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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหและเรียบเรียงเนื้อหา เร่ืองสมการและการ

แกสมการตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตร 2) พัฒนาชุดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู และ4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1
การสังเคราะหและเรียบเรียงเร่ืองสมการและการแกสมการตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตร เปน
การวิจัยเอกสารท่ีทําการวิเคราะหเนื้อหาและประเมินคุณภาพของผลการสังเคราะหและเรียบเรียง
โดยผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาชุดการเรียนรู ซึ่งเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลองท่ีมีแบบ
แผนการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดการเรียนรูท่ีเรียบเรียง
สาระตามโครงสรางทางคณิตศาสตรและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E คูมือการใชชุดการเรียนรู
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรียนประจําชุดการเรียนรู ท่ี
เทียบเคียงกับขอสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐานและขอสอบระดับชาติอ่ืนๆ ตั้งแตป 2529
- 2555 มีอํานาจจําแนก 0.20 – 0.97 ความยาก 0.50 - 0.80
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และความเช่ือมั่น 0.82 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีอํานาจจําแนก 0.37 – 0.91 และความ
เช่ือมั่น 0.91 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย สถิติทดสอบที
แบบกลุมสัมพันธ

ผลการวิจัยพบวา ระบบจํานวนตรรกยะบวกและศูนยภายใตการดําเนินการบวกและคูณ
มีทฤษฎีท่ีสําคัญเก่ียวของกับสมการ ทําใหมีระเบียบวิธีการแกสมการมากกวาท่ีปรากฏใน
แบบเรียนคณิตศาสตร ผลประเมินเอกสารการสังเคราะหและเรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญมีระดับ
คุณภาพอยูในระดับมาก การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแกสมการ มีประสิทธิภาพ
84.03/82.00 ดัชนีประสิทธิผล 0.56 โดยท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอ
การใชชุดการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด

คําสําคัญ : การสังเคราะหและเรียบเรียง, ชุดการเรียนรู, สมการและการแกสมการ

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
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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
pretest 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

บทนํา
จากสภาพการจัดการเรียนการสอน

วิชาคณิ ตศาสตร ปรากฏว าไม ประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควรเนื่องจากธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตรเปนทักษะการคิดคํานวณ สรุป
ความคิดรวบยอด มีกฎเกณฑ ท่ีแนนอน
และทักษะโครงสรางท่ีมีเหตุผล ส่ือ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ และเปน
นามธรรมยากตอการเรียนรูและทําความ
เขาใจ (ยุพิน พิพิธกุล.2540 : 1- 3) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินความสามารถ
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับ

นานาชาติ (TIMSS 2011) พบวานักเรียน
ไทยช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4 สวนใหญมี
คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรเทากับ 458
และนักเรียนไทยช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2
สวนใหญมีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร
เทากับ 472 ซึ่งท้ัง 2 ระดับมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับต่ํา และต่ํากวาคาเฉล่ียนานาชาติ
ซึ่งมีคะแนนเทากับ 500 คะแนน (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
2555) เ มื่ อพิ จ า รณ าผล กา รทดสอบ
ระดับชาติ .(O-NET).ของนักเรียน ระดับ



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Journal of Education, Mahasarakham University Volume 9 Special Edition April 2015

373

ช้ันประถมศึกษาปท่ี .6 .โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเปนดัชนี ช้ี วัดความสําเร็จของการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร.สถานการณการศึกษา
ยอนหลังระหวางป.พ.ศ.2553.ถึง.พ.ศ.2555.
พบวาผลการทดสอบคณิตศาสตร 2 ใน 3 ป
มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวารอยละ.50.โดยมีคะแนน
เฉล่ียท้ัง 5 ป เทากับ 34.85,. 52.40.และ.
35.77 คะแนน ตามลําดับ (สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา. 2555) และถาพิจารณาแยก
รายมาตรฐานการเรียนรูจะเห็นวาสาระ
พีชคณิตเปนสาระท่ีตองเรงพัฒนาการเรียน
การสอน สวนการจัดการเรียนการสอนในปท่ี
ผาน ๆ มานักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6
โรงเรียนวัดสํานักขัน สวนใหญมีปญหาในการ
ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนในแตละ
บทเรียน จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต
ละหนวยการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2554 และ 2555 ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดสํานักขัน
ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา
เกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดไวโดยเฉพาะหนวย
การเรียนเร่ืองสมการและการแกสมการ ซึ่ง
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียท่ี 56.54
และ57.83 ตามลํ า ดับ และในการทํ า
แบบทดสอบประจําบทเรียน แตละบท
นั กเ รี ยนได คะแนนอยู ในเกณฑ ท่ี ต อง
ปรับปรุง (ฝายวิชาการ โรงเรียนวัดสํานัก
ขัน. 2555)

ครูผูสอนจึงตองปรับเปล่ียนวิธีการ
เรียนการสอนของตนเอง ใหเขากับยุค
สมัยใหม โดยใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
มีสวนรวมในการเรียนการสอนสรรคสราง
ความรูดวยตนเอง (ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล.
2543 : 266) สอดคลองกับการเลือกใชชุด
การเรียนรูเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียน
การสอนท่ีจะเอ้ือใหผู เรียนบรรลุผลตามท่ี
ครูผูสอนตั้งไว ในชุดการเรียนรูประกอบดวย
คูมือการใชชุดการเรียนรู ส่ือการเรียนท่ี
สอดคลองกับเนื้อหา และประสบการณ
และการมอบหมายงานเพื่ อใหผู เ รียนมี
ประสบการณมากข้ึน ชุดการเรียนรูเปนเปน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอีก
อยางหนึ่ง ท่ีจะชวยพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรไดเปนอยางดี เปนส่ือการเรียน
ท่ีมีความสมบูรณอยูในตัวมีรายละเอียดของ
ข้ันตอนตาง ๆ ผูเรียนสามารถศึกษาดวย
ตนเอง และนําไปใชไดทุกเวลาโดยไม
จําเปนตองใชในหองเรียนเทานั้น (ยุพิน
พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง. 2531:
174) การสอนโดยใชชุดการเรียนรู จึงนาจะ
เปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนา
ทักษะในการแกสมการใหแกนักเรียนได
ท้ังชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
คณิตศาสตรดีข้ึน อันจะสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงข้ึน
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และจากผลการ จั ดการ เ รี ยน
คณิตศาสตรท่ีผานมาทําใหทราบวานักเรียน
สวนใหญยังขาดทักษะกระบวนการคิด ไม
สามารถคิดและแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ได ซึ่ งการแกปญหา
ลักษณะนี้ คือการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี
เหมาะสม หรือจัดประสบการณตาง ๆ ท่ี
เนนใหนักเรียนไดฝกคิดและแกปญหา
แสวงหา คนควาและสรุปองคความรูไดดวย
ตนเองซึ่งสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E ซึ่งมีกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนท่ีจะสงเสริมนักเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรม เกิดแรงจูงใจท่ีกระหายอยากรู
อยากเรียนอยูตลอดเวลา เปนไปตามแนวคิด
ของสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545:
142) จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน จึงสนใจท่ี
จะสรางชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประศึกษาปท่ี 6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเนนใหนักเรียน
เรียนรูการแกสมการโดยใชสมบัติของจํานวน
จริงขออ่ืน ๆ นอกเหนือสมบัติการเทากัน
ของจํานวนจริง ซึ่งชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัยได
สรางข้ึนก็เพื่อเปนส่ือการสอนท่ีชวยเพิ่ม
ความนาสนใจในบทเรียนและชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู เขาใจในเร่ือง สมการและ
การแกสมการไดมากย่ิงข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพื่อสังเคราะหและเรียบเรียง

เร่ืองสมการและการแกสมการตามแนว
โครงสรางทางคณิตศาสตร

2. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง
สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถม ศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดการเรียนรู เร่ืองสมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชชุด
การเรียนรู

สมมติฐานในการวิจัย
1. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุด

การเรียนรู เร่ืองสมการและการแกสมการ
ระดับช้ันประศึกษาปท่ี 6 มีคามากกวา 0.50

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเ รียนดวยชุดการเ รียนรู เ ร่ือง
สมการและการแกสมการสูงกวากอนเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดองคการ
บ ริ หารส วน จั งห วั ดนครศ รี ธรรมราช
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จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบาน
น้ําโฉ โรงเรียนบานทาเรือมิตรภาพท่ี 30
โรงเรียนวัดสํานักขัน และโรงเรียนบานสํานัก
ไมเรียบ

กลุมตัวอยางเปนกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู มี
ดังนี้

1. ในการหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู แบบเด่ียว เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป ท่ี 6 ปการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3 คน
ประกอบดวย คนเกง 1 คน ปานกลาง 1
คน และออน 1 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง

2. ในการหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรูแบบกลุมยอย เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปท่ี 6 ปการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน
ประกอบดวยคนเกง 3 คน ปานกลาง 3
คน และออน 3 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง

3. ตั ว อ ย า ง ท่ี ใ ช ใ น ก า รห า
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบกลุมใหญ
เปนนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานสํานัก
ไม เ รี ยบ อํ า เภอ จุฬาภรณ จั งห วั ด

นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ซึ่งไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เร่ืองการ

พัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี
6 ประกอบดวย

1. เอกสารการสังเคราะหและ
เรียบเรียง เร่ืองสมการและการแกสมการ
ตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตรท่ีศึกษา
จากเอกสาร บทนิยาม และทฤษฎีบทท่ี
เ ก่ียวข องกับสมการและการแก สมการ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรสถานศึกษา แนวการจัดการเรียน
การสอนเร่ืองสมการและการแกสมการจาก
แบบเรียนของประเทศอังกฤษ สิงคโปร
และอเมริกา ขอสอบ O – NET ป 2550 –
2553 ขอสอบ NT ป 2546 -2548
ขอสอบสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย
ป 2529 - 2553 และขอสอบอ่ืน ๆ
ประกอบดวยเนื้อหาหลัก ๆ 4 สวน
ซึ่งไดแก ความรูพื้นฐานเก่ียวกับจํานวน
บทนิยาม ทฤษฎีบทท่ีเก่ียวของกับสมการ
และการแกสมการ การประยุกตสมการและ
การแกสมการ และแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเร่ืองสมการและการแกสมการ

2. ชุดการเรียนรูเร่ืองสมการ
และการแกสมการท่ี เรียบเรียงสาระตาม
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โครงสรางทางคณิตศาสตร และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E ประกอบดวย

2.1 ชุดการเรียนรู แบง
เนื้อหาออกเปน 4 ชุดการเรียนรู ไดแกชุด
การเรียนรู ท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
สมการ ชุดการเรียนรูท่ี 2 การแกสมการ
การบวก การลบ ชุดการเรียนรูท่ี 3 การแก
สมการ การคูณ การหาร และชุดการเรียนรูท่ี
4 การแกสมการการบวก ลบ คูณ หารระคน
และการประยุกตสมการ

2.2 คูมือการใชชุดการ
เรียนรู แบงตามชุดการเรียนรูมีท้ังหมด
4 เลม แตละเลมประกอบดวย คําช้ีแจงใน
การใชชุดการเรียนรู คําแนะนําสําหรับครู
บทบาทของนักเรียนในการใชชุดการเรียนรู
แนวการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมีการเทียบเคียงจากขอสอบ
ระดับชาติตั้งแตป พ.ศ. 2529 – 2555
จํานวน 120 ขอ ประกอบดวย

3.1 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน
จํานวน 30 ขอ เพื่อใชคํานวณหาคาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I ) ของการเรียนรูโดยการใช
ชุดการเรียนรู

3.2 แบบทดสอบกอน และ
หลังเรียนของชุดการเรียนรู เปนแบบปรนัย
4 ตัวเลือก 4 ชุด ชุดละ 20 ขอ รวม 80

ขอ เพื่อใชทบทวนเนื้อหาสาระวิชาขณะเรียน
ของแตละตอน

3.3 แบบฝกทักษะท่ีได
ศึกษาจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากแบบเรียนตางประเทศ และของประเทศ
ไทยหลาย ๆ สํานักพิมพ เปนแบบฝกหัด
หรือกิจกรรมท่ีใหนักเรียนทําระหวางเรียน
เพื่อใชทบทวนเนื้อหาสาระวิชาขณะเรียน
และนําผลท่ีไดไปประเมินคากระบวนการ
(E1 ) แตละตอน

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
เก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช ชุดการ
เรียนรู โดยสอบถามความพึงพอใจจาก
นักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนรู
จํานวน 15 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บขอมูล 2 ตอน
ตอนท่ี 1 รวบรวมขอมูลจากการ

ประเมินคุณภาพของผลการสังเคราะหและ
เรียบเรียงเร่ืองสมการและการแกสมการ
โดยผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร จํานวน
3 ทาน

ตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลจากการ
ทดลองรวม 3 คร้ัง ดังนี้

1. การรวบรวมขอมูลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
แบบเด่ียว โดยการนําชุดการเรียนรูท่ีสราง
ข้ึนไปทดลองกับนักเ รียนนัก เ รียน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556
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โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3 คน
สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยาง
ใ ก ล ชิ ด ห าป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะ ดั ชนี
ประ สิท ธิผลของ ชุดการ เ รี ยน รู และ
สอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต อ ก า ร ใ ช ชุ ดก า ร เ รี ยน รู พิ จ า รณ า
ขอบกพรองของชุดการเรียนรูแลวนําไป
ปรับปรุงแกไข

2. การรวบรวมขอมูลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
แบบกลุมยอย โดยการนําชุดการเรียนรู ท่ี
ปรับปรุงแกไขแลวไปไปทดลองกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน
ซึ่งเปนนักเรียนท่ีไมซ้ํากับตัวอยางแบบเด่ียว
สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยาง
ใ กล ชิ ด ห าป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพและ ดั ชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู และสอบถาม
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชชุด
การเรียนรู พิจารณาขอบกพรองของชุดการ
เรียนรูแลวนําไปปรับปรุงแกไข

3. การรวบรวมขอมูลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
แบบกลุมใหญ โดยการนําชุดการเรียนรูท่ี
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียน
นักเรียนประถมศึกษา ปท่ี 6 ปการศึกษา
2556 โรงเรียนบานสํานักไมเรียบ อําเภอ

จุฬาภรณ จั งห วัดนครศ รี ธร รม ราช
จํานวน 30 คน หาประสิทธิภาพและดัชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนโดยใช ชุดการ
เรียนรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
ใชชุดการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลการประเมิน

คุณภาพตอการสังเคราะหและเรียบเรียง
เ ร่ื อ ง สมกา รแล ะกา รแก สมกา ร ขอ ง
ผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร

2. หาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรูโดยใชสูตร E1/E2 จากการทดลอง
3 กลุม

3. วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดการเรียนรู (E.I.) จากการทดลอง 3
กลุม

4. วิเคราะหความแตกตางของ
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน จากการ
ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชสูตร t - test ไมเปน
อิสระจากนักเรียนกลุมใหญ

5. วิเคราะหผลจากการสอบถาม
ระดับความพึงพอใจหลังการใช ชุดการ
เรียนรู เร่ืองสมการและการแกสมการ โดย
ใ ช X แล ะ S.D. จ ากก า รทดลอ ง
3 กลุม



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Journal of Education, Mahasarakham University Volume 9 Special Edition April 2015

378

ผลการวิจัย
1. การสังเคราะหและเรียบเรียง

เร่ืองสมการและการแกสมการ ตามแนว
โครงสรางทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
พบวาระบบจํานวนตรรกยะบวกและศูนย
ภายใตการดําเนินการบวก และคูณ ได
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสมการ สงผลใหมี
ระเบียบวิธีของการแกสมการมากกวาท่ี
ปรากฏในแบบเรียนคณิตศาสตร ผลประเมิน
เอกสารการสังเคราะหและเรียบเรียงโดย
ผูเช่ียวชาญมีระดับคุณภาพอยูในระดับมาก
คาเฉล่ีย 4.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
0.35

2. การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง
สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ไดชุดการเรียนรู จํานวน
4 ชุด คือชุดการเรียนรูท่ี 1 ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับสมการ ชุดการเรียนรู ท่ี 2 การแก
สมการการบวก การลบ ชุดการเรียนรูท่ี 3
การแกสมการการคูณ การหาร ชุดการ

เรียนรู ท่ี 4 การแกสมการการบวก ลบ
คูณ หารระคนและการประยุกตสมการ และ
คูมือการใชชุดการเรียนรู จํานวน 4 ชุด
พบวาชุดท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.11/83.00
ชุดท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 83.70/82.33 ชุดท่ี
3 มีประสิทธิภาพ 83.77/82.00 ชุดท่ี 4 มี
ประสิทธิภาพ 84.77/80.67 และโดยรวมชุด
การเรียนรู มี ประสิทธิภาพ 84.03/82.00
แสดงวาผลการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ือง
สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียน
ช้ันปะถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/กําหนดไว

3. ผ ล จ า ก ก า ร ศึ กษ า ดั ช นี
ประ สิท ธิ ผลของ ชุ ดการ เ รี ยน รู วิ ช า
คณิตศาสตร เร่ืองสมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6
พบวามีประสิทธิผลเทากับ 0.56 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 0.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู เร่ืองสมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กับเกณฑ 0.50

การสดสอบ n X S.D. t Sig
เกณฑ 0.50
ดัชนีประสิทธิผล 30 0.56 0.04 8.22 0.00**
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง
สมการและการแกสมการระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน พบวาคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 นั่นคือชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและ
การแกสมการ ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองสมการและการแกสมการ
สูงข้ึนดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง สมการและการ
แกสมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ของนักเรียนภาคกลุมใหญ จํานวน 30 คน

การทดสอบ n X S.D. D t Sig
กอนเรียน 30 6.47 2.417
หลังเรียน 30 20.05 3.481

14.03 55.83 0.00**

4. กลุมตัวอยางมีระดับความพึง
พอใจตอการใชชุดการเรียนรู เร่ืองสมการ
และการแกสมการ จากการทดลองกับ
นักเรียนกลุมใหญเทากับ 4.51 ซึ่งอยูใน
ร ะ ดับม าก ท่ี สุ ด แล ะส วน เ บ่ี ย ง เบน
มาตรฐานเทากับ 0.71

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6
ส า ม า รถนํ า ไ ป สู ก า ร อภิ ป ร ายผล ไ ด
ดังตอไปนี้

1. การสังเคราะหและเรียบ
เรียง เร่ืองสมการและการแกสมการ ตาม

แนวโครงสรางทางคณิตศาสตรผูวิจัยสราง
ข้ึนมีคาคุณภาพของผลการสังเคราะหและ
เรียบเรียงเร่ืองสมการและการแกสมการ
เทากับ 4.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.35 อาจเนื่องมาจากผูวิจัยได
สังเคราะหและเรียบเรียงโดยศึกษาทฤษฎี
บทตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสมการ แนวการ
จัดการเรียนการสอนสมการในตางประเทศ
และขอสอบระดับชาติตาง ๆ ยอนหลัง
หลายป แลวทําการวิเคราะหเนื้อหาตาม
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และกําหนด
องคประกอบสําคัญตอการเรียบเรียง แลว
ลงมือเรียบเรียงเร่ืองสมการและการแก
สมการตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตร
โดยใชหลักการสรางชุดการเรียนรูของ
ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ. (2521)
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เปนหลักการในการเรียบเรียงเร่ืองสมการ
แ ล ะ ก า ร แ ก ส ม ก า ร แ ล ะ คํ า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณของผูวิจัยตามจรรยาบรรณ
นักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ (2541 : 2 - 13)

2. ชุดการเรียนรู วิชา
คณิตศาสตร เ ร่ือง สมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.03/82.00
ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80
(ชัยยงค พรหมวงษ และคณะ 2540
:101 –102) ท้ังนี้อาจมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้

2.1 ชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัย
สร างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ ท่ี
กําหนดไว คือ 80/80 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูวิจัยไดทําการสรางชุดการเรียนรูโดยศึกษา
ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาท่ีใช เปนแนวคิดใน
การพัฒนาชุดการเรียนรูของสุวิทย มูลคํา
และอรทัย มูลคํา.(2545 : 52) นอกจากนี้
ผูวิจัยไดกําหนดจุดประสงคในการเรียนเร่ือง
สมการและการแกสมการจากเนื้อหาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พ.ศ.2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
คณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
และจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ
ทําใหสงผลใหชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
นั้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
ใชชุดการเรียนรู กับนักเรียน ช้ันตาง ๆ
ของประสิทธ์ิ ทองแจมและคณะ. (2544)
วีระวัฒน เลิศประสาน.(2554) วานีดา
ทองปสโนว. (2554) เปรมทิพย รัตนคม.
(2555) และHerbst. (2004) ซึ่งช้ีใหเห็น
วาชุดการเรียนรูเปนส่ือท่ีเหมาะสม กับการ
สอนเร่ืองสมการและการแกสมการ เนื่องจาก
ในการเรียนสมการและแกสมการผูเรียนตอง
ทําความเขาใจเนื้อหาและฝกทักษะตาง ๆ
อยางเพียงพอ ขณะท่ีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E ชวยใหการจัดการเรียนการ
สอนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน ชวนให
คิดตาม โดยท่ีจะสงผลให เกิดสัมฤทธิผลใน
การเรียนการสอนในท่ีสุด นอกเหนือจากนี้ใน
การพั ฒนา ชุ ดการ เ รี ยน รู ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพตามแนวคิด
ของชัยยงค พรหมวงศ. (2533 : 490-492)
ซึ่งมีผล การทดสอบประสิทธิภาพ 3 ข้ัน
คือข้ันหาประสิทธิภาพ แบบเด่ียวไดคา
ประสิทธิภาพของชุดกาเ รียนรู เท า กับ
75.54/72.08 ข้ันหาประสิทธิภาพแบบกลุม
ยอยไดคาประสิทธิภาพของชุดกาเรียนรู
เทากับ 79.40/76.53 และข้ันหาประสิทธิภาพ
แบบกลุมใหญไดคาประสิทธิภาพของชุด
กาเรียนรูเทากับ 84.03/82.00

2.2 คาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรูตัวแรกมีคาเทากับ 84.03 สูงกวา
คาประสิทธิภาพ ตัวหลังซึ่งมีคาเทากับ
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82.00 ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากในแตละชุด
การเรียนรูกลุมตัวอยางไดเรียนรู จากการฝก
ทักษะซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ ผูเรียนจึง
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเนื้อหาในแตละ
ชุดการเรียนรู นอกจากนี้ชุดการเรียนรู ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนยังเปดโอกาส ใหนักเรียนท่ี
ออน หรือเรียน ไมทันไดมีโอกาสเรียนรู
เนื้อหา ฝกทําแบบฝกทักษะ ไดดวยตนเอง
สามารถนําชุดการสอนไปเรียนรู ไดในทุก
สถานท่ี และทุกเวลาไมจํากัดช้ันเรียน (ชัย
ยงค พรหมวงศ. 2523: 121) นอกจากนี้
กลุมตัวอยางได ทําแบบฝกทักษะ หรือ
แบบทดสอบชุดการเรียนรูทันทีหลังการเรียน
เนื้อหา และแบบฝกทักษะ แบบทดสอบหลัง
บทเรียนแตละชุดการเรียนรู มีปริมาณเนื้อหา
นอยกวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเปรม
ทิพย รัตนคม.(2555) วานีดา ทองปสโนว.
(2554) วีระวัฒน เลิศประสาน. (2554) ซึ่ง
พบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกของชุดการ
เรียนรูสูงกวาตัวหลัง

3. ผลจากการศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู เร่ืองสมการ
และการแกสมการ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีคาประสิทธิผล
เทากับ 0.56 ซึ่งมีคาสูงกวา 0.50 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 ท้ังนี้อาจมีสาเหตุดังตอไปนี้

3.1 ชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนไดรับการวางแผนการสรางเปนอยาง
ดี โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางชุดการ
เรียนรูตามแนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ
และคณะ. (2521) ท้ังนี้อาจสงผลใหชุดการ
เรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิผลระดับดี
และกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองสมการและการแกสมการสูงข้ึนหลังจาก
เรียนดวยชุดการเรียนรู

3.2 ชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนมีการใชคู กับวิธีการกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E ซึ่งเปนวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ท่ีใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนา
ความคิดอยางเต็มท่ี ไดเรียนรู วิธีคนหา
ความรูและการแกปญหาดวยตนเอง รวมท้ัง
ใหโอกาสการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจะทําใหผู เรียนเกิดแรงจูงใจท่ี
กระหายอยากรูอยากเรียนอยูตลอดเวลา
ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของสุวิทย มูลคํา และ
อรทัย มูลคํา(2545: 142) นอกจากนี้ผูวิจัย
ไดเพิ่มความสนใจของชุดการเรียนรูโดยการ
ใสภาพประกอบท่ี เ ก่ียวข องกับเนื้ อหา
ใชสีสันท่ีสดใด

3.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองสมการและการแกสมการ
กอนเรียน คอนขางต่ํา มีคาเฉล่ียเทากับ
9.93 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แตเมื่อ
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กลุมตัวอยางได เรียนดวยชุดการเรียนรู
ท่ีผู วิจัยสรางข้ึนแลวกลุมตัวอยางสามารถ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีโอกาสในการ
ตัดสินใจและการทํางานรวมกันกับกลุม
และไดฝกทักษะซ้ํ า ๆ หลาย ๆ คร้ัง
ชวยใหผูเรียนไดรับความรูแนวเดียวกันอยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลใหกลุมตัวอยางมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมี
คาเฉล่ียเทากับ 22.03 จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ประสิทธ์ิ ทองแจมและคณะ. (2544)
วานีดา ทองปสโนว. (2554) และเปรมทิพย
รัตนคม. (2555)

4. ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนกลุมใหญมีตอการใชชุดการเรียนรู
เ ร่ืองสมการและการแกสมการ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉล่ีย
4.51 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67
โดยท่ีขอมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียน
มีความสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนโดยใช
ชุดการเรียนรู ( X = 4.77, S.D. = 0.44)
อาจเนื่องมาจากชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนไดเนนกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะสรางเจตคติ
ท่ี ดีตอวิชาคณิตศาสตร โดยยึดแนวคิด
เ ก่ียวกับองค ประกอบท่ี สํ าคัญกับการ
ออกแบบ และการใชส่ือการเรียนการสอน
ของชัยยงค พรหมวงค . (2523) ขอมี
คาเฉล่ียต่ําสุด ไดแกนักเรียนสรุปความรู
ดวยตนเองได ( X = 4.26, S.D.=0.97)

อาจเนื่องมาจากในชุดการเรียนรู ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนไมไดเนนท่ีปจจัยท่ีจะสงผลตอการ
เรียนรู ดวยตนเองอันประกอบไปดวย
1) ผูเรียนตองเรียนรูดวยการสรางความรู
ใหม ข้ึนดวยตนเอง ไมใช รับแตขอมูลท่ี
หล่ังไหลเขามาในสมอง ของผูเรียนเทานั้น
โดยความรูจะเกิดข้ึนจากการแปลความหมาย
ของประสบการณท่ีไดรับ 2) กระบวนการ
การเ รียนรู จะมีประสิทธิภาพมากท่ี สุด
หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผูเรียน
คนนั้น (Papert: 2556)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
จากผลการวิจัยในคร้ังนี้แสดงให

เห็นวา การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองสมการ
และการแกสมการ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึน ผูท่ีสนใจ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรไดโดยมี
ขอคํานึงถึงดังนี้

1.1 ครูผูสอนควรใหความสําคัญ
ถึงขอบเขตจํานวนท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะ
เกิดข้ึนในรูปสมการ ซึ่งสวนใหญครูจะมอง
วาเปนไปไดเฉพาะจํานวนเต็ม แตในความ
เปนจริงแลวในเร่ืองสมการยังมีขอบเขตเปน
จํานวนตรรกยะบวกและศูนยท่ีเก่ียวของอีก
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ดวย ดังนั้นในการยกตัวอยาง การสราง
แบบฝกหัด หรือขอสอบควรบรรจุจํานวน
ตรรกยะบวกและศูนย ใหนักเรียนไดฝกทํา
ใหคุนเคยดวย

1.2 คําศัพทพื้นฐานท่ีเก่ียวของ
กับสมการและการแกสมการเปรียบเสมือนกับ
รูปรางลักษณะของส่ิงหนึ่งท่ีเราตองทําความ
รูจักและพิจารณา ซึ่งสําหรับเร่ืองสมการเปน
ส่ิงสําคัญและจําเปนท่ีผูเรียนตองเรียนรู ควร
ใหนักเรียนไดรูจักคําศัพทเก่ียวกับสมการท่ี
ถูกตองท้ังท่ีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.3 ทฤษฎีและบทนิยามของ
สมการเปนขอเท็จจริงของเร่ือง ควรนําเสนอ
ทฤษฎีและบทนิยามของสมการใหนักเรียนได
รูจักและทําความเขาใจในรูปแบบงาย ๆ ท่ี
เหมาะกับนักเรียน

1.4 รูปแบบเบ้ืองตนของสมการ
แ ล ะ ก า ร แ ก ส ม ก า ร มี ห ล า ย รู ป แบ บ
บางรูปแบบเดิมทีเขียนไมเหมือนกัน แตเมื่อ
ปรับเปล่ียนเพียงเล็กนอยก็จะมี รูปแบบ
เดียวกับ ท่ีเคยรูมา ดังนั้นครูควรสงเสริมให
นั กเ รียนได ร วมกันแสดงความคิดเห็ น
เก่ียวกับรูปแบบของสมการท่ีเปนไปไดใน
ระดับประถมศึกษา รวมท้ังในการสอนแตละ
ค ร้ั ง ท้ั ง ตั ว อ ย า ง แ บ บ ฝ ก ต า ง ๆ
ตองครอบคลุมรูปแบบท้ังหมดของสมการ
เพื่อท่ีนักเรียนจะไดมีความคุนชินและไม
สับสนหากเจอสมการรูปแบบนั้น ๆ

1.5 ควรเพิ่มเกมเก่ียวกับสมการ
ลงไปในชุดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความผอนคลายและเพลิดเพลินในขณะ
ท่ีทํากิจกรรม พรอมท้ังยังได รับความรู
ขณะเลนเกม

1.6 การใชชุดการเรียนรูสงผล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ครูและผูท่ี
เก่ียวของควรใหความสําคัญและสงเสริมใหมี
พัฒนาชุดการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนใหกับนักเรียน

1.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 5E เปนกระบวนการจัดการเรียนแบบ
หนึ่งท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและทําให
นักเรียนตื่นตัวในการเรียนรู ครูและผูท่ี
เก่ียวของควรใหความสําคัญและสงเสริมใหมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5E
ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนใหกับนักเรียน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ัง
2.1 ควรศึกษารูปแบบนวัตกรรม

แบบอ่ืนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงข้ึนนอกจากการใชชุดการ
เรียนรู

2.2 ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอ่ืนมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนนอกจากการใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E

2.3 ทักษะกระบวนการคิดเปน
ส่ิงจําเปนในการเรียนรูคณิตศาสตร ครูและผู
ท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญและสงเสริมให
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มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหกับนักเรียน

2.4 ควรมีการวัดความคงทนของ
ความรู ของนักเ รียนหลังการทดลองใน

ระยะยาว เชน หนึ่งเดือนหลังจากการ
ทดลอง เปนตน
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การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องสมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6
The Development of Learning Packages on Equations and
Solving Equations for Prathomsuksa VI Students

พจณีย กาญจนเสนา1, ประสิทธ์ิ ทองแจม2, สุรพล เนาวรัตน3

Potjanee Kanjanasena1, Prasit Thongjaem2, Surapol Naowarat3

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหและเรียบเรียงเนื้อหา เร่ืองสมการและการ

แกสมการตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตร 2) พัฒนาชุดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู และ4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1
การสังเคราะหและเรียบเรียงเร่ืองสมการและการแกสมการตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตร เปน
การวิจัยเอกสารท่ีทําการวิเคราะหเนื้อหาและประเมินคุณภาพของผลการสังเคราะหและเรียบเรียง
โดยผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาชุดการเรียนรู ซึ่งเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลองท่ีมีแบบ
แผนการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดการเรียนรูท่ีเรียบเรียง
สาระตามโครงสรางทางคณิตศาสตรและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E คูมือการใชชุดการเรียนรู
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรียนประจําชุดการเรียนรู ท่ี
เทียบเคียงกับขอสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐานและขอสอบระดับชาติอ่ืนๆ ตั้งแตป 2529
- 2555 มีอํานาจจําแนก 0.20 – 0.97 ความยาก 0.50 - 0.80

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2,3 อาจารยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
1 M. Ed. Candidate in Mathematics Education, Suratthani Rajabhat University
2,3 Lecturer, Degree of Master of Education, Suratthani Rajabhat University
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และความเช่ือมั่น 0.82 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีอํานาจจําแนก 0.37 – 0.91 และความ
เช่ือมั่น 0.91 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย สถิติทดสอบที
แบบกลุมสัมพันธ

ผลการวิจัยพบวา ระบบจํานวนตรรกยะบวกและศูนยภายใตการดําเนินการบวกและคูณ
มีทฤษฎีท่ีสําคัญเก่ียวของกับสมการ ทําใหมีระเบียบวิธีการแกสมการมากกวาท่ีปรากฏใน
แบบเรียนคณิตศาสตร ผลประเมินเอกสารการสังเคราะหและเรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญมีระดับ
คุณภาพอยูในระดับมาก การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแกสมการ มีประสิทธิภาพ
84.03/82.00 ดัชนีประสิทธิผล 0.56 โดยท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอ
การใชชุดการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด

คําสําคัญ : การสังเคราะหและเรียบเรียง, ชุดการเรียนรู, สมการและการแกสมการ

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
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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
pretest 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

บทนํา
จากสภาพการจัดการเรียนการสอน

วิชาคณิ ตศาสตร ปรากฏว าไม ประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควรเนื่องจากธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตรเปนทักษะการคิดคํานวณ สรุป
ความคิดรวบยอด มีกฎเกณฑ ท่ีแนนอน
และทักษะโครงสรางท่ีมีเหตุผล ส่ือ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ และเปน
นามธรรมยากตอการเรียนรูและทําความ
เขาใจ (ยุพิน พิพิธกุล.2540 : 1- 3) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินความสามารถ
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับ

นานาชาติ (TIMSS 2011) พบวานักเรียน
ไทยช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4 สวนใหญมี
คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรเทากับ 458
และนักเรียนไทยช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2
สวนใหญมีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร
เทากับ 472 ซึ่งท้ัง 2 ระดับมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับต่ํา และต่ํากวาคาเฉล่ียนานาชาติ
ซึ่งมีคะแนนเทากับ 500 คะแนน (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
2555) เ มื่ อพิ จ า รณ าผล กา รทดสอบ
ระดับชาติ .(O-NET).ของนักเรียน ระดับ
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี .6 .โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเปนดัชนี ช้ี วัดความสําเร็จของการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร.สถานการณการศึกษา
ยอนหลังระหวางป.พ.ศ.2553.ถึง.พ.ศ.2555.
พบวาผลการทดสอบคณิตศาสตร 2 ใน 3 ป
มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวารอยละ.50.โดยมีคะแนน
เฉล่ียท้ัง 5 ป เทากับ 34.85,. 52.40.และ.
35.77 คะแนน ตามลําดับ (สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา. 2555) และถาพิจารณาแยก
รายมาตรฐานการเรียนรูจะเห็นวาสาระ
พีชคณิตเปนสาระท่ีตองเรงพัฒนาการเรียน
การสอน สวนการจัดการเรียนการสอนในปท่ี
ผาน ๆ มานักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6
โรงเรียนวัดสํานักขัน สวนใหญมีปญหาในการ
ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนในแตละ
บทเรียน จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต
ละหนวยการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2554 และ 2555 ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดสํานักขัน
ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา
เกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดไวโดยเฉพาะหนวย
การเรียนเร่ืองสมการและการแกสมการ ซึ่ง
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียท่ี 56.54
และ57.83 ตามลํ า ดับ และในการทํ า
แบบทดสอบประจําบทเรียน แตละบท
นั กเ รี ยนได คะแนนอยู ในเกณฑ ท่ี ต อง
ปรับปรุง (ฝายวิชาการ โรงเรียนวัดสํานัก
ขัน. 2555)

ครูผูสอนจึงตองปรับเปล่ียนวิธีการ
เรียนการสอนของตนเอง ใหเขากับยุค
สมัยใหม โดยใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
มีสวนรวมในการเรียนการสอนสรรคสราง
ความรูดวยตนเอง (ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล.
2543 : 266) สอดคลองกับการเลือกใชชุด
การเรียนรูเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียน
การสอนท่ีจะเอ้ือใหผู เรียนบรรลุผลตามท่ี
ครูผูสอนตั้งไว ในชุดการเรียนรูประกอบดวย
คูมือการใชชุดการเรียนรู ส่ือการเรียนท่ี
สอดคลองกับเนื้อหา และประสบการณ
และการมอบหมายงานเพื่ อใหผู เ รียนมี
ประสบการณมากข้ึน ชุดการเรียนรูเปนเปน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอีก
อยางหนึ่ง ท่ีจะชวยพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรไดเปนอยางดี เปนส่ือการเรียน
ท่ีมีความสมบูรณอยูในตัวมีรายละเอียดของ
ข้ันตอนตาง ๆ ผูเรียนสามารถศึกษาดวย
ตนเอง และนําไปใชไดทุกเวลาโดยไม
จําเปนตองใชในหองเรียนเทานั้น (ยุพิน
พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง. 2531:
174) การสอนโดยใชชุดการเรียนรู จึงนาจะ
เปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนา
ทักษะในการแกสมการใหแกนักเรียนได
ท้ังชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
คณิตศาสตรดีข้ึน อันจะสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงข้ึน



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Journal of Education, Mahasarakham University Volume 9 Special Edition April 2015

373

และจากผลการ จั ดการ เ รี ยน
คณิตศาสตรท่ีผานมาทําใหทราบวานักเรียน
สวนใหญยังขาดทักษะกระบวนการคิด ไม
สามารถคิดและแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ได ซึ่ งการแกปญหา
ลักษณะนี้ คือการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี
เหมาะสม หรือจัดประสบการณตาง ๆ ท่ี
เนนใหนักเรียนไดฝกคิดและแกปญหา
แสวงหา คนควาและสรุปองคความรูไดดวย
ตนเองซึ่งสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E ซึ่งมีกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนท่ีจะสงเสริมนักเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรม เกิดแรงจูงใจท่ีกระหายอยากรู
อยากเรียนอยูตลอดเวลา เปนไปตามแนวคิด
ของสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545:
142) จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน จึงสนใจท่ี
จะสรางชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประศึกษาปท่ี 6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเนนใหนักเรียน
เรียนรูการแกสมการโดยใชสมบัติของจํานวน
จริงขออ่ืน ๆ นอกเหนือสมบัติการเทากัน
ของจํานวนจริง ซึ่งชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัยได
สรางข้ึนก็เพื่อเปนส่ือการสอนท่ีชวยเพิ่ม
ความนาสนใจในบทเรียนและชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู เขาใจในเร่ือง สมการและ
การแกสมการไดมากย่ิงข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพื่อสังเคราะหและเรียบเรียง

เร่ืองสมการและการแกสมการตามแนว
โครงสรางทางคณิตศาสตร

2. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง
สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถม ศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดการเรียนรู เร่ืองสมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชชุด
การเรียนรู

สมมติฐานในการวิจัย
1. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุด

การเรียนรู เร่ืองสมการและการแกสมการ
ระดับช้ันประศึกษาปท่ี 6 มีคามากกวา 0.50

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเ รียนดวยชุดการเ รียนรู เ ร่ือง
สมการและการแกสมการสูงกวากอนเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดองคการ
บ ริ หารส วน จั งห วั ดนครศ รี ธรรมราช
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จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบาน
น้ําโฉ โรงเรียนบานทาเรือมิตรภาพท่ี 30
โรงเรียนวัดสํานักขัน และโรงเรียนบานสํานัก
ไมเรียบ

กลุมตัวอยางเปนกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู มี
ดังนี้

1. ในการหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู แบบเด่ียว เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป ท่ี 6 ปการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3 คน
ประกอบดวย คนเกง 1 คน ปานกลาง 1
คน และออน 1 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง

2. ในการหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรูแบบกลุมยอย เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปท่ี 6 ปการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน
ประกอบดวยคนเกง 3 คน ปานกลาง 3
คน และออน 3 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง

3. ตั ว อ ย า ง ท่ี ใ ช ใ น ก า รห า
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบกลุมใหญ
เปนนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานสํานัก
ไม เ รี ยบ อํ า เภอ จุฬาภรณ จั งห วั ด

นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ซึ่งไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เร่ืองการ

พัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี
6 ประกอบดวย

1. เอกสารการสังเคราะหและ
เรียบเรียง เร่ืองสมการและการแกสมการ
ตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตรท่ีศึกษา
จากเอกสาร บทนิยาม และทฤษฎีบทท่ี
เ ก่ียวข องกับสมการและการแก สมการ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรสถานศึกษา แนวการจัดการเรียน
การสอนเร่ืองสมการและการแกสมการจาก
แบบเรียนของประเทศอังกฤษ สิงคโปร
และอเมริกา ขอสอบ O – NET ป 2550 –
2553 ขอสอบ NT ป 2546 -2548
ขอสอบสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย
ป 2529 - 2553 และขอสอบอ่ืน ๆ
ประกอบดวยเนื้อหาหลัก ๆ 4 สวน
ซึ่งไดแก ความรูพื้นฐานเก่ียวกับจํานวน
บทนิยาม ทฤษฎีบทท่ีเก่ียวของกับสมการ
และการแกสมการ การประยุกตสมการและ
การแกสมการ และแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเร่ืองสมการและการแกสมการ

2. ชุดการเรียนรูเร่ืองสมการ
และการแกสมการท่ี เรียบเรียงสาระตาม
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โครงสรางทางคณิตศาสตร และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E ประกอบดวย

2.1 ชุดการเรียนรู แบง
เนื้อหาออกเปน 4 ชุดการเรียนรู ไดแกชุด
การเรียนรู ท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
สมการ ชุดการเรียนรูท่ี 2 การแกสมการ
การบวก การลบ ชุดการเรียนรูท่ี 3 การแก
สมการ การคูณ การหาร และชุดการเรียนรูท่ี
4 การแกสมการการบวก ลบ คูณ หารระคน
และการประยุกตสมการ

2.2 คูมือการใชชุดการ
เรียนรู แบงตามชุดการเรียนรูมีท้ังหมด
4 เลม แตละเลมประกอบดวย คําช้ีแจงใน
การใชชุดการเรียนรู คําแนะนําสําหรับครู
บทบาทของนักเรียนในการใชชุดการเรียนรู
แนวการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมีการเทียบเคียงจากขอสอบ
ระดับชาติตั้งแตป พ.ศ. 2529 – 2555
จํานวน 120 ขอ ประกอบดวย

3.1 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน
จํานวน 30 ขอ เพื่อใชคํานวณหาคาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I ) ของการเรียนรูโดยการใช
ชุดการเรียนรู

3.2 แบบทดสอบกอน และ
หลังเรียนของชุดการเรียนรู เปนแบบปรนัย
4 ตัวเลือก 4 ชุด ชุดละ 20 ขอ รวม 80

ขอ เพื่อใชทบทวนเนื้อหาสาระวิชาขณะเรียน
ของแตละตอน

3.3 แบบฝกทักษะท่ีได
ศึกษาจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากแบบเรียนตางประเทศ และของประเทศ
ไทยหลาย ๆ สํานักพิมพ เปนแบบฝกหัด
หรือกิจกรรมท่ีใหนักเรียนทําระหวางเรียน
เพื่อใชทบทวนเนื้อหาสาระวิชาขณะเรียน
และนําผลท่ีไดไปประเมินคากระบวนการ
(E1 ) แตละตอน

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
เก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช ชุดการ
เรียนรู โดยสอบถามความพึงพอใจจาก
นักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนรู
จํานวน 15 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บขอมูล 2 ตอน
ตอนท่ี 1 รวบรวมขอมูลจากการ

ประเมินคุณภาพของผลการสังเคราะหและ
เรียบเรียงเร่ืองสมการและการแกสมการ
โดยผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร จํานวน
3 ทาน

ตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลจากการ
ทดลองรวม 3 คร้ัง ดังนี้

1. การรวบรวมขอมูลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
แบบเด่ียว โดยการนําชุดการเรียนรูท่ีสราง
ข้ึนไปทดลองกับนักเ รียนนัก เ รียน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Journal of Education, Mahasarakham University Volume 9 Special Edition April 2015

376

โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3 คน
สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยาง
ใ ก ล ชิ ด ห าป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะ ดั ชนี
ประ สิท ธิผลของ ชุดการ เ รี ยน รู และ
สอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต อ ก า ร ใ ช ชุ ดก า ร เ รี ยน รู พิ จ า รณ า
ขอบกพรองของชุดการเรียนรูแลวนําไป
ปรับปรุงแกไข

2. การรวบรวมขอมูลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
แบบกลุมยอย โดยการนําชุดการเรียนรู ท่ี
ปรับปรุงแกไขแลวไปไปทดลองกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสํานักขัน อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน
ซึ่งเปนนักเรียนท่ีไมซ้ํากับตัวอยางแบบเด่ียว
สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยาง
ใ กล ชิ ด ห าป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพและ ดั ชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู และสอบถาม
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชชุด
การเรียนรู พิจารณาขอบกพรองของชุดการ
เรียนรูแลวนําไปปรับปรุงแกไข

3. การรวบรวมขอมูลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
แบบกลุมใหญ โดยการนําชุดการเรียนรูท่ี
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียน
นักเรียนประถมศึกษา ปท่ี 6 ปการศึกษา
2556 โรงเรียนบานสํานักไมเรียบ อําเภอ

จุฬาภรณ จั งห วัดนครศ รี ธร รม ราช
จํานวน 30 คน หาประสิทธิภาพและดัชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนโดยใช ชุดการ
เรียนรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
ใชชุดการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลการประเมิน

คุณภาพตอการสังเคราะหและเรียบเรียง
เ ร่ื อ ง สมกา รแล ะกา รแก สมกา ร ขอ ง
ผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร

2. หาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรูโดยใชสูตร E1/E2 จากการทดลอง
3 กลุม

3. วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดการเรียนรู (E.I.) จากการทดลอง 3
กลุม

4. วิเคราะหความแตกตางของ
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน จากการ
ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชสูตร t - test ไมเปน
อิสระจากนักเรียนกลุมใหญ

5. วิเคราะหผลจากการสอบถาม
ระดับความพึงพอใจหลังการใช ชุดการ
เรียนรู เร่ืองสมการและการแกสมการ โดย
ใ ช X แล ะ S.D. จ ากก า รทดลอ ง
3 กลุม
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ผลการวิจัย
1. การสังเคราะหและเรียบเรียง

เร่ืองสมการและการแกสมการ ตามแนว
โครงสรางทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
พบวาระบบจํานวนตรรกยะบวกและศูนย
ภายใตการดําเนินการบวก และคูณ ได
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสมการ สงผลใหมี
ระเบียบวิธีของการแกสมการมากกวาท่ี
ปรากฏในแบบเรียนคณิตศาสตร ผลประเมิน
เอกสารการสังเคราะหและเรียบเรียงโดย
ผูเช่ียวชาญมีระดับคุณภาพอยูในระดับมาก
คาเฉล่ีย 4.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
0.35

2. การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง
สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ไดชุดการเรียนรู จํานวน
4 ชุด คือชุดการเรียนรูท่ี 1 ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับสมการ ชุดการเรียนรู ท่ี 2 การแก
สมการการบวก การลบ ชุดการเรียนรูท่ี 3
การแกสมการการคูณ การหาร ชุดการ

เรียนรู ท่ี 4 การแกสมการการบวก ลบ
คูณ หารระคนและการประยุกตสมการ และ
คูมือการใชชุดการเรียนรู จํานวน 4 ชุด
พบวาชุดท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.11/83.00
ชุดท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 83.70/82.33 ชุดท่ี
3 มีประสิทธิภาพ 83.77/82.00 ชุดท่ี 4 มี
ประสิทธิภาพ 84.77/80.67 และโดยรวมชุด
การเรียนรู มี ประสิทธิภาพ 84.03/82.00
แสดงวาผลการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ือง
สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียน
ช้ันปะถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/กําหนดไว

3. ผ ล จ า ก ก า ร ศึ กษ า ดั ช นี
ประ สิท ธิ ผลของ ชุ ดการ เ รี ยน รู วิ ช า
คณิตศาสตร เร่ืองสมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6
พบวามีประสิทธิผลเทากับ 0.56 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 0.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู เร่ืองสมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กับเกณฑ 0.50

การสดสอบ n X S.D. t Sig
เกณฑ 0.50
ดัชนีประสิทธิผล 30 0.56 0.04 8.22 0.00**
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง
สมการและการแกสมการระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน พบวาคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 นั่นคือชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและ
การแกสมการ ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองสมการและการแกสมการ
สูงข้ึนดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง สมการและการ
แกสมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ของนักเรียนภาคกลุมใหญ จํานวน 30 คน

การทดสอบ n X S.D. D t Sig
กอนเรียน 30 6.47 2.417
หลังเรียน 30 20.05 3.481

14.03 55.83 0.00**

4. กลุมตัวอยางมีระดับความพึง
พอใจตอการใชชุดการเรียนรู เร่ืองสมการ
และการแกสมการ จากการทดลองกับ
นักเรียนกลุมใหญเทากับ 4.51 ซึ่งอยูใน
ร ะ ดับม าก ท่ี สุ ด แล ะส วน เ บ่ี ย ง เบน
มาตรฐานเทากับ 0.71

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ชุดการเรียนรูเร่ืองสมการและการแกสมการ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6
ส า ม า รถนํ า ไ ป สู ก า ร อภิ ป ร ายผล ไ ด
ดังตอไปนี้

1. การสังเคราะหและเรียบ
เรียง เร่ืองสมการและการแกสมการ ตาม

แนวโครงสรางทางคณิตศาสตรผูวิจัยสราง
ข้ึนมีคาคุณภาพของผลการสังเคราะหและ
เรียบเรียงเร่ืองสมการและการแกสมการ
เทากับ 4.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.35 อาจเนื่องมาจากผูวิจัยได
สังเคราะหและเรียบเรียงโดยศึกษาทฤษฎี
บทตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสมการ แนวการ
จัดการเรียนการสอนสมการในตางประเทศ
และขอสอบระดับชาติตาง ๆ ยอนหลัง
หลายป แลวทําการวิเคราะหเนื้อหาตาม
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และกําหนด
องคประกอบสําคัญตอการเรียบเรียง แลว
ลงมือเรียบเรียงเร่ืองสมการและการแก
สมการตามแนวโครงสรางทางคณิตศาสตร
โดยใชหลักการสรางชุดการเรียนรูของ
ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ. (2521)
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เปนหลักการในการเรียบเรียงเร่ืองสมการ
แ ล ะ ก า ร แ ก ส ม ก า ร แ ล ะ คํ า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณของผูวิจัยตามจรรยาบรรณ
นักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ (2541 : 2 - 13)

2. ชุดการเรียนรู วิชา
คณิตศาสตร เ ร่ือง สมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.03/82.00
ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80
(ชัยยงค พรหมวงษ และคณะ 2540
:101 –102) ท้ังนี้อาจมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้

2.1 ชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัย
สร างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ ท่ี
กําหนดไว คือ 80/80 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูวิจัยไดทําการสรางชุดการเรียนรูโดยศึกษา
ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาท่ีใช เปนแนวคิดใน
การพัฒนาชุดการเรียนรูของสุวิทย มูลคํา
และอรทัย มูลคํา.(2545 : 52) นอกจากนี้
ผูวิจัยไดกําหนดจุดประสงคในการเรียนเร่ือง
สมการและการแกสมการจากเนื้อหาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พ.ศ.2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
คณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
และจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ
ทําใหสงผลใหชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
นั้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
ใชชุดการเรียนรู กับนักเรียน ช้ันตาง ๆ
ของประสิทธ์ิ ทองแจมและคณะ. (2544)
วีระวัฒน เลิศประสาน.(2554) วานีดา
ทองปสโนว. (2554) เปรมทิพย รัตนคม.
(2555) และHerbst. (2004) ซึ่งช้ีใหเห็น
วาชุดการเรียนรูเปนส่ือท่ีเหมาะสม กับการ
สอนเร่ืองสมการและการแกสมการ เนื่องจาก
ในการเรียนสมการและแกสมการผูเรียนตอง
ทําความเขาใจเนื้อหาและฝกทักษะตาง ๆ
อยางเพียงพอ ขณะท่ีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E ชวยใหการจัดการเรียนการ
สอนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน ชวนให
คิดตาม โดยท่ีจะสงผลให เกิดสัมฤทธิผลใน
การเรียนการสอนในท่ีสุด นอกเหนือจากนี้ใน
การพั ฒนา ชุ ดการ เ รี ยน รู ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพตามแนวคิด
ของชัยยงค พรหมวงศ. (2533 : 490-492)
ซึ่งมีผล การทดสอบประสิทธิภาพ 3 ข้ัน
คือข้ันหาประสิทธิภาพ แบบเด่ียวไดคา
ประสิทธิภาพของชุดกาเ รียนรู เท า กับ
75.54/72.08 ข้ันหาประสิทธิภาพแบบกลุม
ยอยไดคาประสิทธิภาพของชุดกาเรียนรู
เทากับ 79.40/76.53 และข้ันหาประสิทธิภาพ
แบบกลุมใหญไดคาประสิทธิภาพของชุด
กาเรียนรูเทากับ 84.03/82.00

2.2 คาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรูตัวแรกมีคาเทากับ 84.03 สูงกวา
คาประสิทธิภาพ ตัวหลังซึ่งมีคาเทากับ
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82.00 ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากในแตละชุด
การเรียนรูกลุมตัวอยางไดเรียนรู จากการฝก
ทักษะซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ ผูเรียนจึง
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเนื้อหาในแตละ
ชุดการเรียนรู นอกจากนี้ชุดการเรียนรู ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนยังเปดโอกาส ใหนักเรียนท่ี
ออน หรือเรียน ไมทันไดมีโอกาสเรียนรู
เนื้อหา ฝกทําแบบฝกทักษะ ไดดวยตนเอง
สามารถนําชุดการสอนไปเรียนรู ไดในทุก
สถานท่ี และทุกเวลาไมจํากัดช้ันเรียน (ชัย
ยงค พรหมวงศ. 2523: 121) นอกจากนี้
กลุมตัวอยางได ทําแบบฝกทักษะ หรือ
แบบทดสอบชุดการเรียนรูทันทีหลังการเรียน
เนื้อหา และแบบฝกทักษะ แบบทดสอบหลัง
บทเรียนแตละชุดการเรียนรู มีปริมาณเนื้อหา
นอยกวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเปรม
ทิพย รัตนคม.(2555) วานีดา ทองปสโนว.
(2554) วีระวัฒน เลิศประสาน. (2554) ซึ่ง
พบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกของชุดการ
เรียนรูสูงกวาตัวหลัง

3. ผลจากการศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู เร่ืองสมการ
และการแกสมการ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีคาประสิทธิผล
เทากับ 0.56 ซึ่งมีคาสูงกวา 0.50 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 ท้ังนี้อาจมีสาเหตุดังตอไปนี้

3.1 ชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนไดรับการวางแผนการสรางเปนอยาง
ดี โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางชุดการ
เรียนรูตามแนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ
และคณะ. (2521) ท้ังนี้อาจสงผลใหชุดการ
เรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิผลระดับดี
และกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองสมการและการแกสมการสูงข้ึนหลังจาก
เรียนดวยชุดการเรียนรู

3.2 ชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนมีการใชคู กับวิธีการกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E ซึ่งเปนวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ท่ีใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนา
ความคิดอยางเต็มท่ี ไดเรียนรู วิธีคนหา
ความรูและการแกปญหาดวยตนเอง รวมท้ัง
ใหโอกาสการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจะทําใหผู เรียนเกิดแรงจูงใจท่ี
กระหายอยากรูอยากเรียนอยูตลอดเวลา
ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของสุวิทย มูลคํา และ
อรทัย มูลคํา(2545: 142) นอกจากนี้ผูวิจัย
ไดเพิ่มความสนใจของชุดการเรียนรูโดยการ
ใสภาพประกอบท่ี เ ก่ียวข องกับเนื้ อหา
ใชสีสันท่ีสดใด

3.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองสมการและการแกสมการ
กอนเรียน คอนขางต่ํา มีคาเฉล่ียเทากับ
9.93 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แตเมื่อ
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กลุมตัวอยางได เรียนดวยชุดการเรียนรู
ท่ีผู วิจัยสรางข้ึนแลวกลุมตัวอยางสามารถ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีโอกาสในการ
ตัดสินใจและการทํางานรวมกันกับกลุม
และไดฝกทักษะซ้ํ า ๆ หลาย ๆ คร้ัง
ชวยใหผูเรียนไดรับความรูแนวเดียวกันอยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลใหกลุมตัวอยางมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมี
คาเฉล่ียเทากับ 22.03 จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ประสิทธ์ิ ทองแจมและคณะ. (2544)
วานีดา ทองปสโนว. (2554) และเปรมทิพย
รัตนคม. (2555)

4. ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนกลุมใหญมีตอการใชชุดการเรียนรู
เ ร่ืองสมการและการแกสมการ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉล่ีย
4.51 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67
โดยท่ีขอมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียน
มีความสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนโดยใช
ชุดการเรียนรู ( X = 4.77, S.D. = 0.44)
อาจเนื่องมาจากชุดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนไดเนนกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะสรางเจตคติ
ท่ี ดีตอวิชาคณิตศาสตร โดยยึดแนวคิด
เ ก่ียวกับองค ประกอบท่ี สํ าคัญกับการ
ออกแบบ และการใชส่ือการเรียนการสอน
ของชัยยงค พรหมวงค . (2523) ขอมี
คาเฉล่ียต่ําสุด ไดแกนักเรียนสรุปความรู
ดวยตนเองได ( X = 4.26, S.D.=0.97)

อาจเนื่องมาจากในชุดการเรียนรู ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนไมไดเนนท่ีปจจัยท่ีจะสงผลตอการ
เรียนรู ดวยตนเองอันประกอบไปดวย
1) ผูเรียนตองเรียนรูดวยการสรางความรู
ใหม ข้ึนดวยตนเอง ไมใช รับแตขอมูลท่ี
หล่ังไหลเขามาในสมอง ของผูเรียนเทานั้น
โดยความรูจะเกิดข้ึนจากการแปลความหมาย
ของประสบการณท่ีไดรับ 2) กระบวนการ
การเ รียนรู จะมีประสิทธิภาพมากท่ี สุด
หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผูเรียน
คนนั้น (Papert: 2556)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
จากผลการวิจัยในคร้ังนี้แสดงให

เห็นวา การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองสมการ
และการแกสมการ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 5E เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึน ผูท่ีสนใจ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรไดโดยมี
ขอคํานึงถึงดังนี้

1.1 ครูผูสอนควรใหความสําคัญ
ถึงขอบเขตจํานวนท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะ
เกิดข้ึนในรูปสมการ ซึ่งสวนใหญครูจะมอง
วาเปนไปไดเฉพาะจํานวนเต็ม แตในความ
เปนจริงแลวในเร่ืองสมการยังมีขอบเขตเปน
จํานวนตรรกยะบวกและศูนยท่ีเก่ียวของอีก
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ดวย ดังนั้นในการยกตัวอยาง การสราง
แบบฝกหัด หรือขอสอบควรบรรจุจํานวน
ตรรกยะบวกและศูนย ใหนักเรียนไดฝกทํา
ใหคุนเคยดวย

1.2 คําศัพทพื้นฐานท่ีเก่ียวของ
กับสมการและการแกสมการเปรียบเสมือนกับ
รูปรางลักษณะของส่ิงหนึ่งท่ีเราตองทําความ
รูจักและพิจารณา ซึ่งสําหรับเร่ืองสมการเปน
ส่ิงสําคัญและจําเปนท่ีผูเรียนตองเรียนรู ควร
ใหนักเรียนไดรูจักคําศัพทเก่ียวกับสมการท่ี
ถูกตองท้ังท่ีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.3 ทฤษฎีและบทนิยามของ
สมการเปนขอเท็จจริงของเร่ือง ควรนําเสนอ
ทฤษฎีและบทนิยามของสมการใหนักเรียนได
รูจักและทําความเขาใจในรูปแบบงาย ๆ ท่ี
เหมาะกับนักเรียน

1.4 รูปแบบเบ้ืองตนของสมการ
แ ล ะ ก า ร แ ก ส ม ก า ร มี ห ล า ย รู ป แบ บ
บางรูปแบบเดิมทีเขียนไมเหมือนกัน แตเมื่อ
ปรับเปล่ียนเพียงเล็กนอยก็จะมี รูปแบบ
เดียวกับ ท่ีเคยรูมา ดังนั้นครูควรสงเสริมให
นั กเ รียนได ร วมกันแสดงความคิดเห็ น
เก่ียวกับรูปแบบของสมการท่ีเปนไปไดใน
ระดับประถมศึกษา รวมท้ังในการสอนแตละ
ค ร้ั ง ท้ั ง ตั ว อ ย า ง แ บ บ ฝ ก ต า ง ๆ
ตองครอบคลุมรูปแบบท้ังหมดของสมการ
เพื่อท่ีนักเรียนจะไดมีความคุนชินและไม
สับสนหากเจอสมการรูปแบบนั้น ๆ

1.5 ควรเพิ่มเกมเก่ียวกับสมการ
ลงไปในชุดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความผอนคลายและเพลิดเพลินในขณะ
ท่ีทํากิจกรรม พรอมท้ังยังได รับความรู
ขณะเลนเกม

1.6 การใชชุดการเรียนรูสงผล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ครูและผูท่ี
เก่ียวของควรใหความสําคัญและสงเสริมใหมี
พัฒนาชุดการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนใหกับนักเรียน

1.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 5E เปนกระบวนการจัดการเรียนแบบ
หนึ่งท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและทําให
นักเรียนตื่นตัวในการเรียนรู ครูและผูท่ี
เก่ียวของควรใหความสําคัญและสงเสริมใหมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5E
ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนใหกับนักเรียน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ัง
2.1 ควรศึกษารูปแบบนวัตกรรม

แบบอ่ืนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงข้ึนนอกจากการใชชุดการ
เรียนรู

2.2 ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอ่ืนมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนนอกจากการใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E

2.3 ทักษะกระบวนการคิดเปน
ส่ิงจําเปนในการเรียนรูคณิตศาสตร ครูและผู
ท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญและสงเสริมให
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มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหกับนักเรียน

2.4 ควรมีการวัดความคงทนของ
ความรู ของนักเ รียนหลังการทดลองใน

ระยะยาว เชน หนึ่งเดือนหลังจากการ
ทดลอง เปนตน
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