรือวลีหรือประโยคยอย ๆ อะไรบาง มีความหมายอยางไร
แลวจําแนกเปนสวน ๆ วาโจทยกําหนดอะไรให อะไรคือสิ่งที่ตองการหา อะไรคือขอมูลที่กําหนด มี
เง่ือนไขอยางไรบาง 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแกปญหา 
 เปนขั้นการวิเคราะหรายละเอียดแลหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่กําหนดกับสิ่งที่ไมรู 
โดยใชบทนิยาม สมบัติและทฤษฎีบทตาง ๆ ที่ไดศึกษามากอนหนานี้ การพิจารณาอาจใชวิธีการตาง 
ๆ เพ่ือชวยใหไดขอสรุปที่สามารถดําเนินการแกปญหาและคําตอบได เชน การวาดรูปประกอบการ
สรางตารางวิเคราะห การแยกสถานการณหรือเง่ือนไขเปนสวนยอย ๆ หรืออ่ืน ๆ ถาหากไมสามารถ
เชื่อมโยงไดก็ควรอาศัยหลักการวางแผนในการแกปญหาดังนี้  

1. เปนโจทยปญหาที่เคยพบมากอนหรือไม หรือมีลักษณะคลายกับโจทยที่เคย 
แกมากอนหรือไม 

2. รูเกี่ยวกับโจทยปญหาที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับโจทยที่ตองการแกเพียงใจ  
และรูทฤษฎีที่จะใชแกหรือไม 

3. พิจารณาสิ่งที่ไมรูในโจทยและพยายามคิดถึงปญหาที่คุนเคยซึ่งมีสิ่งที่ไมรู 
เหมือนกัน และพิจารณาดูวาจะใชวิธีการที่เคยพบมากับโจทยที่ตองการแกไดหรือไม 

4. ควรอานโจทยปญหาอีกครั้งและวิเคราะหดูวาแตกตางจากปญหาที่เคยพบ 
หรือไม 
 ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการตามแผน 
  เปนขั้นของการปฏิบัติการแกปญหาตามแผนที่วางไว และมีการตรวจสอบแตละ
ขั้นตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม 
 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบยอนกลับ 
  เปนขั้นการตรวจสอบผลลัพธที่ไดในแตละขั้นวาถูกตองหรือไม โดยพิจารณาวาเรา
สามารถตรวจสอบผลลัพธไดหรือไม ผลลัพธที่ไดสมเหตุสมผลหรือไม สามารถใชวิธีการอื่นแกโจทย
ปญหานี้ไดหรือไม สามารถทําความเขาใจไดงายหรือไม สามารถนําผลหรือวิธีการไปใชกับปญหาอ่ืน
ไดหรือไม 

รายละเอียดขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของโพลยา สรุปไดดังนี้ 
(ฉวีวรรณ เศวตมาลย. 2540: 1 – 11)  
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ขั้นที่ 1 
          ตองเขาใจปญหา 

ขั้นทําความเขาใจ 
อานสถานการณปญหา  เ พ่ือเก็บหรือ จับ
ใจความและความหมายของคําที่ใชในโจทย 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับถอยคํา และสัญลักษณ
ในปญหาโดยแยกปญหาออกเปน  โจทย
กําหนดอะไรบาง มีขอมูลอะไร ตองการอะไร 
และมีเง่ือนไขอะไรบาง 

ขั้นที่ 2 
          หาความสัมพันธ ระหว างขอ มูลที่
กําหนดและสิ่งที่ตองการพบ อาจจะลองดู
ปญหาที่คลาย ๆ กัน ถายังหาความสัมพันธไม
พบ ทายที่สุดควรจะหารูปแบบที่แกปญหา 

ขั้นวางแผน 
คิดหาเหตุผลเพ่ือที่จะนํามาสรุปสิ่งที่ตองการ
และคนหารูปแบบจากปญหาที่ใกลเคียงกัน 
โดยนึกถึงปญหาที่เกี่ยวของงาย ๆ ปญหาที่
คลายกันและคิดถึงขอมูลที่เหมาะสมอ่ืน ๆ ที่
จะนํามาหาสิ่งที่ตองการหาได คนหาทฤษฎี 
สูตร  บทนิยามที่ตองการนํามาใช ในการ
แกปญหาและเลือกวิธีการคํานวณที่เหมาะสม
หรือไมก็ตองมีการลองผิดลองถูก 

ขั้นที่ 3 
ดําเนินไปตามแผนที่กําหนด 

ขั้นดําเนินการ 
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่คิดไว ตรวจสอบแตละ
ขั้นวาขั้นตอนถูกตองพิสูจนไดหรือไม 

ขั้นที่ 4 
ตรวจสอบคําตอบที่ได 

ขั้นตรวจสอบ 
ตรวจสอบคําตอบวาไดผลตามที่ตองการ
หรือไมสามารถใชผลที่ไดหรือวิธีการกับปญหา
อ่ืน ๆ บางขอไดหรือไม 

 
ในขั้นตอนการตรวจคําตอบที่ได นอกจากจะเปนการตรวจสอบผลที่ไดวาถูกตองเหมาะสม

แลวอาจปรับเปลี่ยนเง่ือนไขบางประการแลวหาขอสรุปและสรุปผลการแกปญหาในรูปทั่วไป 
 ขั้นตอนการแกปญหาของโพลยาทั้ง 4 ขั้นตอนคือ ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นวางแผน
การแกปญหา ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบยอนกลับ คนสวนใหญมักจะมองวาเปน
ขั้นตอนที่เรียงลําดับเปนแนวเสนตรง ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา 
 
 รูปแบบดังกลาวมักเขาใจกันวากระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนชุดของขั้นตอนการ
แกปญหา ซึ่งตองดําเนินการไปที่ละขั้นตอนตามลําดับ เพ่ือใหไดคําตอบ ซึ่งแนวทางเชนนี้จะทําให
เขาใจวา 

1. การแกปญหาเปนกระบวนการในแนวตรงเสมอ 
2. การแกปญหาเปนชุดของขั้นตอนที่ตองทําทีละขั้น หามขามขั้น 
3. การแกปญหาเปนกระบวนการที่ตองจํา ฝกฝนและทําซ้ํา ๆ  
4. การแกปญหาเปนกระบวนการที่เนนการไดคําตอบ 

วิลสัน , เฟอรนัลเดซ; และฮาดาเวย  (Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993: 60 – 
62) ไดเสนอกรอบงานในการแกโจทยปญหาที่ตองเนนถึงความเปนพลวัต (dynamic) และวงจร
ธรรมชาติของการแกโจทยปญหาไว โดยวิลสันและคณะเห็นวาในการแกโจทยปญหาของนักเรียนน้ัน 
นักเรียนอาจจะเริ่มที่ขั้นแรกดวยการทําความเขาใจโจทยปญหาแลวจึงวางแผนในการแกปญหา ซึ่ง
ระหวางการดําเนินการนั้นนักเรียนอาจจะคนพบสิ่งที่ทําใหเขาใจปญหาไดดียิ่งขึ้น หรือในขณะที่
นักเรียนดําเนินการตามแผนที่วางไวแตไมสามารถดําเนินการไดนั้น นักเรียนอาจจะกลับไปเริ่ม
วางแผนใหมหรือทําความเขาใจปญหาใหมหรือตั้งคําถามใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้เปนการ
ดําเนินการที่เปนไปไดในโจทยปญหา โดยที่ไมจําเปนตองไปเริ่มใหมในขั้นทําความเขาใจปญหา
เสมอไป วิลสันและคณะจึงไดเสนอกระบวนการในการแกโจทยปญหาในลักษณะที่เปนพลวัตและ
วงจรธรรมชาติ ดังแผนภาพดังนี้ 
 
 

ตรวจสอบคําตอบ 

แกปญหา 

พิจารณาปญหา 

อานปญหา 

ดําเนินการแกปญหา 

วางแผนแกปญหา 

ทําความเขาใจปญหา 

อานปญหา 

ตรวจสอบผล 
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ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาตามแนวคิดของวิลสันและคณะ 
 
นอมศรี เคท (2526: 88 - 100) เสนอกระบวนการแกปญหาดังนี้ 

1. ทําความเขาใจสภาพและลักษณะของปญหา 
2. ศึกษาลักษณะชองปญหาวามีความแตกตางหรือเหมือนกันกับปญหาที่เคยพบ 
3. เลือกกระบวนการที่จะใชแกปญหา 
4. แสดงวิธีทํา 
5. พิจารณาและตรวจคําตอบที่ไดจากการคํานวณ 

กมล ชื่นทองคํา (2527: 33 - 34) ไดแบงขั้นตอนการสอนแกโจทยปญหาเปน 3 ขั้น คือ 
 1. การตีความและทําความเขาใจปญหา 
  1.1 การทําความเขาใจความหมายของคําและสัญลักษณตางๆในโจทยปญหา 
  1.2 การมองปญหาหลายๆแงมุม  เพ่ือดูความเปนไปของปญหา 
  1.3 การวาดรูปประกอบปญหา (ถาเปนไปได) 
  1.4 การคนควาหาความสําคัญของสวนตางๆของปญหา 
 2. การวางแผนในการแกปญหา  ประกอบดวย 
  2.1 ทบทวนความรูเดิมที่มี  ซึ่งตองใชในการแกปญหา 
  2.2 การคิดถึงวิธีการในเหตุผล เพ่ือระบุสิ่งที่ตองการ 
  2.3 การแบงขั้นตอนในการแกปญหาวาอะไรเปนขั้นตอนใหญ  และอะไรเปนขั้นตอน
ยอย  จะตองหาอะไรกอนหลัง 
  2.4 พิจารณาปญหาที่ใกลเคียงกัน  เพ่ือดูวาอะไรรวมหรือคลายคลึงกันบางจะได
แกปญหาในลักษณะที่คลายคลึงกัน 

ตรวจสอบผลลัพธ 

แกปญหา 

ทําความเขาใจปญหา 

อานปญหา 

กําหนดสถานการณปญหา 
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  2.5 พิจารณาวาขอมูลที่ใหมาในโจทยนั้นมีเพียงพอหรือไม 
  2.6 การเลือกวิธีคํานวณที่เหมาะสม 
 3. การแกโจทยปญหา  ประกอบดวย 
  3.1 การลงมือคิดคํานวณตามแผนที่วางไว 
  3.2 การคาดคะเนคําตอบที่ใกลเคียง 
  3.3 ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ  รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ 
  3.4 ตรวจคําตอบวาสอดคลองกับเง่ือนไขที่ใหมาหรือไม 
  3.5 ปรับปรุงคําตอบใหเปนคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ 

อุทัย เพชรชวย (2532: 48 - 54) เสนอรูปแบบการสอนแกโจทยปญหา โดยการใชเทคนิค
คําถาม ซึ่งมีการตั้งคําถาม เพ่ือใหนักเรียนตอบและคิดตามขั้นตอนทุกขั้น ดังนี้ 
 1. โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 
 2. โจทยตองการใหหาอะไร 
 3. จะตองหาอะไรกอนหรือไม ถาหา หาอยางไร 
 4. จะหาสิ่งที่โจทยตองการไดอยางไร 

สวัสดิ์ จิตตจนะ (2535: 75 - 81) ไดเสนอขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไว7  
ขั้นตอนซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. อานโจทยปญหา 
 2. แบงโจทยปญหาเปนประโยค 
 3. พิจารณาความสัมพันธของจํานวนตาง ๆ ในโจทย 
 4. ตัดสินใจเลือกวิธีการหาคําตอบ 
 5. แสดงความคิดในการแกโจทยปญหา 
 6. แสดงวิธีหาคําตอบ 
 7. คิดคํานวณหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 7) ได
กําหนดกระบวนการแกปญหา ไว 4 ขั้นตอนใหญ คือ 
 1. ทําความเขาใจปญหาใหถองแท 
 2. หาวิธีการที่ใชในการแกปญหา เชน ใชอุปกรณของจริง ใชการเขียนภาพ  
ใชการเขียนตาราง  เขียนรายการที่สําคัญของปญหา  ติดตามเหตุผล 
  
 3. ลงมือแกปญหาตามวิธีการที่คิดวาไดผล ถายังไมไดผลก็หาวิธีอ่ืน ๆ มาลอง 
ใหมจนไดคําตอบ 
 4. ตรวจสอบคําตอบ 

วรรณี โสมประยูร (2536: 53) ไดเสนอขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคือ 
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 1. อานโจทยใหเขาใจ 
 2. แปลคําถามในโจทยปญหา 
 3. วิเคราะหขอความวาโจทยกําหนดอะไร โจทยตองการทราบอะไร และจะใช 
วิธีการใดแกปญหา 
 4. หาความสัมพันธแลวเขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
 5. คํานวณหาคําตอบแลวเขียนเปนประโยคสัญลักษณ 

แมสซิ่ง และแซนเดอรส (Massing; & Sanders. 1977: 149) ไดเสนอขั้นตอนในการแก
โจทยปญหาสมการไวดังนี้ 

 1. อานโจทยใหรอบคอบวาโจทยใหหาอะไร 
 2. สมมติสิ่งที่โจทยใหหาวาตองการอะไร 
 3. เขียนสมการโดยใชขอมูลที่โจทยใหมา 
 4. แกสมการ 
 5. ตรวจสอบคําตอบ 
          จากกระบวนการในการแกปญหาที่กลาวไวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวากระบวนการในการแก
โจทยปญหา เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวยขั้นตอน  4  ขั้นตอน  คือ ขั้นเขาใจ
ปญหา ขั้นหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่กําหนดและสิ่งตองการหาขั้นดําเนินการตามแผนโดย
ปฏิบัติตามแผนที่คิดไว  และขั้นการตรวจสอบคําตอบที่ได ซึ่งถาดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 4 
ขั้นตอนจะสามารถแกโจทยปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง แมนยํา และมีความบกพรองนอยที่สุด 
 

4.7ความสามารถในการแกโจทยปญหา 
กาเย (Gagne. 1970: 186 -187) กลาวถึงสาระสําคัญของความสามารถในการแกโจทย

ปญหาทางคณิตศาสตรสรุปไดดังนี้ 
 1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการนํากฎ  
สูตร ความคิดรวบยอด และหรือหลักการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
ทักษะทางปญญาจะเปนความรูที่ผูเรียนเคยเรียนมากอน 
 2. ลักษณะของปญหา (Problem Schematic) หมายถึง ขอมูลในสมองที่เกี่ยวของ 
กับการแกปญหาซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยตองการกับสิ่งที่
กําหนดใหได ขอมูลเหลานี้ไดแก คําศัพท และวิธีการแกปญหาลักษณะตาง ๆ 
 3. การวางแผนหาคําตอบ  (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถในการใช
ทักษะทางปญญา และลักษณะของปญหาในการวางแผนแกปญหา การวางแผนหาคําตอบเปนผล
วิธีการคิด (Cognitive Strategies) อยางหนึ่ง 
 4. การตรวจหาคําตอบ (Validating the Answer) หมายถึง ความสามารถในการตรวจ
ยอนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการแกปญหาตลอดกระบวนการ 
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บารเน็ต (Barnett. 1975) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาพบวา
ความสามารถในการแกปญหาสมการพัฒนาไดโดยการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษา (Linguistic) 
การคิดคํานวณ (Computation) การดําเนินการ (Operation) และกระบวนการปฏิบัติ (Procedtion) 
โดยตรง 
 ในการสอนคณิตศาสตรนั้นเม่ือผูเรียนฝกทําแบบฝกหัด ถาเปนเร่ืองงายและผูเรียน
สามารถทําได ก็จะฝกไปจนเกิดความชํานาญ (skill) และใชขอเท็จจริงหรือหลักการและความคิดรวบ
ยอดที่ไมซับซอน อาจจะใชเพียงขอเท็จหรือหลักการและความคิดรวบยอดเพียงฝกซ้ําๆ จนเกิด
ทักษะอยางไรก็ตามในตัวแบบฝกหัดนั้นเม่ือใชหลายๆ ขอเท็จจริงหรือหลายหลักการ หรือหลาย
ความคิดรวบยอด นักเรียนก็ไมสามารถจะทําไดจึงพบ “ปญหา” วาจะทําอยางไร 
 เม่ือผูเรียนพบ “ปญหา” ก็จะเกิดการแกปญหา ก็จะตองถามตอไปอีกวาจะแกปญหา
อยางไร การแกปญหานั้นมี “กระบวนการแกปญหา” เม่ือผูเรียนสามารถดําเนินการตามกระบวนการ
แกปญหาก็จะแกปญหานั้นได เม่ือไดฝกการแกปญหาบอยๆ ก็จะเกิดทักษะการแกปญหา (Problem 
Solving Skill)  
 กองวิจัยทางการศึกษา (2532: 35) กลาวสรุปไววา กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร
ประกอบดวย ความสามารถในการเขาใจโจทย ความสามารถในการหาวิธีการไดถูกตอง 
ความสามารถในการคิดคํานวณ และความสามารถในการหาคําตอบไดถูกตอง 

สิริพร ทิพยคง (2536: 157-159) เสนอแนะกิจกรรมเสริมสรางทักษะการแกปญหาไวดังนี้ 
 1. เลือกปญหาที่ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน ซึ่งเปนโจทยที่นักเรียนมี 
ประสบการณในเรื่องเหลานั้น 
 2. ทดสอบความรูพ้ืนฐาน และทบทวนทักษะที่ขาดหายไปกอนลงมือสอนการ 
แกปญหา 
 3. ใหอิสระในการคิดแกนักเรียน และกระตุนใหนักเรียนคิดวาจะสามารถใช 
ความคิดรวบยอด ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้นๆ 
 4. สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหมีแบบฝกหัดหลายระดับ 
ทั้งยาก ปานกลาง และงาย เพ่ือใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาเปนการเสริมกําลังใจ
ใหกับนักเรียน 
 5. ทดสอบวานักเรียนเขาใจโจทยปญหานั้น โดยการถามถึงสิ่งที่โจทยกําหนดให 
และสิ่งที่โจทยตองการ 
 6. ฝกใหนักเรียนรูจักหาคําตอบโดยการประมาณกอนการคิดคํานวณ 
 7. แนะใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของโจทยปญหาโดยการวาดรูปหรือ 
แผนภาพ 
 8. ชวยนักเรียนในการหาขอมูลจากการวิเคราะหโจทยปญหา และเทียบเคียง 
กับโจทยที่นักเรียนเคยพบมากอน 
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 9. สนับสนุนใหนักเรียนคิดวิธีการแกโจทยปญหาโดยวิธีการของนักเรียนเอง แลว
อภิปรายหาวิธีการที่ถูกตอง 

ปรีชา เนาวเย็นผล (2537: 66-74) ไดเสนอวิธีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร โดยประยุกตขั้นตอนการแกปญหาของโพลยามาเปนวิธีการพัฒนาดังนี้ 
 1.  การพัฒนาความสามารถในการเขาใจปญหา 
  1.1 การพัฒนาทักษะการอาน โดยการวิเคราะหความสําคัญความเขาใจในปญหาเปน
รายบุคคลหรือกลุม อภิปรายความเปนไปไดของคําตอบ ความเพียงพอหรือความเกินพอของขอมูล 
ปญหาที่ใชเพ่ิมเติมอาจไมใชปญหาคณิตศาสตรก็ได 
  1.2 การใชกลวิธีเพิ่มพูนความเขาใจ 
   1.2.1  การเขียนภาพ แผนภาพ หรือแบบจําลอง เพ่ือแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลจะชวยทําใหขอมูลมีความเปนรูปธรรม ทําความเขาใจไดงายขึ้น 
   1.2.2  ลดปริมาณที่กําหนดในปญหาใหนอยลง เพ่ือเนนโครงสรางของปญหามี
ความชัดเจนขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดและความมีเหตุผล 
   1.2.3  การยกตัวอยางที่สอดคลองกับปญหา 
   1.2.4  การเปลี่ยนแปลงสถานการณใหเปนเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน 
   1.3  การใชปญหาที่ใกลเคียงกับชีวิตประจําวันมาใหผูเรียนฝกทําความเขาใจ โดย
กําหนดขอมูลเกินความจําเปนหรือไมเพียงพอ เพ่ือใหผูเรียนฝกการวิเคราะหวาขอมูลที่กําหนดให
ขอมูลใดไมไดใชหรือขอมูลที่กําหนดใหเพียงหรือไม ซึ่งสอดคลองกับชีวิตประจําวันที่บางครั้งมีขอมูล
มากมายที่ผูเรียนตองเลือกขอมูลที่เกี่ยวของมาใชหรือบางครั้งขอมูลอาจไมเพียงพอผูเรียนจะตอง
แสวงหาขอมูลใหเพียงพอ 
   2.  การพัฒนาความสามารถในการวางแผน 

ถาโจทยปญหามีความซับซอน ควรฝกใหผูเรียนเขียนเปนประโยคสัญลักษณและ 
เขียนหรือพูดตามลําดับขั้นตอนการคิดอยางคราวๆ กอนลงมือทํา เพราะขั้นตอนดังกลาวเปนเสมือน
การวางแผนในการแกปญหา ถาผู เ รียนฝกฝนสม่ําเสมอยอมทําใหผู เ รียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการวางแผนในการแกโจทยปญหา ดังน้ัน การพัฒนาความสามารถในการวางแผน
แกปญหามีแนวทางดังนี้ 
  2.1 ไมบอกวิธีการแกปญหาโดยตรง แตกระตุนโดยใชคําถามนําแลวใหผูเรียนหา 
คําตอบ ถายังตอบไมไดใหเปลี่ยนคําถามใหงายลง คําตอบของผูเรียนจะชวยใหแผนการการ
แกปญหาชัดเจนขึ้น 
  2.2 สงเสริมใหผูเรียนคิดออกมาดังๆ (Think Aloud) สามารถบอกใหผูอ่ืนทราบวาตน
คิดอะไร ไมใชคิดอยูในใจตนเองเงียบๆ การคิดออกมาดังๆ อาจอยูในรูปของการสนทนาหรือการ
เขียนลําดับขั้นตอนการคิดออกมาใหผู อ่ืนทราบ ทําใหเกิดการอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหาที่เหมาะสม 
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  2.3 สรางลักษณะนิสัยของผูเรียนคิดวางแผนกอนลงมือทํา ทําใหเห็นภาพรวมของ
ปญหาประเมินความเปนไปไดกอนลงมือแกปญหา เพ่ือปองกันการผิดพลาดหรือแกไขขอบกพรอง
ไดทันทีเนนวิธีการแกปญหาสําคัญมากกวาคําตอบ 
  2.4จัดปญหาใหผูเรียนฝกทักษะ ควรทาทายเหมาะสมกับความสามารถไมยากหรือ
งายเกินไป 
  2.5 ในการแกปญหาแตละปญหาควรสงเสริมใหผูเรียนใชยุทธวิธีในการแกปญหาให
มากกวา 1 รูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนมีความยืดหยุนในการคิด 
 3.  การพัฒนาความสามารถในการดําเนินการตามแผน 
      ในการดําเนินการตามแผน ผูเรียนตองตีความ ขยายความ นําแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางละเอียดชัดเจนและประเมินความสามารถที่จําดําเนินการไดหรือไม 
 4.  การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ 

การตรวจสอบการแกปญหาทางคณิตศาสตรครอบคลุมประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก ตรวจสอบขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ รวมทั้งหายุทธวิธีในการ
แกปญหา ประเด็นที่สอง คือ มองไปขางหนาเปนการใชประโยชนจากกระบวนการแกปญหาโดย
สรางสรรคปญหาที่เกี่ยวของสัมพันธกันขึ้นมาใหม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1  กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบคําตอบที่ไดใหเคยชินจน 
เปนนิสัย 
  4.2  ฝกใหผูเรียนคาดคะเนคําตอบ 
  4.3  ฝกการตีความหมายของคําตอบ (ความเปนไปได) 
  4.4  สนับสนุนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยใชวิธีการหาคําตอบมากกวา 1 วิธี 
  4.5  ใหผูเรียนสรางโจทยปญหาเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน 
 พรทิพย ยาวะประภาษ (2537: 24) ไดกลาววา ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นครู
จําเปนจะตองนําโจทยปญหาทางคณิตศาสตรตางๆ มาใชเพ่ือ 
  1. สาธิตใหเขาใจถึงสิ่งจําเปนในการเรียนคณิตศาสตร 
  2. ใชในการเริ่มความคิดรวบยอดใหม ๆ ที่ยังไมเคยเรียนรู 
  3. สรุปหลักการทางคณิตศาสตร 
  4. ชวยใหเกิดความเขาใจและมองเห็นความสัมพันธ ระหวางการคิดคํานวณวิธี 
 ตางๆ  
  5. ใหมองเห็นปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  6. เพ่ิมพูนประสบการณการอานของนักเรียนใหดีขึ้น 
  7. ทําใหเกิดแรงจูงใจ ความสนใจ และเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

จากที่กลาวมาจะเห็นวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 
ความสามารถทางสติปญญาในการคิด นักเรียนจะตองมีการฝกทักษะทางการอาน  การคิดคํานวณ  
การดําเนินการและใชวิธีการที่ถูกตอง  มีความสามารถในการจัดระเบียบของขอมูลเพ่ือสรางความ
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เขาใจเกี่ยวกับปญหานั้น มีการใชเทคนิควิธีตางๆ ในการคิดเพื่อวางแผนในการหาคําตอบ และ
จะตองมีความสามารถในการตรวจยอนกลับอีกดวย ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
เกี่ยวกับการแกโจทยปญหาทําไดโดยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
 

4.8 แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาของการแกปญหา 
วิธีแกปญหาจะเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหแนว 

ความคิดดังตอไปน้ี 
ธอรนไดค (Thorndike. 1950: 192-216) ไดใหความเห็นในเรื่องการแกปญหาไววาการ

เรียนรูขอเท็จจริงในการแกปญหาและการนําเอาขอเท็จจริงไปใชในการแกปญหาเปนสิ่งที่ตางกัน 
การเรียนรูจากการแกปญหาไดสําเร็จในสถานการณหนึ่งไมไดหมายความวาจะตองแกปญหา
สถานการณอ่ืนไดเสมอไป การแกปญหาแบบลองผิดลองถูกใชกับปญหาที่ยุงยากซับซอน ใชเม่ือผู
เผชิญปญหามองไมเห็นแนวทางหรือไมอาจคิดหาวิธีการแกปญหาได ตองใชวิธีเดาสุมหลายอยาง
เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแกปญหา 

สโตลลเบอรก (Stollburg. 1956: 225-228) ไดใหความเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นและวิธี 
แกปญหาน้ัน ผูแกปญหาแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล การแกปญหาจึงไมเหมือนกัน 
การแกปญหาไมมีขั้นตอนที่แนนอนตายตัว และไมเปนลําดับขั้นตอนอาจสลับกอนหลังหรือบาง
ขั้นตอนไมมีก็ได นอกจากนี้การแกปญหายังขึ้นอยูกับ 
  1.ประสบการณของแตละบุคคล 
  2. วุฒิภาวะทางสมอง 
  3. สภาพที่แตกตางกัน 
  4. กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 

กาเย (Gagne. 1977: 63) ไดกลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหา เปนการเรียนรู
อยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของตั้งแตสองประเภทขึ้นไป และใช
หลักการนั้นประสมประสานจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา ความสามารถในการคิด
แกปญหาโดยการเรียนรู ประเภทหลักการนี้ตองอาศัยหลักการเรียนรูประเภทมโนมติ ซึ่งกาเยได
อธิบายวา เปนการเรียนรูอีกประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมของ
สิ่งเรา 
 ไฮนิก (Heinig. 1981: 61) ไดกลาววา การแกปญหาของนักเรียนจะเกิดขึ้นได โดยครูตอง
จัดกิจกรรมใหนักเรียนกิจกรรมที่ควรจัดเปนกิจกรรมปลายเปด ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความ
คิดเห็นของตนเพื่อนสังเคราะหเรื่องราวใหม สิ่งใหม สถานการณ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 พรรณี ชูทัย (2522: 218-219) ไดกลาวถึงแนวคิดทางจิตวิทยาในการสอนแบบแกปญหา
ไวดังนี้ 
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  1. ความคิดของกลุม “R-S” ในการสอนใหแกปญหา เน่ืองจากกลุมน้ีมองธรรมชาติ
ของมนุษย วา มนุษยเรียนรูจากการถายทอดและบอกเลา ดังน้ันในการสอนใหคนแกปญหาจะตองมี
การฝกใหทําซ้ําๆ และมีการใหรางวัล เด็กจะตองไดรับการชวยเหลือใหมองเห็นความแตกตาง รูจัก
จําแนกแยกแยะ ครูจะตองดูวาในการแกปญหานั้น จะตองใชทักษะใดบาง และเด็กจะไดรับการ
ฝกหัดใหใชทักษะนั้น ในการเรียนแตละอยาง เด็กจะตองไดรับขอคิดเห็นยอนกลับ (Feedback) 
เพ่ือใหทราบผลการเรียนวาดีขึ้นหรือยังมีขอบกพรอง ดังน้ันความคิดเห็นของกลุมน้ีในการสอนให
เด็กรูจักแกปญหา ตองมีการสอนแบบฝกหัดจนเด็กสามารถทําได และถายโยงการเรียนรูไป
แกปญหาในสถานการณใหมๆ ได 
  2. ความคิดเห็นของกลุม “Cognitive-field” ในการสอนใหแกปญหา เน่ืองจากกลุมน้ี
มองธรรมชาติของมนุษยวา “Active” หรือ “Interactive” ดังน้ันการเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดเปน
ผูลงมือกระทําเอง จึงใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนแบบคนพบดวยตนเอง การกระตุน 
โดยการใชคําถาม หรือใชขอความที่มีลักษณะเราความสนใจเด็ก จากนั้นกระตุนใหเด็กแสวงหา
คําตอบ โดยครูแนะแหลงขอมูลใหหรืออาจใชคําถามประเภท 20 คําถาม โดยครูจะตอบเพียง ใชหรือ
ไมใช จะชวยใหเด็กมีประสบการณในการเก็บขอมูล สํารวจ ทดลอง และเกิดความมั่นใจในตนเอง 
กระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูตอๆ ไป 

จากที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นวา ในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้น มีความ 
แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูวุฒิภาวะทางสมอง ประสบการณของแตละบุคคล  กิจกรรมและ ความสนใจที่
มีตอปญหานั้นๆ และวุฒิทางอารมณของผูเรียน สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
รูจักคิด รูจักวิธีการหาขอสรุปมีการวางแผน พัฒนาศักยภาพของตนเองโดยใชวิธีการแกปญหา
ตามลําดับขั้นตอนการแกปญหา ซึ่งผูวิจัยเลือกใชขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา 
 

4.9  งานวิจัยที่เก่ียวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตร 
งานวิจัยตางประเทศ 

 เว็บบ (Webb.1975: 2689 -A) ไดทําการวิจัยเรื่องราวสํารวจกระบวนการแกปญหา
คณิตศาสตรโดยตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 40 คน เครื่องมือ
ที่ ใช ในการวิ จัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
ความสามารถทางความรู ความจํา ซึ่งไดแก ภาษา แบบการคิด มิติสัมพันธ เหตุผลและการ
แกปญหาผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับสูง 
 สโตนวอเตอร (Stonewater. 1977: 2602-2603-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสํารวจ
กระบวนการแกปญหาคณิตศาสตรโดยตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร ความสามารถทางความรู ความจํา ซึ่งไดแก ภาษา แบบการคิด มิติสัมพันธ เหตุผล
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และการแกปญหาผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับสูง 
 กิฟฟน (Giffune. 1979: 2572 - A) ไดศึกษาผลการสอนโจทยปญหาที่มุงเนนความเขาใจ
โจทยปญหา ฝกทักษะการอานโจทย ที่มีตอทักษะการเขียนสมการ การหาคําตอบ ความคงทนใน
การเขียนสมการ พบวากลุมทดลองมีความสามารถทั้งสามดานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 มูราสกิ (Muraski. 1979: 4104-A) ไดทําการศึกษาผลของการสอนอานในทางคณิตศาสตร
กับความสามารถในการแกปญหา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม อยางละ 13 คน กลุมทดลองจะไดรับการสอนอานในทางคณิตศาสตรทั้ง 3 บทเรียน แตละ
บทเรียนจะแบงออกเปน 5 เร่ือง ใชเวลา 5 สัปดาห ตอจากนั้นวัดความสามารถในการแกปญหาของ
ทั้งสองกลุม ปรากฏวา กลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหาดีกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โรว (Rowe. 1980: 5351 - A) ไดนําเอารูปแบบของเอิล (Earle) มาใชในการสอนโจทย
ปญหาคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวนและสัดสวน กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนเกรด 8  จํานวน 304 
คณิตศาสตรมีทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 ยูเล็ป (Ulep. 1990: 105 – A) ไดศึกษากลยุทธ  2  วิธี  ในการแกปญหาคณิตศาสตร  
โดยที่จุดประสงคของการศึกษาคือ  ชี้และเปรียบเทียบกลยุทธที่ใชแกปญหา  2  วิธีของครู
คณิตศาสตร 2 กลุม  คือ  กลุมที่ 1 เปนครูที่มีลักษณะเปน non – Formal  Probability  กลุมที่ 2 
เปนครูที่มีลักษณะ Formal  Probability    โดยสรางปญหาขึ้นมา  12  ปญหา  ใหทั้ง  2  กลุม  โดย
ที่ทุกปญหาเคยมีการคนความาแลว  แตในการทดลองครั้งน้ีจะใหมีการถามและใหตอบดังๆ  การ
ประชุมรวมกันของแตละกลุมจะถูกอัดเสียงและวิดีโอ 
 ทูกอว (Tougaw. 1994: 5351 - A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลที่เกิดจากสอนโดยใชการ
แกปญหาแบบเปดกวางในการสอนคณิตศาสตร โดยศึกษาพฤติกรรมการแกปญหาและเจตคติ
เกี่ยวกับคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การแกปญหาแบบเกิดกวาง หมายถึง การสรางขอ
คาดเดา การสืบคน การคนพบ การอภิปราย การพิสูจน และการหารูปทั่วไป ในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร นักเรียนตองใชความรู ทักษะ กระบวนการคิด และเจตคติทางบวกเปนพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ผานการสอบโดยใชการแกปญหาแบบปลายเปดกวางมีเจตคติทางบวก
ตอการเรียนและเพศไมมีความแตกตางตอพฤติกรรมในการแกปญหา 
 จากการทดลองพบวา  มีการใชกลยุทธงายๆ เพ่ือแกปญหาที่ซับซอน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ  จะรูดวยสัญชาติญาณเปนไปโดยอัตโนมัติ 

งานวิจัยในประเทศ 
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 จรรยา ภูอุดม (2524: 48 -54) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการประเมินครู โดยใชตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน เปนนักเรียนชาย 235 คน นักเรียนหญิง 190 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยทุกวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียน
หญิงมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนชาย 
 พรทิพย พรหมสาขา ณ สกลนคร (2527: 61-62) ไดทําการวิจัยถึงผลของการสอนที่มีตอ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 หองเรียนโดยแบงออกเปน 
 กลุมควบคุม ไดรับการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามคูมือครู 
 กลุมทดลองที่หนึ่ง ไดรับการสอนการแปลความหมายโจทยและแกปญหาโดยตาราง
วิเคราะห 
 กลุมทดลองที่สอง ไดรับการสอนเนนทักษะการแปลความหมายและการแกปญหาอิสระ 
ผลการวิจัยพบวา 

1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนทั้ง 3 วิธี มีความสามารถในการแกปญหา แตกตางกัน
อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.  ความสามารถในการแกปญหาของกลุมควบคุมทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  ความสามารถในการแกปญหาของกลุมทดลองที่หนึ่งกับกลุมทดลองที่สองไม 
แตกตางกัน 
 สุดสวาท ขันธมูล (2530: 274) ไดทําการศึกษาผลการสอนโจทยปญหา 2 วิธี คือ  
การสอนแกโจทยปญหาโดยใชขั้นตอนชี้แนะความเขาใจโจทยปญหาตามแนวของสตีฟ (Steve) และ
การสอนแกโจทยปญหาตามแนวคู มือครูที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง อัตราสวน
และรอยละ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิง
ตรรกศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน แตความสามารถในการคิดหา
เหตุผลเชิงตรรกศาสตรแบบอุปมานของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 วิชัย พาณิชยสวย (2532: 52) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดแบบ
เอกนัยทางสัญลักษณกับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกับความคิดแบบเอกนัยทางสัญลักษณมี
ความสัมพันธตอกันในทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .496 
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 เฉลิมศักดิ์ ภูมี (2538: 69) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรที่ไดรับการสอนโดยเนนการพัฒนาทักษะการแกปญหา เร่ือง เศษสวน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยเนนการพัฒนาการแกปญหากับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นิตยา พวงรัตน (2541: 67) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการสอนแบบวรรณีในวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนนี้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โจทยปญหาเศษสวน ภายหลัง
ไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อนันต โพธิกุล (2543: 87-88) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับสอนแบบ
บูรณาการเชิงวิธีการกับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวาในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

จากงานวิจัยตางประเทศและในประเทศที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาคณิตศาสตรที่กลาวมา
ขางตน พบวาการจัดการเรียนการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น   ปญหาที่สําคัญ คือ ตัวผูสอน
และผูเรียน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการ
พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1.  การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 4.  แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 
 5.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 6.  วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 7.  การวิเคราะหขอมูล 
 8.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี   ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2553  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลวแตสอบไดคะแนน
ไมถึงรอยละ  50  จํานวน 75 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 
1  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี   ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา  2553  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลวแตสอบไดคะแนน
ไมถึงรอยละ  50    จํานวน  20  คน  จากจํานวน 75 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง 
 ( Purposive Sampling )โดยดูจากคะแนนสอบที่ต่ําที่สุดของ  20  คนสุดทาย   

 
2 . เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
         เนื้อหาที่ใชในการสรางชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  คือ  โจทยปญหาการแปรผัน ใน
วิชาคณิตศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2545  ของ  สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดแบงเน้ือหาดังนี้ 

- โจทยปญหาการแปรผันตรง 
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- โจทยปญหาการแปรผกผัน 
- โจทยปญหาการแปรผันเกี่ยวเนื่อง 

 
3. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

    ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา  คือ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552 โดยใชเวลา
ในการทดลอง  7  ชั่วโมง  ชั่วโมงละ  60  นาที  ประกอบดวย 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน     1 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 1 ทบทวนเกี่ยวกับการแปรผัน  2 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 2 โจทยปญหาการแปรผันตรง  1 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 3 โจทยปญหาการแปรผกผัน  1 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 4  โจทยปญหาการแปรผันเกี่ยวเนื่อง 1 ชั่วโมง 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน     1 ชั่วโมง  
รวม         7 ชั่วโมง 
 

4. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง   ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองเปนแบบ  One  

group  pretest – posttest  design    (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2538: 60 – 61) 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง แบบ  One  group  pretest – posttest  design     

 
กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

   
เม่ือ E    หมายถึง กลุมตัวอยาง     
 T1      หมายถึง การทดสอบกอนเรียน 

 X    หมายถึง การใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหา 
     การแปรผัน 
 T2    หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
                      

5. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 5.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ประกอบดวย 

  1. ชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน   
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  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหาการ
แปรผัน  
 1. ชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหาการแปรผัน   
  ชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  มีทั้งหมด  4  ชุด  
ซึ่งประกอบดวย  คูมือการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เอกสารสาระการเรียนรู  เอกสาร
แบบฝก  ซึ่งผูวิจัยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ศึกษาโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง  
การแปรผัน  จากหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร  ตามหลักสูตรของสํานักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 1  
   2. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ของสํานัก 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 1  
   3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรมซอมเสริม 
   4. คัดเลือกบทเรียน  ผูวิจัยไดเลือก  เร่ือง  โจทยปญหาการแปรผัน  แบงเนื้อหา
ออกเปนชุดๆ ไดทั้งหมด  4  ชุด  ดังนี้ 

       -  ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 1 การแปรผัน 
      -  ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 2 โจทยปญหาการแปรผันตรง 
      -  ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 3 โจทยปญหาการแปรผกผัน 
      -  ชุดกิจกรรมซอมเสริมชุดที่ 4  โจทยปญหาการแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
   5. สรางชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  จาก
แบบเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1ที่นักศึกษาเคยเรียนแลว
ในชั้นเรียนปกติ ประกอบดวยเนื้อหา เร่ือง การแปรผันตรง  การแปรผกผัน และการแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง  แตละชุดประกอบดวย  

- คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม  เพ่ือแนะนําการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตรที่นักศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

- จุดประสงคและสาระการเรียนรู  ประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู  ความคิดรวบยอด
ของแตละเนื้อหา 

- ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางโจทยปญหาการแปรผัน 
- แบบฝกและเฉลยแบบฝก ประกอบดวยโจทยปญหาการแปรผัน 

   6. นําชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  ภาษาและ
ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน   และไดนํา
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ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เรื่อง รูปแบบฃองชุดกิจกรรมใหใชภาษาที่เขาใจงาย  และยกตัวอยาง
โจทยที่ใชในชีวิตประจําวันของผูเรียน 
   7. นําชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  ใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  ภาษาและความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  และไดนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เรื่อง การยกตัวอยางโจทยจากงายไปหายาก และตัวการตูนไมควรบัง
ตัวอักษร 
   8. นําชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  ที่ได
ปรับปรุงแกไขแลว   เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย  แลวจึงนําไปทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาการแปรผัน  เพ่ือใชในการศึกษาคนควา 
   9. หลังจากที่ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง  
โจทยปญหาการแปรผัน  ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญแลว  
ผูวิจัยนําชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน   นําไปใชกับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  
จังหวัดกาญจนบุรี   ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลวแตสอบไดคะแนน
ไมถึงรอยละ  50  จํานวน  20  คน  โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด  และสัมภาษณผูเรียน   

3 . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทย
ปญหาการแปรผัน   

 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทย
ปญหาการแปรผัน  มีดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรโดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน   
  2. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช   2545  ของสํานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 1  
  3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหาการ
แปรผัน  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ  เพ่ือใชในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการ
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แปรผัน  ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ   ตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษา ความสอดคลองของเนื้อหาและจุดประสงค  แลวนําไปปรับปรุงแกไข เรื่อง โจทยปญหาใหตรง
กับวิชาชีพของผูเรียน และโจทยควรครอบคลุมจุดประสงค 
  5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการ
แปรผัน  ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผลทางการสอน
คณิตศาสตร จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของภาษา ความความสอดคลองของเนื้อหา
และจุดประสงค  แลวนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  IOC  และ
คัดเลือกแบบทดสอบ ที่มีคา  IOC  ตั้งแต  0.5 ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรทั้ง 40 ขอมีคาดัชนีความสอดคลองเปน 1 ทุกขอ 
  6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ ไปทดสอบกับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอ
ทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพ่ือนํามาปรับปรุงขอคําถาม ตัว
ลวง  และตัวเลือกที่ถูกตอง 
  7. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให 1 คะแนนสําหรับขอที่
ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบเกิน 1 คําตอบในขอเดียวกัน 
  8. นําผลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความยากและอํานาจจําแนกเปนรายขอ   โดยใช 
โปรมแกรม TAP ( Test  Analysis  Program ) วิเคราะหแบบทดสอบที่มีคาความยากอยูระหวาง 
0.20 – 0.80  และมีคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป ไดขอที่มีคาความยาก (p)  ตั้งแต 0.27 – 0.80  
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 – 0.46 ไวจํานวน 20 ขอ  
  9. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการ
แปรผัน  ที่คัดเลือกแลว ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    วิทยาลัยการ
อาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 100 คน เพ่ือหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson-
20) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 197-199) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.64 

 
6. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี   ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2553  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลวแตสอบไดคะแนน
ไมถึงรอยละ  50    จํานวน  20  คน  ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling ) 
จากนักศึกษาทั้งหมด  75  คนที่สอบไดคะแนนไมถึงรอยละ 50 
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 2. ผูวิจัยดําเนินการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทย
ปญหาการแปรผัน   จํานวน  5  ชั่วโมง 
 3. ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    กอนการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหา
การแปรผัน  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ทดสอบโดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 4. ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    หลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหา
การแปรผัน  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ทดสอบโดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 5. ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห  โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ
และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
7. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้ 
  1. วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน   
  2. วิเคราะหคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน   
  3. วิเคราะหความเชื่อม่ันของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรม
ซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson-20) 
  4. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปที่ 1    โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลว
นําคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑเปนรอยละ   

 
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คํานวณจากสตูร  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  
2538: 73)  

               X  = 
N

X∑   

 เม่ือ   X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
      ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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  1. 2 การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 
   s =  
 
 
 เม่ือ  s  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑ x 2  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
   (∑ x )2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
   N – 1  แทน จํานวนตัวแปรอิสระ (Degree  of  Freedom) 
    
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 คาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 248-249) 
 

     
N

R
IOC ∑=  

 
 เม่ือ IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
  ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

เน้ือหาวิชาทั้งหมด 
  N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 คาความยาก (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยจาก
ตารางวิเคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน จากสูตร  (Fan. 1952: 3-22) 

      p = 
N
R  

  
 เม่ือ  p  แทน คาความยากของแตละขอ 
   R   แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
   N   แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

1)-N(N
2XX2N )(∑−∑
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  2.3 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 
โดยใชเทคนิค 27 %  ตารางวิเคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน  จากสูตร (Fan. 1952: 3–22) 
 
   r =  
   

เม่ือ   r แทน  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
RU แทน  จํานวนผูตอบขอน้ันถูกในกลุมเกง 
RL แทน  จํานวนผูตอบขอน้ันถูกในกลุมออน 
N แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
  2.4 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยคํานวณจากสูตร  
KR-20 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 197-199)  
    
        
 
 
 
   เม่ือ rtt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    k แทน   จํานวนขอในแบบทดสอบ 
    p แทน สัดสวนของผูที่ทําถูกในแตละขอ 
    q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในแตละขอ 
    St

2 แทน ความแปรรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน   
  3.1 สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน  ผานเกณฑ
รอยละ  60  ขึ้นไป  ใชสถิติ  t – test  One  Sample  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
197-199)  

 

               

n
s

Xt 0µ−=  
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N
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เม่ือ  t   แทน คาที่พิจารณาใน t – Distribution  
  X   แทน คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
  0µ   แทน เกณฑที่กําหนด (รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  s   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในกลุมตัวอยาง 
  n   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  
  3.2  สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน  หลังจาก
ไดรับการเรียนซอมเสริม    โดยใชสถิติ  t – test  Dependent  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 248 ) 
 
   

 
  
 
 
 
เม่ือ  t    แทน คาที่ใชในการพิจารณา t – Distribution  

               ∑D      แทน ผลรวมของความแตกตางเปนรายคูระหวางคะแนนการทดสอบ   
                                       กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร 

 ∑D 2    แทน   ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางเปนรายคูระหวางคะแนน  
                      การทดสอบกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร 

    N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

 
 

1-N

2D) (-2D  N

D    t
∑∑

∑=
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  

N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
          n  แทน จํานวนขอสอบ 
        X   แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต 
        0µ  แทน เกณฑที่กําหนด (รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
         s   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
       ∑D 2    แทน ผลรวมของ D แตละตัวยกกําลังสอง 
     (∑D )2    แทน ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกําลังสอง 
        t  แทน คาที่ใชในการพิจารณา t – Distribution  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งน้ี  
ผูวิจัยไดเสนอตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุด
กิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  กับเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษากอนและหลังการ
ใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน   

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังจากใชชุดกิจกรรมซอม

เสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  กับเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษากับเกณฑ  
 

N n X  0µ  s t 
20 20 15.65 12 2.03 8.03** 

 
 
t = ( .01 ,  df = 19 ) =  2.539   **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 2 พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังจากใชชุด
กิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  ผานเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเฉลี่ย 15.65 คิดเปน
รอยละ 78.25 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษากอนและหลัง
การใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน   
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษากอนและหลังการใช  
     ชุดกิจกรรมซอมเสริม  
 

 N X  ∑D  ∑D 2 t 
      

Pretest 20 8.65 139 1,039 **15.86 
Posttest 20 15.65    

 
t = ( .01 ,  df = 19 ) =  2.539   **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
จากตาราง 3 พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลัง

การใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน สูงกวากอนการใชชุด
กิจกรรมซอมเสริม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ตามสมมติฐาน 
 
 
 
 

139 1,039 **15.86 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทยปญหาการแปรผัน  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ําโดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการ
แปรผัน   ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 หลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหาการ
แปรผัน  กับเกณฑ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง  โจทย
ปญหาการแปรผัน  
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  ผานเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม 

 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี   ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2553  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาการแปรผัน  แลวแตสอบไดคะแนน
ไมถึงรอยละ  50    จํานวน  20  คน  ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
จากนักศึกษาทั้งหมด  75  คน ที่สอบไดคะแนนไมถึงรอยละ  50   
 2. ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1    กอนการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง  โจทยปญหา
การแปรผัน  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ทดสอบโดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
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 3. ผูวิจัยดําเนินการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทย
ปญหาการแปรผัน   จํานวน  5  ชั่วโมง 
 4. ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  หลังจากการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เรื่อง  โจทยปญหา
การแปรผัน  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ทดสอบโดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 5. ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห  โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ
และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุด 
กิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน  กับเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป  โดยใช
วิธีการทางสถิติ t-test  one Sample 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุด
กิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมซอม
เสริม  โดยใชวิธีการทางสถิติ t-test  for  Dependent  Samples 

 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

จากผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรมซอมเสริม 

คณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน  ผานเกณฑรอยละ  60  ขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเฉลี่ย 15.65
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.25 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรมซอม 
เสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
การแปรผัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ําโดยการใชชุด
กิจกรรมซอมเสริม  ผลการวิเคราะหขอมูลอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรม 
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ซอมเสริมคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน  ผานเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไป  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเฉลี่ย 15.65 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.25 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐาน  ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของโคลลินส  (Collins. 1974: 72-183); 
บอสแลนด  (Bosland. 1978: 4636-A); แบกซเตอร และสมิธ (Baxter; &  Smith. 1998: 1051-
1970); อดิเรก  เนตยานันท  (2536: 45-47); และคมศักดิ์  หาญสิงห  (2543: 38)  ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจาก 
 1.1 ชุดกิจกรรมซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นเนนทักษะการแกโจทยปญหามี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยครูมีหนาที่ให
คําชี้แนะ และที่สําคัญผูวิจัยไดใชขั้นตอนในการแกปญหาของโพลยา (Polya. 1957: 16-17) ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทําความเขาใจปญหา  ขั้นวางแผนการแกปญหา  ขั้นดําเนินการตาม
แผน และขั้นตรวจสอบ โดยใชคําถามเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนไดคิดอยางเปนระบบ กอใหเกิดเจตคติ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในตัวผูเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
คนควาครั้งนี้ 
 1.2   ชุดกิจกรรมซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 เพราะผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและมี
บทบาทสําคัญในการเรียนซอมเสริม ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ศรียา  นิยมธรรม  (2546)  ที่
กลาววา การสอนซอมเสริมเปนการสอนเด็กที่ยังพัฒนาดานการเรียนไดไมเต็มความสามารถในการ
เรียนปกติ โดยการแกไขขอบกพรองตางๆจะมีผลตอการเรียน ขจัดการเรียนรูที่ไมถูกวิธี  ตลอดจน
เสริมทักษะในการเรียนรูใหมๆ การสอนซอมเสริมจึงตองเนนเด็กเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของลินคอลน  (Lincoln. 1975: 3514 - A) ที่ไดทําการทดลองใหการศึกษาชดเชยและสอนซอมเสริม
วิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนเกรด 4 ที่ไดคะแนนต่ํากวา 3.0 ผลที่ไดคือ คะแนนของการสอบหลัง
การเรียนซอมเสริมสูงกวากอนเรียนซอมเสริม และสุรภี  ฤทธิวงศ  (2549: บทคัดยอ)  ได
ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ ที่
สอนโดยใชแบบฝกซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาหลังจากใชชุดกิจกรรม 
ซอมเสริมคณิตศาสตร  เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับสมมติฐาน  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก 
 2.1  ชุดกิจกรรมซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการหลังเรียนสูงกวาเพราะ การจัดกระบวนการเรียนการสอนครูไดยกตัวอยางที่อยูใน
ชีวิตประจําวัน และใหผูเรียนมีสวนรวมในการในการดําเนินกิจกรรมและเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนได
ฝกและพัฒนาความสามารถตางของตนเองๆ เชน การสังเกต การวิเคราะห การจําแนก  
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หาความสัมพันธของแบบรูป การสรุป ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของแชพปลิน  (Chaplin. 1979: 12 - 
15)  ที่กลาววาการสอนซอมเสริมเปนการชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถที่แทจริง
ของตนเองไดอยางเต็มที่และชวยเหลือใหผูเรียนสามารถแกไขขอบกพรองทางการเรียนซึ่งจะชวยให
ผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนยิ่งขึ้น 
 2.2  เม่ือผูเรียนทําแบบฝกและมีเฉลย ทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 243)  ที่กลาววา  การชี้แจงใหนักเรียนได
เห็นความกาวหนาของตนเองเปนระยะจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนอยากเรียนและมีความสนใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น สวนในการเฉลยแบบฝกในเรื่องที่นักเรียนไมเขาใจสามารถอธิบายแกไขสิ่งที่
บกพรองจะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในบทเรียนไดแจมแจงยิ่งขึ้น สงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เยาวลักษณ  สมวาส  (2545: บทคัดยอ)  ที่กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชา
คณิตศาสตรโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่.01 และปราณี  สละชีพ  (2547: บทคัดยอ) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริม
วิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการสอนซอมเสริมโดยใชกระบวนการกลุม
สัมพันธอยางมีนัยสํานัยสําคัญทางสถิติที่.01 
 
ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 
 1.  นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางคือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทยปญหา
การแปรผัน ในชั้นเรียนต่ํากวารอยละ 50  เม่ือนํามาสอนซอมเสริมผูเรียนบางคนยังไมสนใจเรียน
และไมกลาซักถาม ครูจึงตองอธิบายเนื้อหาและตัวอยางอยางละเอียด และกระตุนความสนใจของ
ผูเรียน ดวยการยกตัวอยางโจทยที่ผูเรียนมักพบในชีวิตประจําวัน 
 2.  ชุดกิจกรรมซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร  เปนทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาใหอยูในเกณฑที่สูงกวารอยละ 50 ได  เพราะสามารถฝกใหนักศึกษา
เรียนรูดวยตนเองและมีความเขาใจในเนื้อหาน้ันมากขึ้น  จนสามารถแกโจทยปญหาการแปรผันดวย
ไดดวยตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาที่เสนอไปแลวนั้น  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  จากการวิจัยในครั้งน้ี  พบวา  การที่จะฝกใหนักศึกษาแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น  
ควรใหนักศึกษาฝกเปนรายบุคคล  และครูคอยเปนผูแนะนําเม่ือนักศึกษาไมเขาใจ  และกระตุนให
นักศึกษาคิดหาคําตอบดวยตนเอง  เม่ือตรวจผลงานครูควรใหแรงเสริมแกผูเรียน 
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 2.  ในการเรียนแตละครั้งควรมีการยืดหยุนเวลา  เพราะนักศึกษาแตละคนมีศักยภาพใน
การเรียนรูตางกัน  ครูควรใหเวลาแกนักศึกษาทําแบบฝกจนเสร็จเรียบรอย 
 3. การสรางชุดกิจกรรมซอมเสริมควรเรียงลําดับความยากงาย  และใหนักศึกษาทําแบบ
ฝกใหมากๆ  เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะในการแกโจทยปญหา 
 4.  ในการใชแบบฝกวิชาคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูควรเลือก
แบบฝกหรือรูปแบบที่เหมาะกับสภาพนักศึกษา  ตลอดจนเนื้อหาวิชาที่สอดคลอง จะทําใหนักศึกษา
มีความเขาใจและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรดวยวิธีอ่ืนๆ  เชน  การ
ใชเกม  หรือบทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูป กับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการสอน
ซอมเสริม 
 2.  ควรมีการศึกษาการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมในการสอนซอมเสริมกับเน้ือหาอ่ืนๆ เชน 
สมการ  เซต  เปนตน 
 3.  ควรมีการศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตรกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน 
ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร   แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หรือความคงทนในการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร 
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ภาคผนวก  ก 
 
ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  ตารางผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 
โจทยปญหาการแปรผัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 2.  ตารางคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r)  และคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1   
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ตาราง 4 ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา 
     การแปรผัน ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  ขอที่ 1 โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอสอบขอที ่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คะแนนรวม คา IOC สรุปผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอสอบขอที ่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คะแนนรวม คา IOC สรุปผล 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 
 

สรุปผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเร่ือง
การแกโจทยปญหาการแปรผัน  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ขอสอบทุกขอสอดคลองกับ
จุดประสงค 
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ตาราง 5  ตารางคาความยาก (p)  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
      เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน 
 

ขอที่ p r การ
พิจารณา 

ขอที่ p r การ
พิจารณา 

1 0.85 0.18 ตัดทิ้ง 21 0.34 0.38 คัดเลือก 
2 0.78 0.36 คัดเลือก 22 0.56 0.40 คัดเลือก 
3 0.88 0.10 ตัดทิ้ง 23 0.65 0.10 ตัดทิ้ง 
4 0.64 0.46 คัดเลือก 24 0.41 0.14 ตัดทิ้ง 
5 0.82 0.14 ตัดทิ้ง 25 0.81 0.12 ตัดทิ้ง 
6 0.47 0.44 คัดเลือก 26 0.53 0.24 คัดเลือก 
7 0.84 0.18 ตัดทิ้ง 27 0.47 0.20 คัดเลือก 
8 0.58 0.30 คัดเลือก 28 0.54 0.20 คัดเลือก 
9 0.85 0.14 ตัดทิ้ง 29 0.67 0.18 ตัดทิ้ง 
10 0.67 0.28 คัดเลือก 30 0.76 0.32 คัดเลือก 
11 0.33 0.32 คัดเลือก 31 0.62 0.30 คัดเลือก 
12 0.80 0.24 คัดเลือก 32 0.83 0.08 ตัดทิ้ง 
13 0.83 0.18 ตัดทิ้ง 33 0.29 0.22 คัดเลือก 
14 0.81 0.16 ตัดทิ้ง 34 0.61 0.16 ตัดทิ้ง 
15 0.46 0.42 คัดเลือก 35 0.54 0.24 คัดเลือก 
16 0.39 0.34 คัดเลือก 36 0.59 0.10 ตัดทิ้ง 
17 0.84 0.10 ตัดทิ้ง 37 0.70 0.00 ตัดทิ้ง 
18 0.27 0.26 คัดเลือก 38 0.26 0.14 ตัดทิ้ง 
19 0.69 0.22 คัดเลือก 39 0.60 0.16 ตัดทิ้ง 
20 0.87 0.10 ตัดทิ้ง 40 0.63 0.06 ตัดทิ้ง 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่คัดเลือกไว จํานวน 20 ขอ จาก

ขอสอบจํานวน 40 ขอ โดยพิจารณาจากคาความยาก (p) ตั้งแต 0.27 – 0.80 คาอํานาจจําแนก (r)   
ตั้งแต 0.20 – 0.46  ซึ่งไดคัดเลือกขอสอบขอ  2 ,4, 6,8,10,11, 12, 15,16 , 18 , 19,21 ,22,26 , 
27,28, 30, 31,33,35   ไวเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในการศึกษา
คนควาตอไป 
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ภาคผนวก  ข 

 
 1.  ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1   
 2.  ผลการตรวจสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปที่ 1  หลังการทดลอง ผานเกณฑรอยละ60 โดยใชสถิติ t-test One  Sample 
 3.  ผลการตรวจสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปที่ 1  สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม   โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
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ตาราง 6 คา p คา q และคา pq ในการหาคาความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน   

 
ขอที่ p q pq ขอที่ p q pq 

1 0.91 0.09 0.08 11 0.88 0.12 0.11 
2 0.87 0.13 0.11 12 0.49 0.51 0.25 
3 0.54 0.46 0.25 13 0.72 0.28 0.20 
4 0.88 0.12 0.11 14 0.88 0.12 0.11 
5 0.86 0.14 0.12 15 0.49 0.51 0.25 
6 0.52 0.48 0.25 16 0.52 0.48 0.25 
7 0.88 0.12 0.11 17 0.91 0.09 0.08 
8 0.74 0.26 0.19 18 0.48 0.52 0.25 
9 0.63 0.37 0.23 19 0.66 0.34 0.22 
10 0.77 0.23 0.18 20 0.75 0.25 0.19 

 
 
      ∑pq = 3.54 
 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
K = 20   ,    ∑pq = 3.54    ,    st

2 = 9.18 
 

rtt  =  
19
20 [1-

18.9
54.3  ] 

     =  1.05 ×  ( 1 – 0.39 )  
    =  1.05 × 0.61 
    =  0.64 
 
 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
∑

= 2
t

s
pq -1

1-k
k

  ttr
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ตาราง 7 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหา 
      การแปรผัน ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  ที่เปนกลุมตัวอยาง    
      จํานวน 20 คน 
 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
คนที ่ คะแนนหลังการทดลอง  (x) 

1 14 
2 17 
3 13 
4 15 
5 15 
6 15 
7 14 
8 14 
9 18 
10 13 
11 14 
12 20 
13 17 
14 18 
15 20 
16 14 
17 14 
18 15 
19 15 
20 16 
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ตาราง 8 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการ 
      แปรผัน ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  เพ่ือหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
คนที ่(N) คะแนน (x) X2 คนที่  (N) คะแนน (x) X2 

1 14 196 11 14 196 
2 17 289 12 20 400 
3 13 169 13 17 289 
4 15 225 14 18 324 
5 15 225 15 20 400 
6 15 225 16 14 196 
7 14 196 17 14 196 
8 14 196 18 15 225 
9 18 324 19 15 225 
10 13 169 20 16 256 

 
 
 ∑x = 311     ∑x2 = 4921 
 

 X  = 
N

X∑         s = 

      =   
20
311  

     =   15.55     =  
)120(20
96721)4921)(20(

−
−  

        =  
380

9672198420 −  

        =  
380

1699  

        =  471.4  
        =  2.11 
 
  
 
 

1)-N(N
2XX2N )(∑−∑
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 สถิติที่ใชในการทดลองสมมติฐานเพื่อทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซอมเสริมคณิตศาสตร 
 

        

n
s

Xt 0µ−=  

  
เม่ือ  t  แทน คาที่พิจารณาใน t – Distribution  
  X  แทน คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
  0µ  แทน เกณฑที่กําหนด (รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  s  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในกลุมตัวอยาง 
  n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
ดังนั้นจากสูตรจะได 
 X  = 15.55   ,   n = 20   ,   s = 2.11   ,   d = 0.01 
 จุดวิกฤตจากตาราง   t  ที่  df = 20-1 = 19   มีคา 2.539 
 

  t = 

20
11.2

)20(6.055.15 −  

  t = 

47.4
11.2

1255.15 −  

  t = 
47.0
55.3  

  t = 7.53 
 
สรุป   คา t ที่คํานวณไดตกอยูนอกเขตยอมรับ  แปลวา ปฏิเสธ H0  แตยอมรับ H1  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
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ตาราง 9 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการ 
      แปรผัน ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  กอนเรียนและหลังเรียนของกลุม 
      ตัวอยาง จํานวน 20 คน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 
นักศึกษาคนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน D D2 

1 11 14 3 9 
2 9 17 8 64 
3 8 13 5 25 
4 7 15 8 64 
5 9 15 6 36 
6 10 15 5 25 
7 9 14 5 25 
8 8 14 6 36 
9 9 18 8 64 
10 11 16 5 25 
11 6 14 8 64 
12 9 20 11 121 
13 10 17 7 49 
14 9 18 8 64 
15 10 20 10 100 
16 7 14 7 49 
17 7 14 7 49 
18 6 15 9 81 
19 10 15 5 25 
20 8 16 8 64 
รวม 173 324 139 1,039 
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 การวิเคราะหขอมูลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังเรียนของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ t - test for Dependent 
 
 
 
 
 
 

   t = 

19
)139(103920

139
−x

 

 
 

   t = 

19
1932120780

139
−

 

    

t =  

19
1459
139  

 

t = 
7894.76

139  

 

t = 
7629.8
139  

 
t = 15.86 
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ภาคผนวก  ค 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการแปรผัน ของ  
   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร 
เร่ือง โจทยปญหาการแปรผัน 

* คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 1 ชั่วโมง 
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
ขอความตอไปน้ีใชตอบคําถาม ขอ 1 - 2 
“ การจัดทัศนศึกษาของนักศึกษาครั้งหนึ่ง  คาใชจายสําหรับการจัดการ (y)แปรผันตรงกับจํานวน
นักศึกษา(x) เม่ือมีจํานวนนักศึกษาที่ไป 60 คน  เสียคาใชจายทั้งหมด 9,000 บาท ” 
1. สมการของการแปรผันตรงกับขอใด 

ก. y = x  ข. y = 
x
k   ค. xy = k 

ง. y = kx  จ. 
y
x  = k 

2. ถามีนักศึกษาไปทัศนศึกษา 85 คน จะเสียคาใชจายทั้งหมดกี่บาท 
ก. 12,500  บาท ข. 12,350  บาท ค. 12,450  บาท 
ง. 12,550  บาท  จ. 12,750  บาท 

3. รานขายเครื่องคอมพิวเตอรแหงหน่ึง  กําไรจากการขาย (y ) แปรผันโดยตรงกับจํานวนเครื่องที่
ขายได (x)  ถาขายเครื่องคอมพิวเตอรได 8 เครื่อง  จะไดกําไร 18,000 บาท ถาตองการกําไร  
6,750 บาท จะตองขายคอมพิวเตอรทั้งหมดกี่เครื่อง 

ก. 3 เครื่อง    ข. 4  เครื่อง   ค. 5  เครื่อง 
ง. 6  เครื่อง  จ. 7  เครื่อง 

4. การอานหนังสือของนายเคน  จํานวนหนาที่อานไดแปรผันตรงกับเวลาที่ใชอาน ถาเขาอานได 50 
หนา ในเวลา 5 นาที  ดังนั้นในเวลา 1 นาทีเขาอานไดกี่หนา 

ก. 4 หนา   ข. 6  หนา  ค. 8  หนา 
ง. 10 หนา  จ. 12  หนา 

5. นนทจัดงานวันเกิดโดยมีคาใชจายในการจัดงานแปรผันโดยตรงกับจํานวนแขกที่เชิญมา  ถาเชิญ
แขก  35  คน (x) เสียคาใชจาย  7,000  บาท(y) คาคงที่ของการแปรผันตรงกับขอใด 

ก. 100  ข. 200  ค.  300 
ง. 400  จ.  500 

6.จากโจทยขอ 5 ถางานเลี้ยงเสียคาใชจาย  12,000 บาท  จํานวนแขกที่เชิญมีทั้งหมดกี่คน 
ก. 60 คน   ข. 65  คน  ค.  70  คน 
ง. 75  คน  จ.  80  คน 
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ขอความตอไปน้ีใชตอบคําถาม ขอ 7 - 8 
“ ในการทํางานจํานวนคนงานชาย (x)แปรผกผันกับระยะเวลาที่ทํางาน (y) ถาคนงานชาย  10  คน  
จะทํางานนั้นเสร็จภายในเวลา  28  วัน ”  
7. สัญลักษณของการแปรผกผันคือขอใด 

ก. x α y  ข. x α 
y
1   ค. xy α 1 

ง. x α ky  จ. 
y
x  α k 

8. ถามีคนงานชาย 35 คน  จะทํางานเสร็จภายในกี่วัน 
ก.  3  วัน  ข.  4  วัน  ง.  5  วัน 
ง.  7  วัน  จ.  8  วัน 

9. ปริมาตร (v) ของกาซแปรผกผันกับความดัน (p)  ถาปริมาตร (v) = 10  ลูกบาศกเมตร เม่ือความ
ดัน(p) = 12 กิโลกรัมตอตารางเมตร  เขียนสัญลักษณการแปรผกผันไดอยางไร 

 ก. v α 
p
1   ข.  v α  p  ค.  vp α k 

 ง.  v α  k  จ.  v α  kp 
10. จากโจทยขอ 9  ถาความดันเปน 3 กิโลกรัมตอตารางเมตร จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศกเมตร  
 ก.  40  ลูกบาศกเมตร  ข.  50  ลูกบาศกเมตร ค.  60  ลูกบาศกเมตร 
 ง.  70  ลูกบาศกเมตร  จ.  80  ลูกบาศกเมตร 
11. ความเขมขนของการสองสวาง (I)  จากดวงไฟดวงหนึ่งแปรผกผันกับกําลังสองของระยะทาง 
(D)  ที่วัดจากดวงไฟดวงนั้น  ถาความเขมของแสง ณ ที่หางจากดวงไฟ 4 เมตร เปน 72 แรงเทียน  
คาคงที่ของการแปรผกผันเปนเทาใด 
  ก.  1,150  ข.  1,152 ค.  1,155 
 ง.  1,158  ง.  1,160 
12. จากโจทยขอ 11 ณ ระยะทางเทาใดที่มีความเขมของการสองสวาง 2 แรงเทียน 

ก.  20  เมตร   ข.  21  เมตร  ค.  22  เมตร 
ง.  23  เมตร   จ.  24  เมตร 

13. คาจางแรงงานของคนงานตอคนในบริษัทแหงหน่ึง (y)แปรผกผันกับจํานวนคนงาน (x) โดยถามี
คนงาน  40  คน  จะไดรับเงินคนละ  5,000  บาท  คาคงที่ของการแปรผกผันเปนเทาใด 
 ก. 100,000    ข.  140,000   ค.  160,000 
 ง.  180,000   จ.  200,000 
 
 



 108

14.  ดอกเบี้ย (I)ในการฝากเงินแปรผันเกี่ยวเนื่องกับจํานวนเงินตน (p) และระยะเวลาที่ฝากเงิน  (t)    
เม่ือฝากเงิน 20,000 บาท  นาน  3  ป  จะไดดอกเบี้ย  1,500  บาท  สัญลักษณของการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องตรงกับขอใด 
 ก. I α t   ข.  I α P  ค.  I α kP 
 ง.  I α Pt  จ.  I α kPt 
15.  จากโจทยขอ 14 สมการการแปรผันเกี่ยวเนื่องคือขอใด 
 ก.  I = kPt  ข.  I = Pt  ค.  I = kP 
 ง.  I = kkt  จ.  k = IPt 
16.  จากโจทยขอ 14 คาคงที่ของการแปรผันเกี่ยวเนื่องคือขอใด 

 ก.  
5
1   ข. 

15
1    ค.  

20
1  

 ง.  
30
1   จ.  

40
1  

17.จากโจทยขอ 14 ถาฝากเงิน 40,000 บาท ในเวลา 4 ป จะไดดอกเบี้ยกี่บาท 
 ก.  3,000 บาท  ข.  4,000  บาท  ค.  5,000  บาท 
 ง.  6,000  บาท  จ.  7,000  บาท 
18.  การทําตูโชวที่มีขนาดตางกัน  ราคาของตู  (y) แปรผันโดยตรงกับกําลังสองของความยาวของตู  
(x) และแปรผกผันกับความสูง (z) ที่ราคาตู  2,400 บาท จะสามารถซื้อตูยาว 1 เมตร สูง 1.5 เมตร  
สัญลักษณของการแปรผันเกี่ยวเนื่องคือขอใด 

 ก.  y α 
z
k x2  ข.  y α 

z
1 x  ค.  x α 

z
1 y2 

 ง.  y α 
z
1 x  จ.  y α 

z
1 x2  

19.  จากโจทยขอ 18 คาคงที่ของการแปรผันเกี่ยวเนื่องคือขอใด 
 ก.  3,000  ข.  3,200  ค.  3,400 
 ง.  3,600  จ.  3,800 
20.  จากโจทยขอ 18  ถามีเงิน 4,800 บาท  ตองการตูที่มีความยาว  2  เมตร  จะไดความสูงของตู
กี่เมตร 

ก.  1  เมตร  ข.  2  เมตร  ค.  3  เมตร 
 ง.  4  เมตร  จ.  5  เมตร 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการแปรผันของ  นักศึกษา  
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 
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คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมซอมเสริม 
เร่ือง   ทบทวนเกี่ยวกับการแปรผัน 

    

  1.  ชุดกิจกรรมซอมเสริม เร่ือง ทบทวนเกี่ยวกับการ
แปรผัน เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
  2.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู  และปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคําแนะนําอยางเครงครัด 
  3.  เปดเรียนทีละหนาตามลําดับอยาเปดขามหนา 
  4.  อานเน้ือหา และคําอธิบาย  เรื่อง ทบทวนเกี่ยวกับ
การแปรผัน และศึกษาตัวอยาง 
  5.  ทําแบบฝก  เร่ือง ทบทวนเกี่ยวกับการแปรผัน  
และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบฝก  เพื่อทราบผลไดทันทีใหทํา
ดวยความซื่อสัตยไม เปดเฉลยกอนลงมือทํา  หรือขณะทํา
แบบฝกหัด   
  6.  อานคําอธิบาย และศึกษาวิธีการแกปญหาจาก
เฉลยจากแบบฝก เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ หากตอบผิด
ควรกลับไปอานทบทวนเนื้อหาใหมอีกครั้ง     
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       จุดประสงคการเรียนรู  เร่ือง  การแปรผัน 
1.  นักศึกษาสามารถเขียนสัญลักษณการแปรผันได 
2.  นักศึกษาสามารถเขียนสมการการแปรผันได 
3.  นักศึกษาสามารถหาคาคงที่ของการแปรผันได 
4.  นักศึกษาสามารถแกโจทยการแปรผนัได 
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           ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพจะพบเสมอวา ความสัมพันธระหวางปริมาณตั้งแตสอง
ปริมาณข้ึนไป เชน ความสัมพันธระหวางกําไรกับจํานวนสินคา  
ความสัมพันธระหวางเวลาที่ทํางานกับจํานวนคนที่ทํางาน  ความสัมพันธระหวาง 
 ดอกเบี้ยกับเงินตนและเวลา  เปนตน 
 ใหนักศึกษาพิจารณาสถานการณที่มีตารางแสดงความสัมพันธระหวาง 
ระยะทางกับเวลา  ดังตอไปนี้ 
 

เวลา (ชั่วโมง ) 1 2 3 4 
ระยะทาง

(กิโลเมตร) 
15 30 45 60 

      
        ให  s    แทนระยะทาง 
   t   แทนเวลา       

จากแบบรูปในตาราง เขียนความสัมพันธระหวาง s กับ t  ไดเปน s =  15t 
จะพบวา เมื่อเวลามากขึ้น  ระยะทางก็มากขึ้นตามในอัตราที่คงที่ คือ 15 กม./ชม. 
 ความสัมพันธระหวางระยะทางกับเวลา เรียกวา การแปรผันตรง 

นิยาม ให x และ y  แทนปริมาณใดๆ 
y แปรผันตรงกับ x  เมื่อ  y = kx   โดยที่ k เปนคาคงที่ และ k  ≠ 0 

สมการ  y = kx  โดยที่ k เปนคาคงที่ และ k  ≠ 0 เรียกวาสมการการแปรผันตรง 
เรียก k วาคาคงที่  และเขียนสัญลักษณ y แปรผันตรงกับ x ดวย  y α  x 
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ใหนักศึกษาพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 
 ปริมาณนํ้ามันที่ใชกับระยะทาง  เปนแบบรูปดังตารางตอไปน้ี 
 

ปริมาณนํ้ามัน  
(ลิตร ) 

4 3 2 1 

ระยะทาง(กิโลเมตร) 40 30 20 10 
         ให  T    แทนปริมาณนํ้ามัน 
   C   แทนระยะทาง       

จากแบบรูปในตาราง เขียนความสัมพันธระหวาง T กับ C ไดเปน T =  10C 
 ดังน้ัน T แปรผันตรงกับ C โดยมีสมการการแปรผันเปน T = 10C และมีคาคงที่ของ
การแปรผัน คือ 10 
 จากตัวอยางสถานการณขางตน จะเห็นวา การแปรผันตรงเปนความสัมพันธของ
ปริมาณสองปริมาณที่ปริมาณหนึ่งมีคาเพิ่มข้ึนอีกปริมาณหนึ่งก็มีคาเพิ่ม  ถาปริมาณหนึ่งมี
คาลดลงอีกปริมาณก็จะลดลงตามอยางเปนสัดสวน 
 ในการพิจารณาวา ปริมาณ y แปรผันตรงกับ ปริมาณ x หรือไม  ใหพิจารณาคาของ 

x
y  สําหรับทุกคูของ x และ y ที่ x  ≠ 0  ถาคาคงที่เปนคาเดียวกันความสัมพันธระหวาง
ปริมาณสองปริมาณเปนการแปรผันตรง 
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คําสั่ง   จงตอบคําถามตอไปนี้ 
1.จงเขียนสมการแสดงการแปรผัน  เมื่อ  k  เปนคาคงที่ของการแปรผัน 

1.1  Y α X ตอบ.................................................. 
1.2  W α L  ตอบ.................................................. 
1.3  V α r2 ตอบ................................................... 
1.4  คาจางขนถายสินคา(P)  กับ  นํ้าหนักที่ตองขนถายสินคา (W ) 
ตอบ.................................................. 

2. จงหาคาคงที่ของการแปรผันตรง (k) 
 2.1  ถา y แปรผันตรงกับ x2  และ y = 144  เมื่อ  x = 3 
 ตอบ.......................................................................... 

2.2 ถา  p  แปรผันตรงกับ  4q  และ p = 120  เมื่อ q = 5 
ตอบ.......................................................................... 
2.3  ถา y แปรผันตรงกับ 5x + 4  และ  y = 27  เมื่อ  x = 1 
ตอบ.......................................................................... 
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เฉลย 1.1   y = kx  
 1.2  W = k L   
 1.3  V = kr2 
 1.4  P = kW 
 2.1  16 
 2.2  6 
 2.3  57 
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ใหนักศึกษาพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้ามันกับจํานวนเงินที่จาย 
 

ปริมาณนํ้ามัน ( ลิตร ) จํานวนเงินทีจ่าย ( บาท ) 
1 30 
2 60 
3 90 
4 120 

  
ให x แทนปริมาณนํ้ามันเปนลิตร 

 ให y แทนจํานวนเงินที่จายเปนบาท 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 

1. ถาปริมาณนํ้ามันเพิ่มข้ึน  จํานวนเงินที่จายเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
2. ปริมาณนํ้ามัน 1 ลิตร  ตองจายเงินก่ีบาท 
3. ถาจายเงิน 330 บาท จะไดปริมาณนํ้ามันก่ีลิตร 
4. ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้ามันกับจํานวนเงินที่จายเปนความสัมพันธแบบ

ใด เพราะเหตุใด 
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เฉลย  
        1.  เพิ่มข้ึน 
        2.  30 บาท 
        3.  10.5  ลิตร 
        4.  แปรผันตรง  เพราะ  เมื่อปริมาณหนึ่งมีคาเพิ่มข้ึนอีกปริมาณเพิ่มตาม  เมื่อ
ปริมาณหนึ่งมีคาลดลง อีกปริมาณหนึ่งก็ลดลงตาม อยางเปนสัดสวน 
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การหาคาการแปรผันตรง 
 1. การหาคาคงที่ของการแปรผันตรงระหวาง x และ y  หาไดโดยการแทนคา  x และ 
y ที่โจทยกําหนดในสมการ  y = kx   แลวแกสมการหาคา k 
 2.  การหาสมการการแปรผันตรงระหวาง x และ y  นําคาคงที่ที่หาไดแทนคา k ใน
สมการ y = kx 
 3.  หาคา x หรือ y  ตามที่โจทยตองการ  โดยการแทนคา x หรือ y ในสมการจากขอ
ที่  2 
ตัวอยางที่ 1  ถา  y  แปรผันตรงกับ   x  เม่ือ  y  =  4  และ  x  =  6  จงหา 

1.1  จงหาคาคงที่ของการแปรผัน 
สัญลักษณ y   α x 
สมการ y   =   kx                 1 

 k   =   x
y                       2 

แทน x = 6   และ y = 4  ในสมการ k   =   x
y  

 k   =   6
4  

      =    3
2  

คาคงที่การแปรผัน คือ  3
2  

1.2 จงหาสมการการแปรผัน 

จากสมการ y   =   kx   แทนคา k = 3
2  

       สมการการแปรผันตรง คือ  y   =  3
2 x    

1.3  จงหาคา  y  เม่ือ  x = 24 

    แทนคา  x = 24   ในสมการ y   =  3
2 x    เพ่ือหาคา  y  

             y   =  3
2  × 24 = 16 
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ตัวอยางที่ 2  ถา  x  แปรผันตรงกับ  y และ x  =  18  และ y  =  6  จงหาคา  x  เม่ือ y  =  8 
จาก x  α  y 
 x  =  ky                  1 

 k  =  
y
x                  2 

 k  =  
6

18  

        k  =    3 
  หา x  เม่ือ  y  =  8 
         x  =   3y 
                      x  =  3  ×  8    
           x  =    24 
ตัวอยางที่ 3  ถา  y  แปรผันตรงกับ   x   เม่ือ  y  =  15  และ  x  =  9  จงหา 
คา  y  เม่ือ  x = 25 

สมการการแปรผันตรง  y = k x  
แทนคา y = 15  และ x = 9  ในสมการ   y = k x   เพ่ือหาคา k 

k = 
9

15   ,   k = 
3

15  =  5 

สมการการแปรผันตรง คือ    y = 5 x    
แทน x = 25  ในสมการ     y = 5 x   เพ่ือหาคา y 
     y = 5 25  
     y = 5×5 
     y = 25   
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ใหนักศึกษาพิจารณาตารางแสดงแบบรูปของความสัมพันธระหวางเวลาที่ใชในการ

ทํางานกับจํานวนคนงาน 
 ให t แทน  เวลาที่ใชในการทํางาน 
 ให p แทน  จํานวนคนงาน 

t p 
p
t  t x p 

10 6 
6

10  60 

12 5 
5

12  60 

15 4 
4

15  60 

20 3 
3
20  60 

30 2 
2

30 =15 60 

60 1 
1
60 =60 60 

  
จากตารางจะเห็นวา เมื่อจํานวนคนเพิ่มข้ึน ระยะเวลาในการทํางานจะลดลง  เมื่อ

พิจารณา 
p
t  จะพบวาคา

p
t สําหรับ t และ p แตละคูที่หาไดไมเทากัน ดังน้ัน t ไมแปรผันตรง

กับ p แตเมื่อพิจารณาคา t x p จากตารางจะเห็นวา t x pเปนคาคงที่เทากับ 60 สําหรับทุกคู
ของ t และ p 
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จากความสัมพันธระหวางเวลาที่ใชในการทํางานกับจํานวนคนงาน  เปน
ความสัมพันธแบบการแปรผกผัน 

นิยาม ให x และ y แทนปริมาณใดๆ ที่ไมใชศูนย 
y แปรผกผันกับ x เมื่อ  y = k × 

x
1   โดยที่ k เปนคาคงที่ และ k  ≠ 0 

สมการ  y = k  ×
x
1   โดยที่ k เปนคาคงที่ และ k  ≠ 0  เรียกวาสมการการแปรผกผันเรียก k 

วาคาคงที่  และเขียนสัญลักษณ y แปรผกผันกับ x ดวย  y α  
x
1  

ใหนักศึกษาพิจารณาความสัมพันธระหวางปริมาณ x และ ปริมาณ y ที่เปนแบบรูป
ดังตารางตอไปนี้ 

x y 
x
y  xy 

1 -24 -24 -24 
2 -12 -6 -24 
3 -8 

3
8−  -24 

4 -6 
4
6−  -24 

  
 เมื่อพิจารณาคา x × y  จากตาราง  จะเห็นวา x × y  เปนคาคงที่เทากับ -24สําหรับ
ทุกคูของ x และ y  
 น่ันคือ  ความสัมพันธระหวาง x และ y เขียนแสดงดวยสมการ y = -24

x
1  

ดงน้ัน y แปรผกผันกับ x โดยมีสมการการแปรผันเปน y = -24
x
1  และมีคาคงที่ของ

การแปรผันเปน -24 
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คําสั่ง  จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. จงเขียนสมการการแปรผันจากสิ่งที่กําหนดใหตอไปน้ี 
 y α  

x
1   และ -5 เปนคาคงที่ของการแปรผัน 

ตอบ....................................................................... 
  y α  

x
1   และ 3 เปนคาคงที่ของการแปรผัน 

ตอบ....................................................................... 
  I α  

1
1
+p

  และ 2 เปนคาคงที่ของการแปรผัน 

ตอบ....................................................................... 
2. จงหาคาคงที่ของการแปรผกผัน ( k ) 

 ถา y แปรผกผันกับ x + 2  และ y = 5  เมื่อ x = 2 
ตอบ....................................................................... 

 ถา y แปรผกผันกับ  x   และ y = 7  เมื่อ x = 4 
ตอบ....................................................................... 

 ถา y แปรผกผันกับ  x2  และ y = 3  เมื่อ x = 5 
ตอบ....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขียนไดไหม 
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เฉลย          1.1   y =  -5

x
1      

1.2   y = 3 
x

1     

1.3    I = 2 
1

1
+p

      

      2.1    20 
      2.2    14 
      2.3    75 
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ใหนักศึกษาพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับความตานทานไฟฟา 
 

กระแสไฟฟา ( แอมแปร ) ความตานทานไฟฟา ( โอหม ) 
25 4 
50 2 
125 0.8 
200 0.5 

  
ให I แทน  กระแสไฟฟา 

 ให R แทน  ความตานทานไฟฟา 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ถาความตานทานไฟฟาเพิ่มข้ึน  กระแสไฟฟาจะลดลงหรือเพิ่มข้ึน 
2.  ถากระแสไฟฟาลดลง  ความตานทานไฟฟาจะลดลงหรือเพิ่มข้ึน 
3.  คาคงที่ของกระแสไฟฟากับความตานทานไฟฟา 
4.  ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับความตานทานไฟฟา 

เปนความสัมพันธแบบใด เพราะเหตุใด 
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เฉลย 
 1.  ลดลง 

             2.  เพิ่มข้ึน 
              3.  100 
            4.  แปรผกผัน  เพราะ  เมื่อปริมาณหนึ่งมีคาเพิ่มข้ึนอีกปริมาณจะมีคาลดลง  
เมื่อปริมาณหนึ่งมีคาลดลง อีกปริมาณหนึ่งจะมีคาเพิ่มข้ึน อยางเปนสัดสวน 
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การหาคาการแปรผกผัน 
1. การหาคาคงที่ของการแปรผกผันระหวาง x และ y  หาไดโดยการแทนคา  x และ y ที่โจทย
กําหนดในสมการ  y = 

x
k    แลวแกสมการหาคา k 

 2.  การหาสมการการแปรผันตรงระหวาง x และ y  นําคาคงที่ที่หาไดแทนคา k  
ในสมการ  y = 

x
k      

 3.  หาคา x หรือ y  ตามที่โจทยตองการ  โดยการแทนคา x หรือ y ในสมการจากขอ
ที่ 2 
 
ตัวอยางที่ 1  ถา  y  แปรผกผันกับ  x  และ  y  =  5  เม่ือ  x  =  4  จงหา 
 1. สัญลักษณการแปรผัน 

ตอบ y  α   
x
1               

2.  สมการการแปรผัน  

ตอบ  y = 
x
k      

 3.  คาคงที่ของการแปรผัน 
 ตอบ k   =   xy     ,     k   =   5 x 4  =   20 

4.  คาของ  y  เม่ือ  x  =  2 

ตอบ y   =   
2
20  

 y   =   10 
5.  คาของ  x  เม่ือ  y  =  2 

ตอบ 10   =  
x

20  

                     x     =   
10
20  = 2 
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ตัวอยางที่ 2  ถา  y  แปรผกผันกับ x  และ  y  =  12  เม่ือ  x  =  9  จงหา 
 1. สัญลักษณการแปรผัน 

ตอบ y  α   
x

1               

2.  สมการการแปรผัน  

ตอบ  y   =  k ×
x

1  

 3.  คาคงที่ของการแปรผัน 

ตอบ แทนคา x = 9 และ  y = 12   ในสมการ  y   =  k ×
x

1      เพ่ือหาคา k 

  k   =   y x      ,     k   =   12 x 9   =   12 x 3 =36 
 
4.  คาของ  y  เม่ือ  x  =  4 

ตอบ แทนคา x = 4  ในสมการ y   =  36 ×
x

1      เพ่ือหาคา  y 

  y   =   
4

36  

 y   =   
2

36   = 18 
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ตัวอยางที่ 3   ถา  a  แปรผกผันกับ b  และ a = 2  เมื่อ  b = 3  จงหา 

3.1 คาคงที่ของการแปรผัน 
แทน a = 2  และ  b = 3   ในสมการ   a  =  

b
k  

 2  = 
3
k    ,   k = 2  ×  3  =  6 

 3.2คา  a  เมื่อ  b = 12 
แทน  b =   12   ในสมการ  a = 

b
6    เพื่อหาคา  a  

 a = 
12
6   =   

2
1  

 3.3คา b  เมื่อ a = 24 
แทน  a =   24   ในสมการ  a = 

b
6    เพื่อหาคา  b 

 24 = 
b
6   

 b = 
24
6  =  

4
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130

 
 
 
 
 
นักศึกษาไดรูจักความสัมพันธระหวางปริมาณสองปริมาณ  เชน x และ y มาแลว  ดังน้ี 

1. y แปรผันตรงกับ x  เมื่อ y = kx  โดยที่ k เปนคาคงที่  และ k ≠0 
2. y แปรผกผันกับ x  เมื่อ  y = k ×

x
1   โดยที่ k เปนคาคงที่  และ k ≠0 

การแปรผันตรงหรือการแปรผกผันขางตน  ถาคา x เปลี่ยนไป  คา y จะเปลี่ยนตาม  แต
ในชีวิตประจําวันการเปลี่ยนของปริมาณใดปริมาณหนึ่งข้ึนอยูกับปริมาณหลายปริมาณ  
ดังตัวอยางขอมูลในตาราง 

อัตราเร็วเฉลี่ย v 
( กิโลเมตร/ ชั่วโมง ) 

เวลาt 
( ฃ่ัวโมง ) 

ระยะทาง s 
( กิโลเมตร ) 

40 1 40 
60 2 120 
90 3 270 
135 4 540 

จากตารางจะพบแบบรูปที่สรุปเปนความสัมพันธไดวา ระยะทาง s ที่รถวิ่งได เทากับผลคูณ
ของอัตราเร็วเฉลี่ย v และเวลา t  ที่ใชในการเดินทาง คือ  s = vt 
ความสัมพันธดังกลาว คือ การแปรผันเก่ียวเนื่อง 
นิยาม  ให y , x 1   ,  x2   ,......  x3    แทนปริมาณใดๆ 
Y แปรผันเก่ียวเนื่องกับ x 1   ,  x2   ,... x3  เมื่อ y แปรผันตรงกับผลคูณของ 
 x 1   ,  x2   ,......  x3  
น่ันคือ    Y แปรผันเก่ียวเนื่องกับ x 1   ,  x2   ,... x3  เมื่อ y = k (x1)(x2).......(x3)   
โดย k เปนคาคงที่  และ k ≠ 0 
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นักศึกษาทราบแลววา สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 

A  =  
2
1 bh 

เมื่อ  A  แทนพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 
         b แทนความยาวของฐาน 
          h แทนความสูง 
จากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A  =  

2
1 bh  จะไดวา y แปรผันตรงกับ b × h 

โดยมี 
2
1  เปนคาคงที่การแปรผัน  จากนิยามของการแปรผันเก่ียวเนื่อง  จะไดวา 

A แปรผันเก่ียวเนื่องกับ bและ h  โดยมีสมการการแปรผันคือ A  =  
2
1 bh 

และมี 
2
1  เปนคาคงที่การแปรผัน   

เมื่อกลาววา y แปรผันตรงกับx และแปรผกผันกับz  มีความหมายเดียวกับy แปรผัน
เก่ียวเนื่องกับ x และ 

z
1 น่ันคือ y แปรผันตรงกับ x × 

z
1   เชน 

ความสัมพันธของระยะทาง  กับอัตราเร็วเฉลี่ยและเวลาที่ใชในการเดินทาง 
ซึ่งมีสมการเปน  s = vt   หรือ  v = 

t
s    

จะเห็นวา  v แปรผันเก่ียวเนื่องกับ  s และ 
t
1  

น่ันคือ  v แปรผันตรงกับ s  และแปรผกผันกับ t 
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ใหนักศึกษาพิจารณาตารางแสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

กับดานยาวและดานกวางของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
 

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
( ตารางเมตร ) 

ดานยาว ( เมตร ) ดานกวาง ( เมตร ) 

6 3 2 
15 5 3 
30 6 5 
48 8 6 

 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 
 1.  สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

2.  ถาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเพิ่มข้ึน ดานยาวกับดานกวางเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
3.  ความสัมพันธระหวางพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผากับดานยาวและดานกวางของ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
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เฉลย  1.  พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา    =   ความยาวของดานกวาง  ×  ความยาวของดานยาว 

   2.  เพิ่มข้ึน 
   3.  ความสัมพันธระหวางพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผากับดานยาวและดานกวางของ
สี่เหลี่ยมผืนผา  เปนความสัมพันธแบบแปรผันตรง เพราะ เมื่อพื้นที่เพิ่มขึ้น  ผลคูณของ
ดานกวางและดานยาวก็เพิ่มขึ้น เมื่อพื้นที่ลดลง  ผลคูณของดานกวางและดานยาวก็
ลดลง   
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ตัวอยางที่ 1  y แปรผันเก่ียวเนื่องกับ x และ z  ถา y = 12  เมื่อ x = 2  และ z = 3 
จงหาคา y เมื่อ x = 4 , z = 5  
วิธีทํา  จากโจทยกําหนดให   y แปรผันเก่ียวเนื่องกับ x และ z   
สัญลักษณการแปรผัน y α xz     
สมการการแปรผัน  y = kxz   เมื่อ k เปนคาคงที่  และ k ≠ 0 
ถา y = 12  เมื่อ x = 2  และ z = 3 
แทนคา  y , x , z   ในสมการ  y = kxz    
จะได  12  =  2 x 3 x k 
 k   = 2 
ดังน้ันสมการการแปรผันคือ  y = 2xz  
แทนคา x = 4 , z = 5   ในสมการ  y = 2xz   เพื่อหาคา y   
   y = 2 x 4 x 5  =  40 
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1. ใหนักศึกษานําหมายเลขหนาขอความใสในตารางใหถูกตอง 
 1. ระยะทางกับคาโดยสาร 
 2. จํานวนวันที่ทํางานกับจํานวนคน 
 3. ราคาปากกากับจํานวนปากกา 
 4. พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผากับดานกวางและดานยาวของสี่เหลี่ยมผืนผา 
 5. ปริมาตรของกาซกับความดันอากาศ 
 6. ความเร็วเฉลี่ยกับระยะทางและเวลาในการเคลื่อนที่ 
 7. ความถี่ของคลื่นวิทยุกับความยาวคลื่นวิทยุ 
  

 
การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเก่ียวเนื่อง 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝก เร่ือง การแปรผนั 
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2. จงเติมจํานวนลงในตารางที่เวนไวใหถูกตอง 
 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางชั่วโมงในการทํางานกับจํานวนเงิน  

 
เวลา (ชั่วโมง) 1 2  4 5 

จํานวนเงิน(บาท) 24  72  120 
 
2.2  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนนักเรียนกับจํานวนเงินที่ไดรับ  3,000   
บาท 
 
จํานวนนักเรียน (คน) 1  3  5 
จํานวนเงิน(บาท) 3,000 1,500  750 600 
 
2.3  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอัตราเร็วเฉลี่ยกับระยะทางและเวลา 
 
อัตราเร็วเฉลี่ย (กม. / ชม.) ระยะทาง ( กม. ) เวลา ( ชม. ) 

40 40 1 
60 120  

 360 4 
135  8 
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3.  จงเติมคําตอบใหถูกตอง 

 
ขอความ สัญลักษณการแปรผัน สมการการแปรผัน 
1 .y แปรผันตรงกับ x   
2. u  แปรผันตรงกับ v   
3. y แปรผกผันกับ x   
4. u  แปรผกผันกับ v   
5. a แปรผันตรงกับ b และc   
6. a แปรผันตรงกับ b และ
แปรผกผันกับ c2 

  

 
4.  จงหาคาคงที่ของการแปรผัน 

 
ขอความ คาคงที่การแปรผัน 

1. y α x  และ  y = 25  เมื่อ  x = 5  
2. y α x2  และ  y = 8  เมื่อ  x = 2  

3. y α 
x
1  และ y = 7  เมื่อ x = 5  

4. y α 
x
1  และ y = 10 เมื่อ x = 4  

5. y α xz  และ  y = 48  เมื่อ  x = 3 , z = 2  

6. y α 
z
x   และ  y = 6  เมื่อ  x = 4 , z = 8  

 
 
 
 
 
 
 
 



 138

 
 
 
5. ถา y แปรผันตรงกับ 3x + 2  และ  y = 4  เมื่อ x = 2  จงหา 

5.1  สัญลักษณการแปรผัน 
5.2  สมการการแปรผัน 
5.3  คา y เมื่อ x = 5 

 6.  ถา y แปรผกผันกับ  x   และ  y = 5  เมื่อ x = 16  จงหา 
           6.1  คา  y  เมื่อ x = 100 

     6.2 คา  x  เมื่อ  y = 60 
  7.  ถา y แปรผันเก่ียวเนื่องกับ x และ z  และ  y = 42  เมื่อ x = 3  ,  z = 2  จงหา 

7.1 สัญลักษณการแปรผัน 
7.2  สมการการแปรผัน 
7.3  คา y เ มื่อ x = 4  , z = 1 
7.4  คา  x   เมื่อ y =  42 , z = 2 
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เฉลยแบบฝก เรื่อง การแปรผัน 
1.   

การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเก่ียวเนื่อง 
1 2 4 
3 5 6 
 7  

2.1 
เวลา (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5 

จํานวนเงิน(บาท) 24 48 72 96 120 
2.2 

จํานวนนักเรยีน (คน) 1 2 3 4 5 
จํานวนเงิน(บาท) 3,000 1,500 1,000 750 600 

2.3 
อัตราเร็วเฉลี่ย (กม. / ชม.) ระยะทาง ( กม. ) เวลา ( ชม. ) 

40 40 1 
60 120 2 
90 360 4 

135 1,080 8 
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3.  .  จงเติมคําตอบใหถูกตอง 

 
 
4.  จงหาคาคงที่การแปรผัน  

 
ขอความ คาคงที่การแปรผัน 

1. y α x  และ  y = 25  เมือ่  x = 5 5 
2. y α x2  และ  y = 8  เมื่อ  x = 2 2 

3. y α 
x
1  และ y = 7  เมื่อ x = 5 35 

4. y α 
x
1  และ y = 10 เมื่อ x = 4 40 

5. y α xz  และ y = 48  เมื่อ  x = 3 , z = 2 8 

6. y α 
z
x   และ  y = 6  เมื่อ  x = 4 , z = 8 10 

 
 
 
 

ขอความ สัญลักษณการแปรผัน สมการการแปรผัน 
1 .y แปรผันตรงกับ x y  α x y  = kx 
2. u  แปรผันตรงกับ v u α v u =  kv 
3. y แปรผกผันกับ x y  α  

x
1  y  = k

x
1  

4. u  แปรผกผันกับ v u  α  
v
1  u  =  k

v
1  

5. a แปรผันตรงกับ b 
และc 

a  α  bc a  =  kbc 

6. a แปรผันตรงกับ b 
และแปรผกผันกับ c2 

a  α  
c
b  a  =  k

c
b  
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5.1     y  α 3x + 2 
5.2     y  =  k (3x + 2) 
5.3     

2
5  

6.1      2 
6.2   ( 

3
1 )2 

7.1    y  α  xz 
7.2    y  =  kxz 
7.3  28 
7.4  3 
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ภาคผนวก  จ 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ( ครูชํานาญการพิเศษ) 
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