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บทคัดย่อ 
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือสงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงเนือ้หา เรือ่งสมการและการแกส้มการ

ตามแนวโครงสรา้งทางคณติศาสตร ์2) พัฒนาชุดการเรียนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 3) ศกึษา
ดชันปีระสทิธผิลของชุดการเรยีนรู ้และ4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์และเรียบเรียงเรื่องสมการและการ
แกส้มการตามแนวโครงสรา้งทางคณติศาสตร์ เปน็การวจิยัเอกสารทีท่ำาการวเิคราะหเ์นือ้หาและประเมนิ
คุณภาพของผลการสังเคราะห์และเรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองที่มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้
ที่เรียบเรียงสาระตามโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E คู่มือการใช้ชุด
การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนประจำาชุดการเรียนรู้
ที่เทียบเคียงกับข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานและข้อสอบระดับชาติอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2529 - 
2555 มอีำานาจจำาแนก 0.20 – 0.97 ความยาก 0.50 - 0.80 และความเช่ือมัน่ 0.82 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีอำานาจจำาแนก 0.37 – 0.91 และความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ 

ผลการวจิยัพบวา่ ระบบจำานวนตรรกยะบวกและศนูยภ์ายใตก้ารดำาเนนิการบวกและคณู มทีฤษฎี
ที่สำาคัญเกี่ยวข้องกับสมการ ทำาให้มีระเบียบวิธีการแก้สมการมากกว่าที่ปรากฏในแบบเรียนคณิตศาสตร์ 
ผลประเมนิเอกสารการสงัเคราะห์และเรียบเรียงโดยผูเ้ชีย่วชาญมรีะดบัคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก การพฒันา
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ชดุการเรยีนรูเ้รือ่งสมการและการแกส้มการ มปีระสทิธภิาพ 84.03/82.00 ดชันปีระสทิธผิล 0.56 โดยที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อ การใช้ชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การสังเคราะห์และเรียบเรียง, ชุดการเรียนรู้, สมการและการแก้สมการ

Abstract
The objectives of this research were to synthesis and composition about Equations  

and Solving Equations under a mathematical structure, to develop learning packages on 
Equations and Solving Equations, in order to gain an efficiency of 80/80, to study the  
effective index of learning packages and to study the student’s satisfaction towards the  
material used in learning packages on Equations and Solving Equations. The research has 
two sections, firstly, to synthesis and composition about Equations and Equations Solving 
under mathematics structure. The basic statistics used in analyzing the data were based on 
content analysis, which appraise by 3 mathematical experts. The development of learning 
packages used a sample group of 30 students. The group was selected by a purposive 
sampling from Pathomsuksa VI students in schools from the Nakhonsithammarat Provincial 
Administration Organization. The instruments included the learning packages compiled by 
a mathematical structure and has learning activities 5E, manuals, achievement test, pre 
and post achievement test for each unit. These tests were used for comparison against the 
Ordinary National Education Test and other national tests. Also, a questionnaire to study 
the satisfaction of students after the learning package was used. The basic statistics were 
used to analyze the data by mean, standard deviation and the testing hypothesis by t - test 
dependent sample.

The research results were as follows: We have the theorems about equations from 
a positive rational system and zeroed under addition and multiplication. Then, The solving 
equations method differs from the student’s text book method. The document quality from 
mathematical experts was in high level. There was content validity from the mathematical 
expert’s opinions in developing and synthesizing the learning packages. The efficiency valued 
at 84.03/82.00 and the effective index was 0.56. The achievement test was higher significant 
than pre test achievement at .01 level. The students’ satisfaction for the material used in the 
learning packages was very high level.

Keywords: Synthesis and composition, Learning packages, Equations and Solving Equations
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บทนำา
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่
ควรเนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็น
ทกัษะการคดิคำานวณ สรปุความคดิรวบยอด มกีฎ
เกณฑ์ ที่แน่นอน และทักษะโครงสร้างที่มีเหตุผล 
สือ่ความหมายโดยใช้สญัลกัษณ ์และเปน็นามธรรม
ยากต่อการเรียนรู้และทำาความเข้าใจ (ยุพิน  
พิพิธกุล, 2540: 1-3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (TIMSS, 2011) 
พบว่านักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วน
ใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 458 
และนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 472 ซึ่ง
ทั้ง 2 ระดับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำา และต่ำา
กว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 500 
คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555) เมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบระดับชาติ. (O-NET).ของนักเรียน ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นดัชนีชี้
วัดความสำาเร็จของการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์.
สถานการณ์การศึกษาย้อนหลังระหว่างปu พ.ศ.
2553 ถึง พ.ศ.2555 พบว่าผลการทดสอบ
คณิตศาสตร์ 2 ใน 3 ปีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าร้อย
ละ.50.โดยมคีะแนนเฉลีย่ทัง้ 5 ป ีเทา่กบั 34.85,. 
52.40.และ.35.77 คะแนน ตามลำาดับ (สำานัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2555) และถ้าพิจารณา
แยกรายมาตรฐานการเรียนรู้จะเห็นว่าสาระ
พีชคณิตเป็นสาระที่ต้องเร่งพัฒนาการเรียนการ
สอน สว่นการจดัการเรยีนการสอนในปทีีผ่า่นๆ มา
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดสำานัก
ขัน สว่นใหญม่ปีญัหาในการทำาแบบทดสอบประจำา
บทเรียนในแต่ละบทเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของแต่ละหน่วยการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 และ 2555 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสำานักขัน ปรากฎ
ว่าผลสมัฤทธิท์างการเรียนต่ำากว่าเกณฑท์ีโ่รงเรยีน
กำาหนดไว้โดยเฉพาะหน่วยการเรียนเรื่องสมการ
และการแกส้มการ ซึง่นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ์
เฉลี่ยที่ 56.54 และ57.83 ตามลำาดับ และในการ
ทำาแบบทดสอบประจำาบทเรียน แต่ละบทนักเรียน
ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งปรบัปรงุ (ฝา่ยวิชาการ 
โรงเรียนวัดสำานักขัน, 2555)

ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอนของตนเอง ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยให้
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง (ชัยศักดิ์ 
ลีลาจรัสกุล, 2543: 266) สอดคล้องกับการ
เลือกใช้ชุดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนที่จะเอื้อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามที่ครู
ผู้สอนตั้งไว้ ในชุดการเรียนรู้ประกอบด้วย คู่มือ
การใช้ชุดการเรียนรู้ สื่อการเรียนที่สอดคล้องกับ
เนือ้หา และประสบการณ ์และการมอบหมายงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากขึ้น ชุดการเรียน
รู้เป็นเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เป็นสื่อการเรียนที่มี
ความสมบูรณ์อยู่ในตัวมีรายละเอียดของขั้นตอน
ต่างๆ ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง และนำา
ไปใช้ได้ทุกเวลาโดยไม่จำาเป็นต้องใช้ในห้องเรียน
เท่านั้น (ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง, 
2531: 174) การสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้จึงน่า
จะเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะในการแก้สมการให้แก่นักเรียนได้ ทั้งช่วย
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์ดีข้ึน 
อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

และจากผลการจัดการเรียนคณิตศาสตร์
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ท่ีผ่านมาทำาให้ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะกระบวนการคิด ไม่สามารถคิดและแก้
ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่ง
การแก้ปัญหาลักษณะนี้คือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม หรือจัดประสบการณ์ต่างๆ ที่
เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหา แสวงหา 
ค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E 
ซึ่งมีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่จะส่ง
เสริมนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดแรงจูงใจ
ที่กระหายอยากรู้อยากเรียนอยู่ตลอดเวลา เป็น
ไปตามแนวคิดของสุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา 
(2545: 142) จากเหตุผลดังกลา่วผูวิ้จยัได้เลง็เห็น
ถึงความสำาคัญและความจำาเป็นในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงสนใจที่จะ
สร้างชุดการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การแก้สมการโดยใช้
สมบัติของจำานวนจริงข้ออื่นๆ นอกเหนือสมบัติ
การเทา่กันของจำานวนจรงิ ซึง่ชุดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยั
ได้สร้างขึ้นก็เพื่อเป็นสื่อการสอนที่ช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจในบทเรียนและช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจในเรื่อง สมการและการแก้สมการ
ได้มากยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์และเรียบเรียง เรื่อง

สมการและการแก้สมการตามแนวโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์

2. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องสมการ
และการแก้สมการ สำาหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

3. เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของชุดการ
เรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการ สำาหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 

สมมติฐานการวิจัย
1. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการ

เรยีนรูเ้รือ่งสมการและการแกส้มการ ระดบัชัน้ประ
ศึกษาปีที่ 6 มีค่ามากกว่า 0.50 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้เร่ืองสมการและการ
แก้สมการสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กร และกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านน้ำาโฉ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพ
ที่ 30 โรงเรียนวัดสำานักขัน และโรงเรียนบ้าน
สำานักไม้เรียบ 

กลุม่ตวัอย่างเปน็กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ มีดังนี้

1. ในการหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู้แบบเดี่ยว เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสำานักขัน อำาเภอ
จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 3 คน 
ประกอบด้วย คนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และ
อ่อน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. ในการหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรยีนรู้แบบกลุม่ยอ่ย เปน็นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสำานักขัน 
อำาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 
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9 คน ประกอบด้วยคนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน 
และอ่อน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

3. ตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู้แบกลุ่มใหญ่ เป็นนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
บ้านสำานักไม้เรียบ อำาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เรือ่งการพฒันา
ชุดการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบ
ด้วย

1. เอกสารการสังเคราะห์และเรียบเรียง 
เรื่องสมการและการแก้สมการตามแนวโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาจากเอกสาร บทนิยาม 
และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับสมการและการแก้
สมการ หลกัสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
หลักสูตรสถานศึกษา แนวการจัดการเรียนการ
สอนเรื่องสมการและการแก้สมการจากแบบเรียน
ของประเทศองักฤษ สงิคโปร ์และอเมรกิา ขอ้สอบ 
O – NET ปี 2550 – 2553 ข้อสอบ NT ปี 
2546 -2548 ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ปี 2529 - 2553 และข้อสอบอื่นๆ 
ประกอบดว้ยเน้ือหาหลกัๆ 4 ส่วน ซึง่ไดแ้ก ่ความ
รู้พื้นฐานเกี่ยวกับจำานวน บทนิยาม ทฤษฎีบท
ที่เกี่ยวข้องกับสมการและการแก้สมการ การ
ประยุกต์สมการและการแก้สมการ และแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้
สมการ

2. ชุดการเรียนรู้เรื่องสมการและการ
แก้สมการที่เรียบเรียงสาระตามโครงสร้างทาง
คณติศาสตร ์และมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
5E ประกอบด้วย

2.1 ชุดการเรียนรู้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
4 ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ชุดการเรียนรู้ ที่ 1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ ชุดการเรียนรู้ที่ 2 การแก้
สมการ การบวก การลบ ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การ
แก้สมการ การคูณ การหาร และชุดการเรียนรู้ท่ี 
4 การแก้สมการการบวก ลบ คูณ หารระคนและ
การประยุกต์สมการ

2.2 คูม่อืการใชช้ดุการเรยีนรู ้แบง่ตามชดุ
การเรยีนรูม้ทีัง้หมด 4 เลม่ แตล่ะเล่มประกอบดว้ย 
คำาช้ีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ คำาแนะนำาสำาหรับ
ครู บทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดการเรียนรู้ 
แนวการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่มีการเทียบเคียงจากข้อสอบระดับชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 – 2555 จำานวน 120 ข้อ 
ประกอบด้วย

3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน จำานวน 30 ข้อ เพื่อใช้
คำานวณหาคา่ดชันปีระสทิธผิล (E.I.) ของการเรยีนรู ้
โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ 

3.2 แบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของ
ชดุการเรยีนรู ้เปน็แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 4 ชดุ ชดุ
ละ 20 ขอ้ รวม 80 ขอ้ เพือ่ใชท้บทวนเนือ้หาสาระ
วิชาขณะเรียนของแต่ละตอน 

3.3 แบบฝึกทกัษะทีไ่ด้ศกึษาจากแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแบบเรียนต่าง
ประเทศ และข้องประเทศไทยหลายๆ สำานัก
พมิพ ์เปน็แบบฝกึหดัหรอืกจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนทำา
ระหวา่งเรยีน เพือ่ใชท้บทวนเนือ้หาสาระวชิาขณะ
เรียน และนำาผลที่ได้ไปประเมินค่ากระบวนการ 
(E1) แต่ละตอน 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยว
กับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ โดย
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สอบถามความพงึพอใจจากนักเรยีนหลงัจากเรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้ จำานวน 15 ข้อ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บข้อมูล 2 ตอน

ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
คุณภาพของผลการสังเคราะห์และเรียบเรียงเรื่อง
สมการและการแก้สมการ โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
คณิตศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน

ตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง
รวม 3 ครั้ง ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบเด่ียว 
โดยการนำาชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองกับ
นกัเรยีนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 ปกีารศกึษา 
2556 โรงเรยีนวดัสำานกัขนั อำาเภอจุฬาภรณ ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จำานวน 3 คน สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมของนกัเรยีนอย่างใกลชิ้ด หาประสทิธภิาพ
และดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ขอ ง ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้   
และสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การใช้ชุดการเรียนรู้ พิจารณาข้อบกพร่องของชุด
การเรียนรู้แล้วนำาไปปรับปรุงแก้ไข

2. การรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบกลุ่ม
ย่อย โดยการนำาชุดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสำานัก
ขัน อำาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำานวน 9 คน ซึ่ ง เป็นนักเรียนที่ ไม่ซ้ำ ากับ
ตัวอย่างแบบเดี่ยว สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด หาประสิทธิภาพ
และดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ขอ ง ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้   
และสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การใช้ชุดการเรียนรู้ พิจารณาข้อบกพร่องของชุด
การเรียนรู้แล้วนำาไปปรับปรุงแก้ไข

3. การรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบกลุ่มใหญ่ 
โดยการนำาชุดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองกับนักเรียนนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านสำานักไม้เรียบ 
อำาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 
30 คน หาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของ
ชดุการเรียนรู ้เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
โดยใช้ชดุการเรยีนรูร้ะหวา่งกอ่นเรยีนกับหลงัเรยีน 
และสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การใช้
ชุดการเรียนรู้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพต่อ
การสังเคราะห์และเรียบเรียงเรื่องสมการและการ
แก้สมการของผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์

2. หาประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรูโ้ดย
ใช้สูตร E1/E2 จากการทดลอง 3 กลุ่ม

3. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของชุดการ
เรียนรู้ (E.I.) จากการทดลอง 3 กลุ่ม

4. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน จากการทดสอบดว้ยแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร  
t - test ไม่เป็นอิสระจากนักเรียนกลุ่มใหญ่

5. วิเคราะห์ผลจากการสอบถามระดับ
ความพึงพอใจหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ โดยใช้  และ S.D.  
จากการทดลอง 3 กลุ่ม

ผลการวิจัย
1. การสังเคราะห์และเรียบเรียงเรื่อง

สมการและการแก้สมการ ตามแนวโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่าระบบ
จำานวนตรรกยะบวกและศูนย์ภายใต้การดำาเนิน
การบวก และคูณ ได้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมการ 
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ส่งผลให้มีระเบียบวิธีของการแก้สมการมากกว่า
ที่ปรากฏในแบบเรียนคณิตศาสตร์ ผลประเมิน
เอกสารการสังเคราะห์และเรียบเรียงโดยผู้
เชีย่วชาญมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดับมาก คา่เฉลีย่ 
4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 

2. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องสมการ
และการแก้สมการ สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ได้ชุดการเรียนรู้ จำานวน 4 ชุด คือ
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ 
ชุดการเรียนรู้ ที่ 2 การแก้สมการการบวก การ
ลบ ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การแก้สมการการคูณ 
การหาร ชุดการเรียนรู้ ที่ 4 การแก้สมการการ
บวก ลบ คูณ หารระคนและการประยุกต์สมการ 
และคู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ จำานวน 4 ชุด 

พบว่าชุดท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.11/83.00 
ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.70/82.33 ชุด
ท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 83.77/82.00 ชุดที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 84.77/80.67 และโดยรวมชุดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 84.03/82.00 แสดงว่าผล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้
สมการ สำาหรับนักเรียนช้ันปะถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/กำาหนดไว้

3. ผลจากการศึกษาดชันปีระสทิธผิลของ
ชุดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและ
การแก้สมการสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่ามีประสิทธิผลเท่ากับ 0.56 ซึ่งสูงกว่า 
เกณฑ์ 0.50 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ดังตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1 การเปรยีบเทยีบค่าดัชนีประสทิธิผลของชดุการเรยีนรู ้เรือ่งสมการและการแกส้มการ สำาหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ 0.50

ก�รสดสอบ n S.D. t Sig

เกณฑ์ 0.50
ดัชนีประสิทธิผล 30 0.56 0.04 8.22 0.00**

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องสมการและการ
แก้สมการระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 นั่นคือชุดการเรียนรู้เรื่องสมการ
และการแก้สมการ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสมการและการแก้สมการสูงข้ึน
ดังตารางที่ 2 
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4. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ืองสมการและการแก้
สมการ จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มใหญ่
เท่ากับ 4.51 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการ

เรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการ สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำาไปสู่
การอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

1. การสังเคราะห์และเรียบเรียง เรื่อง
สมการและการแก้สมการ ตามแนวโครงสร้างทาง
คณติศาสตรผ์ูว้จิยัสรา้งข้ึนมคีา่คุณภาพของผลการ
สังเคราะห์และเรียบเรียงเร่ืองสมการและการแก้
สมการเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.35 อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้สังเคราะห์
และเรียบเรียงโดยศึกษาทฤษฎีบทต่างๆ ที่เกี่ยว
กบัสมการ แนวการจดัการเรยีนการสอนสมการใน
ตา่งประเทศ และขอ้สอบระดับชาติต่างๆ ย้อนหลงั
หลายป ีแลว้ทำาการวเิคราะหเ์นือ้หาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และกำาหนดองค์ประกอบ
สำาคัญต่อการเรียบเรียง แล้วลงมือเรียบเรียงเรื่อง
สมการและการแก้สมการตามแนวโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้หลักการสร้างชุดการเรียนรู้
ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521) เป็น

หลักการในการเรียบเรียงเรื่องสมการและการแก้
สมการ และคำานึงถึงจรรยาบรรณของผู้วิจัยตาม
จรรยาบรรณนักวิจัยของสำานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (2541: 2 - 13)

2. ชุดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ สำาหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.03/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 
80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงษ์ และคณะ, 2540:  
101 –102) ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

2.1 ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้นมี
ประสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้คอื 80/80 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ทำาการสร้างชุดการ
เรียนรู้โดยศึกษาทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่ใช้ 
เป็นแนวคิดในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ของสุวิทย์  
มูลคำา และอรทัย มูลคำา (2545: 52) นอกจากนี้  
ผู้วิ จัยได้กำาหนดจุดประสงค์ในการเรียนเรื่อง
สมการและการแกส้มการจากเนือ้หาตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์จากหนงัสอืเรยีนสาระ
การเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และจากเอกสารและตำาราที่เกี่ยวข้อง 
อื่นๆ ทำาให้ส่งผลให้ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชุดการ
เรยีนรูก้บันกัเรยีนชัน้ตา่งๆ ของประสทิธิ ์ทองแจม่

ต�ร�งที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ือง สมการและการแก้สมการ 
สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งกอ่นเรยีนกบัหลงัเรียนของนกัเรยีนภาคกลุม่
ใหญ่ จำานวน 30 คน 

ก�รทดสอบ n S.D. D t Sig

ก่อนเรียน 30 6.47 2.417
14.03 55.83 0.00**หลังเรียน 30 20.05 3.481
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และคณะ. (2544) วรีะวฒัน์ เลศิประสาน. (2554) 
วานีดา ทองปัสโนว์. (2554) เปรมทิพย์ รัตนคม. 
(2555) และHerbst. (2004) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าชุด
การเรียนรู้เป็นส่ือที่เหมาะสม กับการสอนเรื่อง
สมการและการแก้สมการ เนื่องจากในการเรียน
สมการและแก้สมการผู้เรียนต้อง ทำาความเข้าใจ
เนื้อหาและฝึกทักษะต่างๆ อย่างเพียงพอ ขณะ
ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
ชวนให้คดิตาม โดยทีจ่ะสง่ผลให ้เกดิสมัฤทธผิลใน
การเรียนการสอนในที่สุด นอกเหนือจากนี้ในการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดสอบ 
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2533: 490-492) ซึ่ งมีผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ 3 ข้ัน คือขั้นหาประสิทธิภาพ 
แบบเดี่ยวได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกาเรียนรู้
เท่ากับ 75.54/72.08 ขั้นหาประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มย่อยได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกาเรียนรู้
เท่ากับ 79.40/76.53 และขั้นหาประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มใหญ่ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกาเรียนรู้
เท่ากับ 84.03/82.00

2.2 คา่ประสทิธภิาพชุดการเรยีนรูต้วัแรก
มคีา่เทา่กบั 84.03 สงูกวา่คา่ประสทิธภิาพ ตัวหลงั
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 82.00 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
ในแต่ละชุดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ จาก
การฝึกทักษะซ้ำาๆ จนเกิดความชำานาญ ผู้เรียน
จึงมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละ ชุด
การเรียนรู ้นอกจากน้ีชุดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อ่อน หรือเรียน ไม่ทัน
ได้มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหา ฝึกทำาแบบฝึกทักษะ 
ได้ด้วยตนเอง สามารถนำาชุดการสอนไปเรียน
รู้ ได้ในทุกสถานที่ และทุกเวลาไม่จำากัดชั้นเรียน  
(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2523: 121) นอกจากนีก้ลุม่
ตัวอย่างได้ทำาแบบฝึกทักษะ หรือแบบทดสอบ
ชุดการเรียนรู้ทันทีหลังการเรียนเนื้อหา และแบบ

ฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังบทเรียนแต่ละชุด
การเรียนรู้มีปริมาณเนื้อหาน้อยกว่าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของเปรมทิพย์ รัตนคม. (2555) วานีดา  
ทองปัสโนว์ (2554) วีระวัฒน์ เลิศประสาน 
(2554) ซึ่งพบว่าค่าประสิทธิภาพตัวแรกของชุด
การเรียนรู้สูงกว่า ตัวหลัง

3. ผลจากการศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของชุดการเรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มี
ค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.56 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.50 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุดังต่อไปนี้

3.1 ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้รับ
การวางแผนการสร้างเป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยได้
ดำาเนินการสร้างชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521) ทั้งนี้อาจส่ง
ผลให้ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิผล
ระดับดี และกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนเรือ่งสมการและการแกส้มการสงูขึน้หลงัจาก
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้

3.2 ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการ
ใช้คู่กับวิธีการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่ง
เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้
มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้เรียนรู้ วิธี
ค้นหาความรู้และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวม
ทั้งให้โอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่กระหาย
อยากรู้อยากเรียนอยู่ตลอดเวลา ซี่งเป็นไปตาม
แนวคดิของสวุทิย ์มลูคำา และอรทยั มลูคำา (2545: 
142) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มความสนใจของชุด
การเรียนรู้โดยการใส่ภาพประกอบที่เก่ียวข้องกับ
เนื้อหา ใช้สีสันที่สดใด
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3.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องสมการและการแก้สมการก่อนเรียน ค่อนข้าง
ต่ำา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.93 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เรียน ด้วยชุดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วกลุ่มตัวอย่างสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีโอกาสในการ
ตัดสินใจและการทำางานร่วมกันกับกลุ่ม และได้
ฝึกทักษะซ้ำาๆ หลายๆ คร้ัง ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้แนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.03 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิ์ 
ทองแจ่มและคณะ (2544) วานีดา ทองปัสโนว์ 
(2554) และเปรมทิพย์ รัตนคม (2555) 

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ใหญ่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องสมการและการ
แก้สมการ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีคา่เฉลีย่ 4.51 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.67 
โดยทีข่อ้มคีา่เฉลีย่สูงสดุได้แก ่นักเรยีนมคีวามสนุก
เพลิดเพลินกับการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ (  = 
4.77, S.D. = 0.44) อาจเนื่องมาจากชุดการเรียน
รู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนได้เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะ
สรา้งเจตคติทีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์โดยยดึแนวคดิ
เก่ียวกับองค์ประกอบที่สำาคัญกับการออกแบบ 
และการใชส้ือ่การเรยีนการสอนของชัยยงค์ พรหม
วงค์. (2523) ข้อมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่นักเรียน
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ( =4.26, S.D.=0.97) 
อาจเนื่องมาจากในชุดการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไม่ได้เน้นที่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอันประกอบไปด้วย 1) ผู้เรียนต้องเรียนรู้
ดว้ยการสร้างความรูใ้หมข่ึน้ด้วยตนเอง ไมใ่ช่รบัแต่
ขอ้มลูทีห่ลัง่ไหลเขา้มาในสมอง ของผูเ้รยีนเทา่นัน้ 
โดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของ
ประสบการณ์ที่ได้รับ 2) กระบวนการการเรียนรู้
จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้น

มีความหมายกับผู้เรียนคนนั้น (Papert: 2556) 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้

จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้
สมการ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 5E เพือ่ยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น ผู้ที่
สนใจสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้โดยมีข้อ
คำานึงถึงดังนี้

1.1 ครู ผู้สอนควรให้ความสำาคัญถึง
ขอบเขตจำานวนที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ในรูปสมการ ซึ่งส่วนใหญ่ครูจะมองว่าเป็นไป
ได้เฉพาะจำานวนเต็ม แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ในเรื่องสมการยังมีขอบเขตเป็นจำานวนตรรกยะ
บวกและศูนย์ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย ดังนั้นในการยก
ตัวอย่าง การสร้างแบบฝึกหัด หรือข้อสอบควร
บรรจุจำานวนตรรกยะบวกและศูนย์ ให้นักเรียนได้
ฝึกทำาให้คุ้นเคยด้วย

1.2 คำาศพัทพ์ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมการ
และการแกส้มการเปรยีบเสมอืนกบัรูปรา่งลกัษณะ
ของสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำาความรู้จักและพิจารณา 
ซึ่งสำาหรับเรื่องสมการเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นที่
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ควรให้นักเรียนได้รู้จักคำาศัพท์
เก่ียวกับสมการท่ีถูกต้องท้ังท่ีภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

1.3 ทฤษฎีและบทนิยามของสมการเป็น
ข้อเท็จจริงของเรื่อง ควรนำาเสนอทฤษฎีและบท
นิยามของสมการให้นักเรียนได้รู้จักและทำาความ
เข้าใจในรูปแบบง่ายๆ ที่เหมาะกับนักเรียน 

1.4 รูปแบบเบื้องต้นของสมการและการ
แก้สมการมีหลายรูปแบบ บางรูปแบบเดิมทีเขียน
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ไมเ่หมอืนกนั แตเ่มือ่ปรบัเปลีย่นเพยีงเลก็น้อยกจ็ะ
มีรูปแบบเดียวกับที่เคยรู้มา ดังนั้นครูควรส่งเสริม
ใหน้กัเรยีนได้รว่มกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรปู
แบบของสมการที่เป็นไปได้ในระดับประถมศึกษา 
รวมท้ังในการสอนแต่ละครั้งทั้งตัวอย่าง แบบฝึก
ต่างๆ ต้องครอบคลุมรูปแบบทั้งหมดของสมการ
เพื่อที่นักเรียนจะได้มีความคุ้นชินและไม่สับสน
หากเจอสมการรูปแบบนั้นๆ

1.5 ควรเพิ่มเกมเกี่ยวกับสมการลงไปใน
ชุดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลาย
และเพลิดเพลินในขณะที่ทำากิจกรรม พร้อมทั้งยัง
ได้รับความรู้ขณะเล่นเกม

1.6 การใชชุ้ดการเรยีนรูส้ง่ผลผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้
ความสำาคัญและส่งเสริมให้มีพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้กับนักเรียน

1.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E 
เปน็กระบวนการจดัการเรียนแบบหน่ึงทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นศนุยก์ลางและทำาใหน้กัเรยีนต่ืนตัวในการเรยีน

รู้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญและส่ง
เสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
5E ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้กับนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบนวัตกรรมแบบอื่น
เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ให้สูงขึ้นนอกจากการใช้ชุดการเรียนรู้

2.2 ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบอืน่มาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนของนักเรียนนอกจากการใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 5E

2.3 ทักษะกระบวนการคิดเป็นสิ่งจำาเป็น
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

2.4 ควรมีการวัดความคงทนของความรู้
ของนกัเรยีนหลงัการทดลองในระยะยาว เชน่ หนึง่
เดือนหลังจากการทดลอง เป็นต้น
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