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บทคัดย่อ 

 
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย คือ 1)  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน

แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสาน เ ร่ือง ล าดับและอนุกรม   3) เพ่ือประเมินทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม  4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้นี ้ ได้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จ านวน  30  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียนผ่านเว็บ     3) แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  4) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  5) แบบประเมินความพงึ
พอใจ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  ร้อยละ  คา่เฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ  การทดสอบคา่  t – test Dependent Sample 
 ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่ 
 1.  บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ เทา่กบั 81.02/80.58  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ท่ีก าหนดไว้ 

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน  เร่ือง ล าดบั
และอนกุรม  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 



 3.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบั
และอนกุรม พบวา่มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี 
 4.  ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและ
อนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 พบวา่ 
ความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  =  4.26,  S.D. = 0.65) 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research are 1) To create and determine the effectiveness 

of blended learning with Sequences and Series in order to develop mathematical skills 
and processes with the efficiency of 80/80 2) To compare learning achievement before 
and after the development 3) To assess mathematical skills and processes after the 
development of blended learning with Sequences and Series 4) To study the students' 
satisfaction of blended learning with sequence and series to develop mathematical skills 
and processes for Mathayomsuksa 5 students.The samples used in the research were 
Mathayomsuksa 5 students from Huaimawittakom School, The Secondary Educational 
Service Area Office 37, Academic Year 2014, for 30 students. The tools used in this 
research, that is, 1) Lesson plan 2) Blended learning lesson 3) Achievement test                    
4) Mathematical skill and Process test 5) Satisfaction assessment form. Statistics used to 
analyze are Percentage, Mean, Standard Deviation and t-test Dependent samples.  

According to the research, it was found that  
1) The efficiency of blended learning with sequences and series accounted for 

81.02/80.58, achieving the target of 80/80  
2) The post-learning achievement of students was higher than the pre-learning 

one, with statistical significance of .05  



3) Mathematical skills and Processes post-learning with blended learning lesson 
was in a good level  

4) the students' satisfaction of blended learning with sequences and series was 
considered high. ( x  =  4.26,  S.D. = 0.65)  
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำของปัญหำ 

สังคมโลกในทุกวันนีมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์นัน้ เนือ้หา บทความ ความรู้ หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศท่ี
ใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา หากครูผู้สอนยงัยึดมัน่กบัการ
สอนตามหลักสูตรท่ีมีการก าหนดไว้และไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีด้วยแล้ว  
นักเรียนก็อาจจะได้รับความรู้ท่ีไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ปัจจุบันการศึกษาของไทยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการศึกษามากขึน้เพราะ
เทคโนโลยีมีความส าคญัตอ่การจดัการศกึษาในยคุสงัคมสารสนเทศในโลกศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่าง
มาก   การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551  ได้ก าหนดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็น
สมรรถนะท่ีส าคญัท่ีผู้ เรียนพงึมีและปฏิบตัิได้ โดยผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านตา่งๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม ใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คณุธรรม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 7) 

การศึกษาไทยต้องเดินหน้าสู่การสร้าง พัฒนา และเตรียมความพร้อมคนไทยให้
สอดคล้องกับสังคมในโลกศตวรรษท่ี 21 โดยผลจากการปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital Revolution) 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ท าให้โลกทัง้โลกเช่ือมโยงและ
ส่ือสารถึงกนัได้อยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนั จ าเป็นต้องสร้างและพฒันาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญ พร้อมจะขับเคล่ือนและยกระดบัการพฒันา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศพฒันาในระดบัท่ีสงูขึน้ พร้อมท่ีจ าท าให้ประเทศสามารถแขง่ขนัได้ใน
เวทีโลก และพร้อมท่ีจ าท าให้ประเทศไทยอยู่อย่างมีศกัดิ์ศรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
(จาตุรนต์ ฉายแสง, 2556, หน้า 2)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนากระบวนการเรียน     
การสอนในปัจจุบนัและรองรับหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง มีผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้ สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในโลกยคุใหม ่โดยจะ
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เร่ิมจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (จาตรุนต์ ฉายแสง, 2556, 
หน้า 6) 

การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อผู้ เรียนเป็นอย่างมาก  
เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนีค้ณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต ช่วยพฒันา
คณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, 
หน้า 56)  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้ก าหนดสาระหลกั และตวัชีว้ดัท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนไว้  ในสาระท่ี  6  ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตผุล  
การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ  ทาง
คณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพนัน้  จะต้องให้มีความสมดลุ
ระหว่างสาระด้านความรู้  ทกัษะและกระบวนการ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3) และมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ เรียนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดทักษะ
กระบวนการดงักล่าว  ดงันัน้ หวัใจส าคญัของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็คือการฝึกให้
ผู้ เรียนเกิดทกัษะและกระบวนการ ซึ่งครูคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัโดยตรงในการช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดแนวคิดไปสูท่กัษะและกระบวนการตา่ง ๆ  เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพืน้ฐานท่ีนกัเรียน
จะต้องเรียนทุกระดบัชัน้ เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้บรรลุตามตวัชีว้ดั ครูผู้สอนจึงต้องหาวิธีการสอน
ต่างๆ ส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน มี
นักการศึกษาได้ให้ความสนใจและคิดค้นวิธีสอนแบบต่างๆ เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจบุนัมีการน าวิธีการต่างๆ 
เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ มีทกัษะและมีผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีดี  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O – Net) วิชาคณิตศาสตร์ของ
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมพบวา่ มีคะแนนคอ่นข้างต ่า ปี 2554 คะแนนเฉล่ีย 19.86  ปี 2555 คะแนน
เฉล่ีย 20.03  ปี 2556 คะแนนเฉล่ีย 17.23  ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเ รียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระดบัโรงเรียน พบว่า  ปีการศึกษา 2553 พบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
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62.35 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม, 2553)     ปีการศึกษา 2554 พบว่ามีนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 63.59 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม, 2554)     ปีการศึกษา 2555 พบว่ามี
นกัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 61.48 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม, 2555) ซึง่ผลการสอบวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนปีการศกึษา 2553 ถึง 2555  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคงท่ี  ไมมี่การพฒันา
ให้สงูขึน้ ผู้ศกึษาค้นคว้าจึงสนใจท่ีจะพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้และมีผลการเรียนอยู่ในระดบัท่ีผา่น
เกณฑ์สงูขึน้ โดยเน้นการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจบุนั  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ท าให้การพฒันา  ปรับปรุงระบบการจดัการเรียนรู้แบบใหม่ขึน้  เพ่ือท่ีจะผสานการเรียนรู้โดยการ
รวมเอาการเรียนในชัน้เรียน  กบัการเรียนจากเทคโนโลยีตา่งๆ มารวมเข้าด้วยกนั  การจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ  การผสมผสานวิธีการเรียนตา่งๆ  เทคนิค  ทรัพยากรและ
การประยุกต์สิ่งต่างๆ  ในสภาพการเรียน (Learning  Environments)  ท่ีมีปฏิสัมพันธ์อย่างมี
ความหมาย  ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ เพ่ือใช้ความรู้และทกัษะท่ีเรียนรู้ภายใต้การ
แนะน า (supervision) และการสนบัสนนุ (support) จากผู้สอนทัง้ภายในและภายนอกชัน้เรียน วิธี
นีจ้ะใช้ร่วมกบัการสอนแบบปกติ หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่าการเรียนการสอนแบบ face to face (F2F) 
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (applied science) หรือกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (informational technology หรือ IT) ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ (เช่น Computer, Cellulas, I-phone, sky TV channels) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ 
ผู้ เรียนและผู้สอนต่างเรียนรู้ด้วยกันเพ่ือเพิ่มคณุภาพการเรียนการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั
ของการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือท่ีจะจดัโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริงทัง้ท าให้มีอิสระในการ
เรียนได้ประโยชน์และมีความก้าวหน้าท่ียัง่ยืน (Graham, 2005, อ้างอิงใน  ประหยดั  จิระวรพงศ์, 
2552, หน้า 4)  เป็นการผสมผสานการจดัการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ  สอดคล้องกบั
แนวคดิการสง่เสริมพฒันาการและกระตุ้นศกัยภาพผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี 

จากรูปแบบการสอนเดิมๆท่ีมีครูบรรยายหน้าห้องเพียงอย่างเดียว  อาจท าให้เด็กมีความ
เข้าใจในบทเรียนท่ีดี แตก่ลบัเป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าเบื่อ ไม่เร้าความสนใจ การสร้างบรรยากาศ
เร้าความสนใจให้เกิดการตัง้ใจเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เพราะหากผู้ เรียน ไม่มีความสนใจ
หรือเกิดการอยากเรียนแล้วการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพคงไม่เกิดผล แตห่ากเป็นวิชาท่ีต้องการ
ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดการเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนัน้การเรียนผ่านเว็บเพียงอย่างเดียวอาจไม่ดีพอ  
แตถ้่าน าการสอนทัง้สองรูปแบบมาผสมผสานกนัโดยน าข้อดีของแตล่ะรูปแบบมาปรับใช้น่าจะเกิด
ประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน ดงัเชน่ การจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัท่ีน ารูปแบบการผสมผสานมา
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ใช้โดยน าจุดเดน่ของรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งมาเสริมเพ่ือลดจุดอ่อนของรูปแบบการ
เรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือผลสมัฤทธ์ิในการเรียนการสอน คือ การใช้การเรียนการสอนผ่าน
เว็บ ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน (ศนูย์ศกึษาตอ่เน่ืองแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2545, หน้า 11-12 ) คุณสมบัติดังกล่าวจึงเหมาะกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุให้ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มพนูความรู้  มีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคล  เพ่ือผู้ เรียนพฒันาเต็มศกัยภาพ (สวลี  มลูวณิชย์, 2555, 
หน้า 2)  ผู้ ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจจะพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน  โดยหวังว่าผู้ เรียนจะได้รับ
ประโยชน์  เป็นแรงจูงใจให้อยากเรียนรู้  และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเม่ือมีความต้องการ  เพ่ือ
สง่เสริมให้เกิดการฝึกฝนและพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยา่งตอ่เน่ือง 

จากการศกึษางานวิจยัตา่งๆ พบว่าการเรียนแบบผสมผสานช่วยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึน้  และมีความพึงพอใจในการเรียน   ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ  สธุาวลัย์  สมานหมู่ (2554) พบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบผสมผสานหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี
เรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ผลการวิเคราะห์ พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  Carnegie Learning (2009, อ้างอิงใน  ประหยดั  จิระวรพงศ์, 2552, หน้า 13) การเรียนแบบ
ผสมผสานในการแก้ปัญหาการเรียนหลกัสูตรคณิตศาสตร์ (Blended Math Curricula Solutions) 
ส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 พบว่า ผู้ เรียนสามารถแสดงการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อน
ได้ร้อยละ 85 ผู้ เรียนมีความถนดัทางการเรียนพีชคณิตสงูขึน้ร้อยละ 15 – 50  สามารถแก้ปัญหาได้
ดีขึน้ร้อยละ 30 

ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจจะพฒันาบทเรียนแบบผสมผสานโดยการจดัการเรียนการสอน
ผ่านเว็บร่วมกับการสอนแบบบรรยายในห้องเรียน  โดยหวังว่าผู้ เรียนจะได้รับประโยชน์ทัง้ด้าน
ความรู้  ด้านเจตคต ิด้านทกัษะ เปล่ียนบรรยากาศการเรียนการสอนให้นา่สนใจขึน้ เป็นแรงจงูใจให้
นักเรียนอยากเรียนรู้  อีกทัง้นักเรียนยังสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ทัง้ในและนอกเวลาเรียน 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเม่ือมีความต้องการ  ส่งเสริมให้เกิดการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อยา่งตอ่เน่ือง 
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จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือ

พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
80/80  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

3.  เพ่ือประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

4.  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง 
ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 ประชำกร 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 
 กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคม  อ าเภอเมืองแพร่  จงัหวดัแพร่  สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  บทเรียนแบบผสมผสาน  หมายถึง  บทเรียนท่ีผู้ศกึษาค้นคว้าพฒันาขึน้  โดยใช้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บผสมผสานกับการเรียนการสอนในชัน้เรียนแบบปกติ โดยการ
บรรยาย ซึ่งในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีแ้บง่เป็นการเรียนการสอนบนเว็บ ร้อยละ 50 ของเวลาเรียน
ทัง้หมด และเป็นการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติ ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทัง้หมด เพ่ือใช้ในการ
จดัการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
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2.  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในการประยกุต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบปัญหาของ
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง  ตามตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ่งวดัโดยใช้
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ศกึษาค้นคว้าพฒันาขึน้ ประกอบด้วยความสามารถ 
5 ด้าน ดงันี ้

 2.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ
ของผู้ เรียนในการหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง  ๆ สามารถใช้ความรู้ 
และทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปหรือ
ผลลพัธ์ท่ีถกูต้อง 

 2.2  ความสามารถในการให้เหตผุล หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการ
ใช้เหตผุลเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อสรุปท่ีสมเหตสุมผลจากข้อมลูท่ีก าหนด  
 2.3  ความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
น าเสนอ หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการเลือกรูปแบบของการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม สรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการค้นคว้าความรู้  พร้อมทัง้เสนอ
ความคดิท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
 2.4  ความสามารถในการเช่ือมโยง  หมายถึง  ความสามารถของผู้ เรียน ในการ 
เช่ือมโยงสถานการณ์จริงกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  หาข้อสรุปจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  
เช่ือมโยงความรู้ในแต่ละสาระทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การสรุปสาระส าคญัท่ี
เก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ 
 2.5  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการประยกุต์ความคดิ 
ในการหาค าตอบได้หลายทิศทางจากโจทย์จ านวน และการด าเนินการ 

3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80  มีความหมายดงันี ้

 80  ตวัแรก   หมายถึง  ร้อยละของคะแนนระหวา่งเรียน 
 80  ตวัหลงั  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
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4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถท่ีวดัจากคะแนนท่ีได้จากการ
ท าแบบทดสอบหลงัเรียนโดยใช้บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 5.  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบท่ี
ผู้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากแบบทดสอบ O – Net  ปี  2549 – 2554 เพ่ือใช้วดัทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เป็นข้อสอบอตันยัแบบแสดงวิธีท า  
 6.  ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน  หมายถึง   ความรู้สึกใน
ทางบวก  ความชอบ  ความประทบัใจในกิจกรรมการเรียนผา่นเว็บและการเรียนในห้องเรียน 
 
สมมตฐิำนของกำรศึกษำค้นคว้ำ 

1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบั
และอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง 
ล าดบัและอนกุรม มีคะแนนตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป 
 
กรอบแนวคิดกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสาน เร่ือง 
ล าดบัและอนกุรม เพ่ือ
พฒันาทกัษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5 
 
 
 
 
 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัการ
ใช้บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง 
ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
- ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ หลงัการใช้บทเรียน
แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและ
อนกุรม  
- ความพงึพอใจของผู้ เรียนตอ่
บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบั
และอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

 
 

- การเรียนแบบผสมผสาน 
   - การเรียนในห้องเรียน 
   - การเรียนออนไลน์ 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ 
- ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบคุคล 
- หลกัจิตวิทยา 
- ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  - การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  - การให้เหตผุล 
  - การส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
  - การเช่ือมโยง 
  - ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ ผู้ศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  โดย
แบง่เนือ้หาออกเป็นหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
 1.  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 : สาระคณิตศาสตร์ 
 2.  การพฒันาและออกแบบบทเรียนบนเว็บ 
 2.1  ความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 2.2  พฒันาการของบทเรียนบนเว็บ 
 2.3  ประเภทบทเรียนบนเว็บ 
 2.4  การออกแบบโครงสร้างบทเรียนบนเว็บ 

2.5  การพฒันาบทเรียนบนเว็บ 
  2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 3.  การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

3.1  ความหมายและความเป็นมา 
3.2  คณุลกัษณะของการเรียนแบบผสมผสาน 
3.3  สดัสว่นการผสมผสาน 
3.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 4.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
4.2  ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
4.3  ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
4.4  ความสามารถในการเช่ือมโยง 
4.5  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 5.  การหาประสิทธิภาพของส่ือ 
5.1  ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
5.2  ความจ าเป็นท่ีจะต้องหาประสิทธิภาพ 
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5.3  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
5.4  วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ 
5.5  การยอมรับประสิทธิภาพ 
5.6  ขัน้ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

 6.  ความพงึพอใจ 
6.1  ความหมาย 
6.2  การวดัความพงึพอใจ 
6.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 : สาระคณิตศาสตร์ 
วิสยัทศัน์ 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึง่เป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย  ความรู้ คณุธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลเมืองโลก  ยึดมัน่ในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีความรู้และทกัษะพืน้ฐาน  รวมทัง้เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ
และการศกึษาตอลดชีวิต  โดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือว่าทกุคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได้เตม็ศกัยภาพ 
หลกัการ 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มีหลกัการท่ีส าคญัดงันี ้
 1.  เป็นหลกัสตูรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจดุมุ่งหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติและคณุธรรม
บนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 
 2.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษา 
อยา่งเสมอภาคและมีคณุภาพ 
 3.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดั 
การศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 
 4.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทัง้ด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและ 
การจดัการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
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 6.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรับการศกึษาในระบบ  นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
จดุมุง่หมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นเป็นคนดี  มีปัญญา             
มีความสขุ   มีศกัยภาพในการศกึษาตอ่  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดจดุหมาย    เพ่ือให้เกิดกบั
ผู้ เรียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานดงันี ้
 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบตัิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต 
 3.  มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยัและรักการออกก าลงักาย  
 4.  มีความรักชาต ิ มีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสงัคม  และอยู่ร่วมกนัในอย่างมี
ความสขุ 
สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคดิ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการทกัษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1.  รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
 2.  ซ่ือสตัย์สจุริต 
 3.  มีวินยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้อยู ่
 5.  อยา่งพอเพียง 
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 6.  มุง่มัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
การจดัเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพืน้ฐาน
ส าหรับกลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ดงันี ้
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ) 
ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียนวนัละไม่น้อยกวา่ 6 ชัว่โมง คดิน า้หนกัของรายวิชาท่ีเรียน
เป็นหนว่ยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่โมงตอ่ภาคเรียน มีคา่น า้หนกัวิชาเทา่กบั 1 หนว่ยกิต(นก.) 
คณุภาพผู้ เรียน กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

1. มีความคดิรวบยอดเก่ียวกบัระบบจ านวนจริง คา่สมับรูณ์ของจ านวนจริง จ านวนจริงท่ี
อยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขชีก้ าลังเป็นจ านวนตรรกยะ หา
คา่ประมาณของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลงัโดยใช้วิธีการ
ค านวณท่ีเหมาะสม และสามารถน าสมบตัขิองจ านวนจริงไปใช้ได้ 

2. น าความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมิตไิปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสงูและแก้ปัญหา 
เก่ียวกบัการวดัได้ 

3. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต การด าเนินการของเซต ใช้ความรู้เก่ียวกับแผนภาพ
เวนน์ – ออยเลอร์แสดงเซตไปใช้แก้ปัญหา และตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการให้เหตผุล 

4. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยัได้ 
5. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั และสามารถใช้ความสมัพนัธ์

และฟังก์ชนัแก้ปัญหาในสถานการตา่งๆได้ 
6. เข้าใจความหมายของล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต และสามารถหาพจน์ทัว่ไปได้ 

เข้าใจ 
ความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหา

ผลบวก n พจน์แรกของอนกุรมเลขคณิต อนกุรมเรขาคณิตโดยใช้สตูรและการน าไปใช้ 
7. เข้าใจการแก้สมการ และอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง รวมทัง้ใช้กราฟของ

สมการ อสมการ หรือฟังก์ชนัในการแก้ปัญหา 
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8. เข้าวิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย เลือกใช้คา่กลางได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล
และวัตถุประสงค์และสามารถหาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล  และน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปช่วยใน           
การตดัสินใจ 

9. เข้าใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่ม เหตกุารณ์ และความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ สามารถ
ใช้ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

10. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ และสรุปผลได้อยา่งเหมาะสม ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การ
ส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถกูต้องและชดัเจน เช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ ในคณิตศาสตร์ 
และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 
การพัฒนาและออกแบบบทเรียนบนเว็บ 
1.  ความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 การใช้เว็บเพ่ือการเรียนการสอนเป็นการน าเอาคณุสมบตัิของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบ
เพ่ือใช้ในการศกึษา การเรียนการสอนผ่านเว็บถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนท่ีเร่ิมน าเข้า
มาใช้ ทัง้นีน้กัการศกึษาหลายทา่นให้ความหมายของการเรียนการสอนผา่นเว็บไว้ดงันี ้
 คาน (Khan. 1997, อ้างอิงใน ภีมวจัน์ ธรรมใจ, 2548, หน้า 22) ได้ให้ค าจ ากดัความของ
การเรียนการสอนโดยใช้เว็บ  (Web-Based Instruction)ไว้ว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีอาศัย
โปรแกรมไฮเปอร์มีเดียท่ีช่วยในการสอน โดยการใช้ประโยชน์จากคณุลกัษณะและทรัพยากรของ
อินเทอร์เน็ตมาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยส่งเสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้อยา่ง
มากมายและสนบัสนนุการเรียนรู้ในทกุทาง 
 คาร์ลสนั (Carlson. 1998, อ้างอิงใน ภีมวจัน์ ธรรมใจ, 2548, หน้า 23) กลา่ววา่การเรียน
การสอนโดยใช้เว็บเป็นภาพท่ีชัดเจนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ซึง่ก่อให้เกิดโอกาสท่ีชดัเจนในการ
น าการศึกษาไปสู่ท่ีด้อยโอกาส เป็นการจดัหาเคร่ืองมือใหม่ๆ ส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่ม
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกท่ีชว่ยขจดัปัญหาเร่ืองสถานท่ีและเวลา 
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 วรางคณา หอมจนัทร์ (2542, หน้า 12) ให้ความหมายว่า เป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบและจดัระบบเพ่ือการเรียนการสอนสนบัสนนุและส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีความหมาย เช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลา 
 วิชุดา รัตนเพียร (2542, หน้า 30) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการน าเสนอ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยน าเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่ง
ผู้ ออกแบบ และสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องค านึงถึงความสามารถและบริการท่ี
หลากหลายของอินเทอร์เน็ตและน าคณุสมบตัิต่างๆเหล่านัน้มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการ
สอนให้มากท่ีสดุ 
 กิดานนัท์ มลิทอง (2543, หน้า 42) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการ
ใช้เว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพ่ือน าเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติของวิชา
ทัง้หมดตามหลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพ่ือประกอบการสอนก็ได้ รวมทัง้ใช้
ประโยชน์จากคณุลกัษณะตา่งๆของการส่ือสารท่ีมีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต เชน่ การเขียนโต้ตอบกนั
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการพดูคยุสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วยเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
 จากนิยามและความคิดเห็นของนกัวิชาการดงัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้สามารถสรุปได้ว่าการ
เรียนการสอนผ่านเว็บน่าจะเป็นรูปแบบการเรียนท่ีทนัสมยั ใช้การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ทกุท่ีทกุเวลา ไมจ่ ากดัเพศและวยั ทัง้ยงัเป็นรูปแบบท่ี 
สนบัสนนุให้ค้นหาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2.  องค์ประกอบของเว็บ 
 การออกแบบเว็บเพจท่ีดีนัน้ จ าเป็นต้องทราบองค์ประกอบพืน้ฐานของเพ่ือท่ีจะได้น า
องค์ประกอบพืน้ฐานเหล่านัน้มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน แล้วกลายเป็นเว็บเพจท่ีสวยงามดึงดดูความ
สนใจของผู้ชม ซึง่องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีดี ปทีป เมธาคณุวฒุิ (2543, หน้า 4 – 5) ได้กลา่วถึงดงันี ้
 1.  ส่วนของโฮมเพจ (Home Page) เป็นเว็บเพจแรกของเว็บไซต์ มีเนือ้หาเก่ียวกับ
รายวิชา เช่น ช่ือรายวิชา ช่ือผู้สอน สถานท่ีติดต่อ รวมทัง้การแนะน าอ่ืนๆท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ
มากขึน้เก่ียวกบัรายวิชานัน้ 
 2.  ส่วนช่องภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวัตถุประสงค์ของรายวิชา
สงัเขปรายวิชา ค าอธิบายเก่ียวกบัหวัข้อการเรียนหรือหน่วยการเรียน 
 3.  สว่นของบทบาทและหน้าท่ีของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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 4.  ส่วนของกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ท า  การประเมินผลการก าหนดเวลาเรียน         
การสง่งาน 
 5.  สว่นของการเสนอแหลง่ทรัพยากรท่ีสนบัสนนุการศกึษาค้นคว้า 
 6.  สว่นของตวัอยา่ง เชน่ ตวัอยา่งรายงาน ตวัอยา่งแบบทดสอบ 
 7.  ส่วนของข้อมลูทัว่ไป เช่น การลงทะเบียน คา่ใช้จ่าย การติดตอ่ผู้สอน สถานศกึษา
หรือหนว่ยงาน เป็นต้น 
 8.  สว่นแสดงประวตัขิองผู้สอนและผู้ เก่ียวข้อง 
 9.  สว่นของการประกาศขา่ว (Bulletin Board) 
 ส าหรับงานวิจยันีผู้้วิจยัได้น าองค์ประกอบๆเหล่านีเ้ป็นเกณฑ์เพ่ือใช้ส าหรับการสร้าง
บทเรียนผา่นเว็บ 
3.  การออกแบบเว็บ 
 ในการออกแบบและพัฒนาเว็บการเรียนการสอนผ่านให้มีประสิทธิภาพนัน้มีนักการ
ศึกษาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน 
ดงันี ้
 กิดานันท์ มลิทอง (2543, หน้า 23) กล่าวถึงการออกแบบเว็บเพจว่า องค์ประกอบของ
การออกแบบหน้าเว็บจะเก่ียวเน่ืองถึงขนาดของหน้าเว็บ การจดัหน้าพืน้หลงั ศิลปะการใช้ตวัพิมพ์
และโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบ โดยมีแนวทางในการออกแบบดงันี ้
 1.  ขนาดของหน้าเว็บ ควรจ ากัดขนาดของแฟ้มแต่ละหน้าไม่ให้มากเกินไปนัก
ออกแบบควรละภาพกราฟิกขนาดใหญ่ให้เหลือเพียงภาพง่ายๆ 
 2.  การจดัหน้า ก าหนดความยาวของหน้าให้สัน้ โดยการก าหนดจ านวนของข้อความ
ท่ีจะบรรจุในแต่ละหน้า โดยควรมีระหว่าง 200-500 ค า ในแต่ละหน้าควรใส่สารสนเทศท่ีส าคญั
ท่ีสดุในสว่นบนของหน้าและใช้ตารางชว่ยในการจดัระเบียบหน้า เชน่ การแบง่แยกภาพกราฟิก หรือ
เคร่ืองมือน าทางออกจากข้อความหรือการแบง่ข้อความออกเป็นคอลมัน์ดงันี ้เป็นต้น 
 3.  พืน้หลงั พืน้หลงัท่ีมีลวดลายและใช้สีร้อนมาก จะท าให้หน้าเว็บมีความยากล าบาก
ในการอ่านและท าให้ไม่สบายตาในการอ่านเช่นกัน ดงันัน้ จึงไม่ควรใช้พืน้หลังท่ีมีลวดลายเกิน
ความจ าเป็น และควรใช้สีเย็นเป็นพืน้หลงัจะท าให้หน้าเว็บนัน้น่าอ่านมากกวา่ ควรทดสอบการอ่าน
ก่อนด้วย 
 4.  ศิลปะการใช้ตวัพิมพ์ เว็บจะถกูจ ากดัในเร่ืองของศิลปะการใช้ตวัพิมพ์มากกว่าใน
ส่ือสิ่งพิมพ์ แตโ่ปรแกรมค้นผ่าน (Search engine) รุ่นใหม่จะสามารถใช้แบบอกัษรอ่ืนๆได้มากขึน้
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แตอ่าจให้การแสดงผลหน้าจอไมเ่หมือนกนันกั เชน่ ขนาดตวัอกัษร ดงันัน้ สิ่งท่ีนกัออกแบบสามารถ
ท าได้คือ ดวูา่โปรแกรมและระบบใดท่ีผู้อา่นใช้มากท่ีสดุแล้วออกแบบให้เข้ากบัระบบนัน้ 
 5.  ซอฟต์แวร์ โปรแกรมนกัออกแบบสามารถใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมในการสร้างหน้า
เว็บได้ โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของงานว่าจะง่ายหรือซบัซ้อนมากน้อยเพียงใด  เช่น โปรแกรมฟรอนท์
เพจ  (Front Page) โปรแกรมตกแต่งภาพโฟโต้ช็อป  (Photo Shop) หรือโปรแกรมวาดภาพ
(Illustrator) หรือโปรแกรมจดัหน้า (Page Maker) 
 6. รูปแบบหน้าเว็บ ลกัษณะส าคญัยิ่งท่ีสุดอย่างหนึ่ง การออกแบบหน้าเว็บ คือการ
วางหน้าเว็บในแนวนอนจะเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมและสมเหตสุมผลมากกว่า  เน่ืองจากจอมอนิเตอร์มี
ส่วนกว้างมากกว่าส่วนสูง  นอกจากนี  ้เนือ้ท่ีเสนอเนือ้หาบางส่วนยังบรรจุแถบเคร่ืองมือของ
โปรแกรมค้นผา่น (Search Engine) ซึง่จะปรากฏอยูต่ลอดเวลาในเนือ้ท่ีแนวนอนของหน้าเว็บ 
 7. การส ารวจขนาดเดียว ถ้าให้หน้าโฮมเพจเป็นแบบการส ารวจขนาดเดียว โดยไมต้่อง
ใช้แถบเล่ือนได้จะเป็นการช่วยให้ผู้ ชมไม่เบื่อท่ีจะใช้แถบเล่ือนดูรายละเอียดหน้าอ่ืน  และควร
ออกแบบหน้าเว็บให้เป็นมาตรฐานเทา่กนัทกุหน้า 
4.  ข้อดี และข้อจ ากดัของการเรียนการสอนผา่นเว็บ 
 ข้อดีของการเรียนการสอนผา่นเว็บ 
 กิดานนัท์ มลิทอง (2543, หน้า 350) ได้กลา่วถึงข้อดีของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ดงันี ้
 1.  ขยายขอบเขตของการเรียนรู้ของผู้ เรียนในทุกหนทุกแห่งจากห้องเรียนปกติไปยงั
บ้านและท่ีท างาน ท าให้ไมเ่สียเวลาในการท างาน 
 2.  ขยายโอกาสทางการศกึษาให้ผู้ เรียนรอบโลกในสถานศกึษาตา่ง  ๆ ท่ีร่วมมือกนัได้
มีโอกาสได้เรียนรู้ได้พร้อมกนั 
 3.  ผู้ เรียนควบคมุการเรียนตามความต้องการและความสามารถของตนเอง 
 4.  การส่ือสารโดยใช้อีเมลล์ กระดานขา่ว การพดูคยุสด ท าให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาขึน้
กวา่เดมิ สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นชว่ยกนัในการเรียน 
 5.  กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัการส่ือสารในสงัคมและก่อให้เกิดการเรียนแบบร่วมมือซึ่งท่ี
จริงแล้วการเรียนแบบร่วมมือสามารถขยายขอบเขตจากห้องเรียนหนึ่งไปยงัห้องเรียนอ่ืน  ๆ ได้โดย
การเช่ือมตอ่ทางอินเทอร์เน็ต 
 6.  การเรียนด้วยส่ือหลายมิติ ท าให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเยนเนือ้หาได้ตามความ
สะดวกโดยไมต้่องเรียงล าดบักนั 
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 7.  การสอนบนเว็บเป็นวิธีการท่ีดีเ ย่ียมในการให้ผู้ เ รียนได้ประสบการณ์ของ
สถานการณ์จ าลอง ทัง้นีเ้พราะสามารถใช้กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิต ิในลกัษณะ
ท่ีใกล้เคียงกบัชีวิตจริงได้ 
 8.  การเรียนการสอนมีให้เลือกทัง้แบบประสานเวลา คือเรียนและพบกับผู้สอน เพ่ือ
ปรึกษาหรือถามปัญหาได้ในเวลาเดียวกนัและแบบไม่ประสานเวลา  คือเรียนจากเนือ้หาในเว็บเพจ
และตดิตอ่ผู้สอนทางอีเมลล์ 
 ศนูย์ศกึษาตอ่เน่ืองแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2545, หน้า 3-5) ได้กล่าวถึงข้อดีของ
การเรียนการสอนผา่นเว็บ มีดงันี ้
 1.  การสอนผ่านเว็บ  รอง รับยุทธศาสตร์การสอน  ( Instruction Strategy ) ไ ด้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนท่ี
รับรองยุทธศาสตร์การสอนท่ีหลากหลาย  เน่ืองจากเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนท่ี
ครอบคลุมทัง้เทคโนโลยี และบุคคล(Technology Based and Human Based) เป็นทัง้ส่ือในการ
น าเสนอท่ีน าเสนอได้ทัง้ข้อความธรรมดาถึงส่ือประสม  มีเคร่ืองมือช่วยการส่ือสารระหว่างการเรียน
การสอนทัง้แบบระหว่างบุคคลและระหว่างบุคคลกับกลุ่ม  ทัง้การส่ือสารในเวลาเดียวกันและตา่ง
เวลา ตัวอย่างยุทธศาสตร์การสอนท่ีใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บ ได้ คือ Resource Based 
Learning , Self –Paced Learning , Collaborative – Cooperative Learning, Individualized 
Instruction เป็นต้น 
 2.  การสอนผา่นเว็บ ลดเวลาในการบริการจดัหาการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียน
การสอนผ่านเว็บเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ  มีระบบคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ดงันัน้ ผู้พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
สามารถพฒันาให้การเรียนการสอนผ่านเว็บ ช่วยให้ลดภาระการบริหารการจดัการเรียนการสอน
เชน่ ชว่ยบนัทกึเวลา ความถ่ีในการเข้าใช้บทเรียน เก็บคะแนน สรุปคะแนนหาคา่สถิติตา่ง ๆ บริหาร
คลงัข้อสอบ เป็นต้น 
 3.  การสอนผ่านเว็บช่วยรับรองผู้ เ รียนท่ีมีแบบการเ รียน  (Learning Styles) ท่ี
หลากหลาย ผู้สอนสามารถออกแบบให้การเรียนการสอนผ่านเว็บ รองรับผู้ เรียนท่ีมีแบบการเรียนท่ี
หลากหลาย เช่น ในบทเรียนมีทัง้ท่ีเป็นข้อความ กราฟิก ให้ผู้ เรียนท่ีเป็น Visual Learning และ
ออกแบบให้ผู้ เรียนจะต้องโต้ตอบกับบทเรียนค่อนข่างบ่อยส าหรับผู้ เรียนท่ีเป็น  Verbal Learning 
เป็นต้น 
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 4.  การสอนผ่านเว็บในท่ีอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเปิดให้ผู้ เ รียนมี
ประสบการณ์ตรงกบัแหล่งข้อมลูมากมายท่ีค่อนข้างจะเป็นปัจจุบนั  (Updated) หรือเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเนือ้หาในด้านนัน้จริง  ๆ ขึน้อยู่กับการออกแบบ
การเรียนการสอนและความพร้อมในการด าเนินงาน 
 5.  การสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีให้โอกาสผู้ เรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกนั เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจดัในการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาในการเรียนของห้องเรียน  ไม่ถูกจ ากัดความเร็วในการคิดในการโต้ตอบ
กิจกรรม การเรียนการสอนตามความสามารถ และศกัยภาพของตน 
 6.  การสอนผ่านเว็บ เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมี
โอกาสเข้าถึง ซกัถาม และมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้สอน และเพ่ือนร่วมเรียนได้มากกว่ารูปแบบการสอน
อย่างอ่ืนและเป็นระบบท่ีเอือ้ต่อการมีปฏิสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากการส่ือสารและ
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนผ่านเว็บ (WBI) สามารถส่ือสารได้ทัง้ในเวลาเดียวกันและคนละ
เวลา ทัง้แบบระบบระหวา่งบคุคลและกลุม่ 
 7.  การสอนผ่านเว็บ เอือ้ตอ่การสร้างแรงจงูใจในการเรียนของผู้ เรียน ในลกัษณะการ
เสนอผลการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเกิดความภูมิใจ  และจงูใจในการใช้
ความพยายามท างานตามกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนอาจจะออกแบบให้ผู้ เรียนสามารถเสนอ
ผลงานผา่นเครือขา่ยผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้ 
 8.  ผู้สอนสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างใกล้ชิด  ได้ข้อมูลหลาย
ด้าน เช่น คะแนนผู้ เรียน ค าถามผู้ เรียน เป็นต้น และสิ่งส าคัญท่ีสุดคือ ผู้ สอนสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ เรียนได้ใกล้ชิดในระดบับคุคล 
 9.  ผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ หรือข้อมลูท่ีทนัสมยัท่ีมีประโยชน์ใน
ระบบเครือข่ายมาสนบัสนุนการเรียนการสอน นอกจากท าให้เนือ้หาการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึน้ และ
อาจจะชว่ยลดเวลาในการเตรียมการสอนลงได้ 
 10.  ผู้ สอนสามารถปรับการเรียนการสอน และกิจกรรมการสอนได้อย่างต่อเน่ือง
เน่ืองจากระบบการผลิต การแก้ไขส่ือการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ รวมทัง้ผู้สอนสามารถน า
ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ท่ีทันสมัย เข้าเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา  ซึ่งไม่
สามารถกระท าได้ในส่ือการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ โดยรวมแล้วข้อดีของการเรียนการสอนผ่านเว็บคือท า
ให้ผู้ เรียนเข้าถึงส่ือการสอนได้สะดวกรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึน้ ผู้ เรียนสามารถเรียน
จากท่ีไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ไมจ่ ากดัและยงัเป็นการลดคา่ใช้จา่ยในการเดินทางอีกด้วย ผู้ เรียนจะได้
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มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ อ่ืนได้ท าให้ไม่เบื่อและยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา  โดย
ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของตนเอง 
 ข้อจ ากดัของการเรียนการสอนผา่นเว็บ 
 กิดานนัท์ มลิทอง (2543, หน้า 351) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการเรียนการสอนผ่าน
เว็บพอสรุป ได้ดงันี ้
 1.  ในการศกึษาทางไกล ผู้สอนและผู้ เรียนอาจจะไมพ่บหน้ากนัเลย รวมทัง้การพบกัน
ระหวา่งผู้ เรียนคนอ่ืนๆด้วย วิธีการนีอ้าจท าให้ผู้ เรียนบางคนรู้สกึอึดอดัและไมส่ะดวกในการเรียน 
 2.  เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการสอนมากท่ีสุด ผู้ สอนจ าเป็นต้องใช้เวลามากในการ
เตรียมการสอนทัง้ในด้านเนือ้หา  การใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์  และในส่วนของผู้ เรียนก็
จ าเป็นต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์เชน่กนั 
 3.  การถามและตอบปัญหาบางครัง้ไม่เกิดขึน้ในทนัที อาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจ
อยา่งถ่องแท้ได้ 
 4.  ผู้สอนไมส่ามารถควบคมุการเรียนได้เหมือนชัน้เรียนปกติ 
 5.  ผู้ เรียนต้องรู้จกัควบคมุตนเองในการเรียนได้อย่างดีจึงจะประสบความส าเร็จใน
การเรียนได้ 
 ศูนย์ศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2545, หน้า 5-6) ได้กล่าวถึง
ข้อจ ากดัของการเรียนการสอนผา่นเว็บมีดงันี ้
 1.  ผู้ สอนและผู้ เ รียนจะต้องคุ้ น เคยกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้ เค ร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากการเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนผา่นเว็บต้องกระท าผา่นเว็บเหลา่นี ้
 2.  การเรียนการสอนผ่านเว็บต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ซึ่งมีปัญหาทางเทคนิคจะท าให้
การเรียนการสอนชะงกัได้ ตา่งจากการเรียนการสอนในชัน้เรียน ซึ่งสามารถด าเนินการไปได้โดยไม่
ขึน้กบัเทคโนโลยี 
 3.  ผู้ เรียนและผู้สอนควรจะสามารถเข้าใช้เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นส่ือกลางใน
การเรียนการสอนผ่านเว็บได้ทกุเวลาท่ีต้องการ หากมีข้อจ ากดัท่ีจ านวนเคร่ืองท่ีใช้ได้ หรือต้องคอย
เวลาไมส่ามารถเข้าได้อยา่งสะดวกจะเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนการสอนได้ 
 4.  ผู้ สอนต้องใช้เวลามากขึน้ในกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากผู้ เรียนทุกคน
สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดแค่เวลาในชัน้เรียน หรือช่วงเวลาท างานของผู้สอนและ
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ผู้สอนจ าเป็นต้องติดตามการด าเนินงานไปของกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดหากต้องการ
ทราบปัญหาของการเรียนการสอน หรือต้องการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 
 5.  ผู้ เรียนต้องใช้เวลามากขึน้ เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนจะเปล่ียนจาก 
Passive Learning เป็น Active Learning มากขึน้ ขณะเดียวกันการส่ือสารด้วยการเขียน ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการคิด และแปลงเป็นข้อความ จ าเป็นต้อนเรียบเรียงซึ่งใช้
เวลามากกว่าการพดู ขณะเดียวกนัแหล่งข้อมลู ความรู้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีมากและเช่ือมโยง
ตอ่เน่ือง การตดิตามอา่นเพ่ือน ามาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนต้องใช้เวลามาก 
 โดยสรุปข้อจ ากัดจะมีในส่วนของการติดต่อกันระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนซึ่งบางครัง้ไม่
เกิดขึน้ในทนัทีท าให้ผู้ เรียนไม่เข้าใจในเนือ้หา หรือขาดผู้แนะน าท่ีดี และหากผู้ เรียนไม่ขยนัไม่ใฝ่รู้ก็
จะยากท่ีจะประสบความส าเร็จ 
 
การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
1.  ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน  
  ได้มีผู้ให้ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน ไว้ดงันี ้
 มนต์ชัย (2549, หน้า 48) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน  (Blended Learning) 
หมายถึง การบรูณาการระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชัน้เรียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้น า  กบัการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ซึ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ICT) เป็นช่องทางในการ
ส่งผ่านความรู้และติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน หรือระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัท่ีเช่ือมต่อเข้า
ด้วยกนัในระยะไกล 
 Graham (อ้างอิงใน ประหยัด  จิระวรพงศ์, 2552, หน้า 4) กล่าวว่า  การเรียนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) คือการผสมผสานวิธีการเรียนต่าง ๆ เทคนิคทรัพยากรและการ
ประยุกต์สิ่ งต่าง  ๆ  ในสภาพการณ์เ รียน  (learning environments) ท่ี มีปฏิสัมพัน ธ์อย่าง มี
ความหมาย ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ความรู้และทกัษะท่ีเรียนรู้ภายใต้การ
แนะน า (supervision) และการสนบัสนนุ (support) จากผู้สอนทัง้ภายในและภายนอกชัน้เรียน วิธี
นีจ้ะใช้ร่วมกบัการสอนแบบปกติ หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่าการเรียนการสอนแบบ face to face (F2F) 
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (applied science) หรือกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (informational technology หรือ IT) ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ (เช่น Computer, Cellulas, I-phone, sky TV channels) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ 
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ผู้ เรียนและผู้สอนต่างเรียนรู้ด้วยกันเพ่ือเพิ่มคณุภาพการเรียนการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั
ของการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือท่ีจะจดัโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริงทัง้ท าให้มีอิสระในการ
เรียนได้ประโยชน์และมีความก้าวหน้าท่ียัง่ยืน 
 ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี (2555, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning: BL) หมายถึง การผสมผสานระหว่างการเรียนในชัน้เรียน กับการเรียนจากเทคโนโลยี
ตา่งๆ เข้าด้วยกนั 
 University of Wolverhampton (อ้างอิงใน ศริิรัตน์  เพ็ชร์แสงศรี, 2555, หน้า 1) กลา่วว่า 
การเรียนแบบผสมผสาน คือ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วย
การก าหนดภาระงานต่างๆ (tasks) พร้อมทัง้วัสดุการเรียนท่ีมีความหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนในชัน้เรียน 
 Pennsylvania State University (อ้างอิงใน ศิริรัตน์  เพ็ชร์แสงศรี. 2555, หน้า 1) นิยาม
ว่า การเรียนแบบผสมผสาน เป็นวิธีการท่ีผสมระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียน กบัการ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางกิจกรรม (Computer-Mediated Activities) เพ่ือผนวกเข้าในวิธีการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ซึง่ในอดีตส่ือดจิิทลัใช้เป็นเพียงส่ือเสริมการเรียนในชัน้เรียนเทา่นัน้ 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ บทเรียนท่ีพฒันาขึน้  โดยใช้การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บผสมผสานกับการเรียนการสอนในชัน้เรียนแบบปกติ ซึ่งเป็น
การน าข้อดีของรูปแบบทัง้สองมาใชร่่วมกนัให้เกิดประโยชน์ 
2.  องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน   
 Carman  (อ้างอิงใน ศิริรัตน์  เพ็ชร์แสงศรี. 2555, หน้า 2)ได้กล่าวถึงแนวความคิด
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบรูณาการทฤษฎีตา่งๆ เข้าด้วยกนั ได้แก่ ทฤษฎีด้าน
แรงจงูใจของ Keller ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne’, Bloom, Merrill, Clark และ Gery ไว้ดงันี ้
 1.  เหตุการณ์สด (Live Events) ได้แก่ บรรยายสดหรือการบรรยายในชัน้เรียนร่วมกับ
ผู้ เรียนคนอ่ืน หลายๆ คนหรือจะเป็นลักษณะของห้องเรียนเสมือนท่ีน า  เสนอแบบประสานเวลา 
(synchronous) เพ่ือสร้างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของผู้ เรียนตามแนวคิดของ ARCS Model ของ John 
Killer คือผู้ สอนต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึก  ทัง้ 4 อย่างคือ ความตัง้ใจ ความสัมพันธ์ท่ี
เก่ียวข้อง ความมัน่ใจ และความพงึพอใจ 
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 2.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced Learning) ได้แก่ การศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง
จาก ซีดีรอม หรือจากบทเรียนบนเครือขา่ย ตามอตัราความเร็วหรือความพร้อมของผู้ เรียนเอง จะท า
ให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ภายในตวับุคคลตามหลกัการ  หรือทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้  เช่น   หลกั  
9 ขัน้ ของ Gagne’ 
 3.  การร่วมมือ (Collaboration) ได้แก่การสร้างสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้ เรียน มีการส่ือสาร
กับบุคคลอ่ืนๆ ทัง้กับกลุ่มผู้ เรียนด้วยกันและกลุ่มผู้ สอน รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องกับหลกัสูตร ตลอดจน
ผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ๆ ทัง้ในรูปแบบประสานเวลา และไมป่ระสานเวลา โดยใช้ Chat room, Web 
board, e-Mail ตามหลกัการของ Carman ก าหนดความร่วมมือไว้ 2 ประการได้แก่ 

1.  ความร่วมมือระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 
2.  ความร่วมมือระหวา่งผู้ เรียนกบัพ่ีเลีย้ง 

 4.  การประเมินผล (Assessment) ได้แก่ การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ ทัง้ก่อน
การเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน เพ่ือประเมินผลการถ่ายโยงความรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้ในขัน้
ต่างๆ ดังเช่น Benjamin S. Blooms  ได้จ าแนกไว้เป็น 6 ขัน้ของการวัดระดับความสามารถของ
ผู้ เรียน 
 5.  การใช้วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน (Performance Support Materials) ได้แก่ 
PDA คอมพิวเตอร์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เป็นต้น วสัดอุปุกรณ์เหล่านีเ้ป็นสิ่ง
ส าคญัประการหนึ่ง ท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน และเป็นส่วนส่งเสริมความคงทน และการ
ถ่ายโยงของผู้ เรียน (Enhance retention and transfer) ตามแนวคดิของ Gange  
 ปณิตา  วรรณพิรุณ (2554, หน้า 45)  กล่าวว่า  องค์ประกอบของการจดัการเรียนแบบ
ผสมผสาน  แบง่องค์ประกอบออกเป็น 12 กลุม่ โดยจดัเป็น 2 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ องค์ประกอบ
ออฟไลน์ 6 กลุม่ และองค์ประกอบออนไลน์ 6 กลุม่ ดงันี ้
 1.  องค์ประกอบออฟไลน์ (offline) ประกอบด้วย 6 กลุม่ ได้แก่ 
  1.1 การเรียนในท่ีท างาน (workplace learning) 
  1.2 ผู้สอน ผู้ ชีแ้นะ หรือท่ีปรึกษาในห้องเรียนแบบเผชิญหน้า (face-to-face tutoring, 
coaching or mentoring) 
  1.3 ห้องเรียนแบบดัง้เดมิ (classroom) 
  1.4 ส่ือสิ่งพิมพ์ (distributable print media) 
  1.5 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (distributable electronic media) 
  1.6 ส่ือวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ (broadcast media) 
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 2.  องค์ประกอบออนไลน์ (online) ประกอบด้วย 6 กลุม่ ได้แก่ 
 2.1 เนือ้หาการเรียนบนเครือขา่ย (online learning content) 
 2.2 ผู้ สอนอิเล็กทรอนิกส์ , ผู้ ชี แ้นะอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์         
(e-tutoring, e-coaching or e-mentoring) 
 2.3 การเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์ (online collaborative learning) 
 2.4 การจดัการความรู้แบบออนไลน์ (online knowledge management) 
 2.5 เว็บไซต ์(the web) 
 2.6 การเรียนผา่นอปุกรณ์เคล่ือนท่ีแบบไร้สาย (mobile learning) 
3.  สดัสว่นการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Ratio) 
 ปรัชญนนัท์ นิลสขุ และ ปณิตา วรรณพิรุณ กลา่วถึง ระดบัและสดัสว่นของการผสมผสาน
ระหวา่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนในชัน้เรียนแบบปกต ิไว้วา่การจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน มีวิธีการจดัการอยู่ วิธี คือ การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวตัง้กับการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวนอน โดยมีเง่ือนไขการจัดการอยู่ท่ีเวลาและเนือ้หาการสอน 
วิธีการจดัการดงักลา่วอาจเรียกวา่ สดัสว่นของการจดัการแบบผสมผสาน โดยมีวิธีการจดัการดงันี ้
 1.  การผสมผสานแบบ 50:50 เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ร้อยละ และแบบปกตร้ิอยละ แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  1.1  การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวตัง้ (Vertical Blended Learning)  
   หมายถึง การเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย การเรียนปกติกบัการเรียนแบบออนไลน์ ท่ีจดั
ในช่วงเวลาเดียวกันแต่จัดการเรียนรู้ผสมกันทัง้สองแบบ เช่น วิชาเรียน 4 ชัว่โมง/สปัดาห์ ในการ
สอนหนึง่ครัง้ ผู้สอนจะเจอหน้านกัศกึษาก่อนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหน้า 2 ชัว่โมง เพ่ือ
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ บรรยาย ท าความเข้าใจในการเรียน หลงัจากนัน้ให้นกัศกึษาเรียนด้วยตนเองบน
เว็บอีก 2 ชัว่โมง ให้นกัศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าแบบฝึกหดั ส่งงาน และเรียนรู้เพิ่มเตมิ
จากเว็บไซต์ท่ีผู้ สอนจัดให้ หรือในสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกท่ีตัง้ในศูนย์การเรียน
ต่างจังหวัดท่ีผู้ สอนและผู้ เรียนห่างไกลกันผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหน้าในช่วงแรก  
หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ากิจกรรมตา่ง ๆ ตามท่ีผู้สอนก าหนดไว้ ถือวา่มี
สัดส่วนการผสมผสานร้อยละ 50:50 ซึ่งรวมถึง เนือ้หาของรายวิชาแบ่งออกในสัดส่วนท่ีเท่ากัน
ระหว่างเรียนปกติกับเนือ้หาออนไลน์ หรือการจดัการเรียนแบบปกติเป็นบรรยาย ชัว่โมง และเป็น
การเรียนจากกิจกรรมออนไลน์ ชัว่โมง เป็นต้น 
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  1.2  การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวนอน (Horizontal Blended Learning) 
 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยการเรียนปกติกับการเรียนแบบ
ออนไลน์ โดยการจดัชว่งเวลาในการเรียนรู้แตกตา่งกนัโดยใช้ทัง้ 2 วิธีการ แตค่นละชว่งเวลากนั เชน่ 
การจดัการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 10 สปัดาห์ จดัให้มีการเรียนปกติ  5 สปัดาห์ จากนัน้จดัให้มีการ
เรียนออนไลน์ 5  สปัดาห์ถือวา่เป็นการเรียนแบบผสมผสานร้อยละ 50:50 โดยเนือ้หาการสอนแบบ
ปกตกิบัการสอนออนไลน์ จะเป็นเนือ้หาคนละสว่นกนั 
  2.  การผสมผสานแบบ 70:30 เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ร้อยละ 70 และแบบปกติร้อยละ 30  คือ จัดกิจกรรมในห้องเรียนแบบเผชิญหน้าก่อน เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกใช้เคร่ืองมือ ประมาณร้อยละ 10 จากนัน้เรียนด้วยตนเองบนเว็บประมาณร้อยละ
จากนัน้จงึมีการสอบกลางภาคเพ่ือทดทวนเนือ้หาบทเรียนท่ีได้เรียนมาแล้ว ประมาณร้อยละ 10และ
ให้ผู้ เรียนเรียนต้นตนเองตอ่อีกร้อยละ 30 จากนัน้จึงให้ผู้ เรียนมาสรุปผลเรียน น าเสนอผลงานหรือ
ท าแบบทดสอบหลงัเรียน อีกประมาณร้อยละ 10 
  3.  การผสมผสานแบบ 80:20 เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ร้อยละ 80 และแบบปกติร้อยละ 20 คือ จัดกิจกรรมในห้องเรียนแบบเผชิญหน้าก่อน  เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกใช้เคร่ืองมือ ประมาณร้อยละ 10 จากนัน้ให้ผู้ เรียนเรียนด้วยตนเองแบบออนไลน์
ประมาณร้อยละ 80 เม่ือสิน้สุดการเรียนจะให้ผู้ เรียนมาสรุปผลเรียน  น าเสนอผลงาน หรือท า
แบบทดสอบหลงัเรียน อีกประมาณร้อยละ 10 ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการออกแบบสดัส่วนการ
เรียนแบบผสมผสานคือ ต้องจดัให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  การจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนปกติกบัการเรียนออนไลน์ ควรมีสดัส่วนเท่าไหร่ เป็นคาถาม
ท่ีต้องมาพิจารณาใน ลกัษณะ คือ ลกัษณะของรายวิชากบัลกัษณะของส่ือออนไลน์ ซงึลกัษณะของ
รายวิชาต้องพิจารณาว่าเป็นวิชาทฤษฎีอย่างเดียว ทฤษฎีร่วมกบัปฏิบตัิ หรือวิชาปฏิบตัิอย่างเดียว 
และลกัษณะของส่ือออนไลน์จะใช้เป็นส่ือหลกัหรือส่ือเสริม 
4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานนัน้จะ
พบวา่เป็นรูปแบบท่ีสง่ผลตอ่ผู้ เรียนไปในทางท่ีดีขึน้ในด้านตา่งๆ ดงัเชน่  
 กนกพร  ฉันทนารุ่งภกัดิ์ (2548, บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือในกลุ่มการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
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การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนบนเว็บ รวม 10 ทา่น กลุม่ท่ี 2 
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ ด้านการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จ านวน 3 ท่าน และกลุ่ม
สุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ เรียนได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมจ านวน 20 คน พบว่าหลงัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบท่ี
พฒันาขึน้ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 เจษฎา เมฆะสวุรรณโรจน์ (2549, บทคดัยอ่)  ศกึษาเร่ืองการพฒันาระบบอีเลิร์นนิ่ง    (e-
learning) แบบผสมผสาน : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั ผลการวิจยัได้ข้อสรุปว่าระบบ
การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ท่ีได้พฒันาขึน้ได้ผา่นการทดสอบจากทัง้จากครูและ
นกัเรียนโดยได้รับการยอมรับวา่ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
 สายชล จินโจ (2550, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลท่ีได้ คือ 
กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ประกอบด้วยการสอนแบบ
บรรยายปฏิสัมพันธ์ การสอนแบบชีแ้นะ การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และการสอนแบบมีสว่นร่วมผ่านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมากและ
ความคงทนทางการเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 สไุลมาน  ยะโกะ (2554, บทคดัย่อ) ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง ผลของการเรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสานท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในจงัหวดัยะลา พบว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยบทเรียน
แบบผสมผสานท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
นกัเรียนทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทกุคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างตอ่เน่ือง
ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทกุคนดงันีผู้้ เรียนจะต้องมีความรู้  ความ
เข้าใจในเนือ้หาสาระคณิตศาสตร์  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติ ท่ี ดีต่อ
คณิตศาสตร์ ตระหนกัในคณุคา่ของคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพฒันา
คณุภาพชีวิต ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ
และเป็นพืน้ฐานในการศึกษาในระดบัท่ีสูงขึน้ไป  ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดตัวชีว้ัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 -6 ไว้ดังนี  ้ได้แก่ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะ และ
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กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์  ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ให้เหตผุลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชดัเจน
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552ข, หน้า 91) 
ซึง่ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้บรรลมุาตรฐานด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ดงักล่าว ผู้สอนจะต้องให้โอกาสผู้ เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้มาก  โดยการจัดสถานการณ์หรือ
ปัญหาให้เหมาะสมกับศกัยภาพของผู้ เรียนแต่ละคนหรือผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม  ซึ่งอาจจะเร่ิมต้นด้วย
ปัญหาท่ีผู้ เรียนสามารถใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแล้วมาประยกุต์ก่อน ตอ่จากนัน้จงึเพิ่มสถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีแตกตา่งจากท่ีเคยพบมา 
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 และตัวชีว้ัดดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการให้เหตุผล  ความสามารถในการส่ือสาร         
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง  ๆ    
ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคดิสร้างสรรค์ 
1.  ความหมายทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี ้ เน้นท่ีทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น และต้องการพฒันาให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการให้เหตผุล  ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และ
น าเสนอ   ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้  และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนต้องสอดแทรกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับการ
เรียนการสอนด้านเนือ้หา ด้วยการให้นักเรียนท ากิจกรรม หรือตัง้ค าถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนคิด 
อธิบาย และให้เหตผุล เช่นให้นกัเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแล้วหรือให้นกัเรียนเรียนรู้
ผ่านการแก้ปัญหา  ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเหตุผลทาง
เรขาคณิต ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  หรือกระตุ้ นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
หลากหลายและแตกต่างจากคนอ่ืน รวมทัง้การแก้ปัญหาท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนด้วยทักษะ
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กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เป็นสมรรถภาพท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, หน้า 18-19)  
2.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ทกัษะด้วยกนัคือ 
 2.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ท าความเข้าใจกบัปัญหา ระบปุระเด็นปัญหาสร้างตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร์  ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นไป
ได้ของการแก้ปัญหา ตรวจสอบขัน้ตอนการแก้ปัญหา 
  2.1.1  ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหา  ทาง
คณิตศาสตร์ ดงันี ้
   กาเย่ (Gagne, 1970, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 10) กล่าวถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาว่าเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีจะต้องอาศยัหลกัการท่ีมี
ความสัมพันธ์กันตัง้แต่สองประเภทขึน้ไป และ ใช้หลักการเหล่านีผ้นวกรวมกันจนเรียกว่า  เป็น
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   สตีเฟ่น และรุดนิค (Stephen & Rudnick, 1993, อ้างอิงใน เครือมาส ค าเขียน, 
2554, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาว่าเป็นความสามารถในการ
น าความรู้ ทกัษะ และความเข้าใจท่ีมีอยู่ไปใช้ในการประยกุต์กบัสถานการณ์ท่ีแตกตา่งออกไปจาก
เดมิ 
   ครูลิค และเรย์ (Krulik & Reys, 1980, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 
10) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
   1. การแก้ปัญหาในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (Problem 
Solving as a Goal) ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นเหตุผลหนึ่ง ท่ีส าคัญต่อการเ รียน
คณิตศาสตร์ ดงันัน้ การแก้ปัญหาจึงเป็นอิสระ จากค าถามหรือปัญหาเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือ
วิธีการและเนือ้หาสาระใด ๆ 
   2. การแก้ปัญหาในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ  (Problem Solving as a Process) 
สิ่งท่ีถือว่าส าคญัเม่ือการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ คือ  วิธีการ ยุทธวิธี หรือเทคนิคเฉพาะต่าง ๆ   
ท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาแบบต่าง  ๆ กระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี  ้จึงเป็น
สาระส าคญัและเป็นเป้าหมายของหลกัสตูรคณิตศาสตร์ 
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   3. การแก้ปัญหาในฐานะท่ีเป็นทกัษะพืน้ฐาน (Problem Solving as a Basic Skill) 
เม่ือการแก้ปัญหาถูกจัดเป็นทักษะพืน้ฐาน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงให้ความส าคญักับ
ลกัษณะเฉพาะของโจทย์ปัญหา แบบของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีควรใช้ จดุเน้นอยู ่
   เทิดเกียรต ิวงศ์สมบรูณ์ (2547, หน้า 6) กลา่ววา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ ทกัษะ และการด าเนินการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาของนกัเรียนตามกระบวนการแก้ปัญหา 
   วรันฐิยา ไชยลา (2550, หน้า 13) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการหาค าตอบซึ่งต้องอาศัยกระบวนการ     
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา  ซึ่งเกิดจากการ     
ฝึกปฏิบตัอิย่างตอ่เน่ืองโดยมีการประยกุต์องค์ความรู้ตา่ง ๆ มาใช้เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหาท่ียุ่งยาก
และซบัซ้อน เพ่ือน าไปสูข้่อสรุปท่ีถกูต้อง 
   จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ สามารถใช้ความรู้ และทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยผา่นกระบวนการ  ใน
การแก้ปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปหรือผลลพัธ์ท่ีถกูต้อง 
  2.1.2  แนวคดิเก่ียวกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   โพลยา (Polya, 1969, อ้างอิงใน เครือมาส ค าเขียน, 2554, หน้า 11–12) ได้กล่าว
วา่การแก้ปัญหาทัง้ธรรมดาและปัญหาแปลกใหมต่า่งก็มีความส าคญั แตมี่จดุมุง่หมายท่ีตา่งกนั คือ
ปัญหาธรรมดามีจดุมุง่หมายท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัการใช้กฎตา่ง ๆ เป็นการมุง่ฝึกกระบวนการ 
   ขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
   ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) นัน่คือ เข้าใจว่า
อะไรคือสิ่งท่ีไมรู้่ อะไรคือข้อมลู มีเง่ือนไขอะไรบ้าง และเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาหรือไม่ 
   ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a Plan) เป็นขัน้ท่ีค้นหาความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อมูลกับสิ่งท่ีไม่รู้โดยใช้บทนิยาม  สมบตัิและทฤษฎีบทต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษามาก่อนหน้านี  ้  
การพิจารณาอาจใช้วิธีการตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีสามารถด าเนินการแก้ปัญหาและหาค าตอบได้ 
เชน่ การวาดรูป การสร้างตารางวิเคราะห์หรืออ่ืน ๆ 
   ขัน้ ท่ี  3 ขัน้ด า เนินการแก้ ปัญหา  (Carrying out the Plan) เ ป็นขั น้ตอนของ          
การปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้และมีการตรวจสอบวา่แตล่ะขัน้ตอนท่ีปฏิบตัถิกูต้องหรือไม่ 
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   ขัน้ท่ี 4 ขัน้ตรวจสอบ (Looking Back) เป็นการตรวจสอบผลท่ีได้ในแตล่ะขัน้ตอน
ว่าถูกต้องหรือไม่หรืออาจตรวจสอบโดยการแก้ปัญหาวิธีอ่ืน  ๆ แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ว่าตรงกัน
หรือไม ่
   กาเย ่(Gagne, 1985, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 12 – 13) กลา่วถึง 
สาระส าคญัของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้
   1.  ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) เป็นความสามารถในการน ารูปแบบ
ของ กฎ สูตร หรือหลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ทักษะทาง
ปัญญาจะเป็นความรู้ท่ีผู้ เรียนเคยเรียนรู้มาก่อน 
   2.  แบบของปัญหา (Problem Schemata) เป็นตัวแทนท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจในปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น ในการท่ีจะเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแต่ละชนิดของ
ปัญหา หรือไมก็่ใช้ การเปรียบเทียบ การแปลง การรวบรวม 
   3.  ยทุธวิธีการวางแผน (Planning Strategies) เป็นสว่นหนึง่ของทกัษะทางปัญญา 
โดยเป็นความสามารถของผู้ แก้ปัญหาท่ีจะเลือกยุทธวิธีในการกระท าให้เหมาะสมและใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
   4.  การตรวจสอบค าตอบ (Validating the Answer) เพ่ือแสดงความสามารถใน
การตรวจสอบค าตอบเพ่ือความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการแก้ปัญหาโดยเป็น
ความสามารถท่ีแท้จริงในการก าจดัค าตอบท่ีผิดพลาดออกไป 
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหาในการหาค าตอบจากสถานการณ์ของปัญหาท่ี
แตกต่างกันออกไป  ซึ่ง โพลยา  (Polya) ได้อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาไว้  4 ขัน้ตอน
ประกอบด้วย  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา  ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา และ       
ขัน้ตรวจสอบ นัน่คือ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนจะต้องมีกระบวนการในการแก้ปัญหา
เพ่ือให้ได้มาซึง่ค าตอบของปัญหานัน้ ๆ ซึง่อาจจะท าให้เกิดข้อค้นพบทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ  เกิดขึน้ 
  2.1.3  แนวทางการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   นกัการศกึษาได้กลา่วถึงการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาไว้ ดงันี ้
   บารูดี ้(Baroody, 1993, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 13)ได้กลา่วว่า
การสอนการแก้ปัญหามี 3 ทาง ได้แก่ 
   1.  การสอนโดยใช้การแก้ปัญหา (Teaching Via Problem Solving) เป็นการสอน
ท่ีจะมุ่งเน้นการประยกุต์ใช้เช่นกนั แนวทางนีจ้ะใช้ปัญหาเป็นส่ือในการเรียนรู้แนวคิดใหม่เช่ือมโยง
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แนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์  กล่าวคือ ใช้ปัญหาในการศึกษาเนือ้หา
คณิตศาสตร์ โดยการแสดงความสมัพนัธ์ของเนือ้หากับโลกท่ีเป็นจริง และใช้ปัญหาในการแนะน า
ท าความเข้าใจเนือ้หา  บางครัง้ใช้ปัญหาในการกระตุ้ นให้เกิดการอภิปราย   การใช้ความรู้ใน       
การแก้ปัญหา 
   2.  การสอนเก่ียวกบัการแก้ปัญหา (Teaching about Problem Solving) เป็นการ
สอนท่ีเน้นยุทธวิธีการแก้ปัญหาโดยทั่วไป  โดยปกติแล้วมักใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา     
ซึง่มี 4 ขัน้ตอน 
   3.  การสอนการแก้ปัญหา (Teaching for Problem Solving) เป็นการสอนท่ีเน้น
การประยุกต์ใช้ มกัใช้กับปัญหาในชีวิตจริง และสถานการณ์ท่ีก าหนด นกัเรียนสามารถประยุกต์
และฝึกใช้มโนมต ิและทกัษะท่ีเรียนรู้มาแล้ว เป็นการสอนเนือ้หาสาระหรือทกัษะตา่ง ๆ ก่อน 
   สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM, 1991, p. 57 อ้างอิงใน 
วรันฐิยา ไชยลา, 2550, หน้า 15) ได้เสนอแนะเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีจะเอือ้ให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถของผู้ เรียนไว้ดงันี ้
   1.  เป็นบรรยากาศท่ียอมรับและเห็นคณุค่าของแนวคิด วิธีการคิด และความรู้สึก
ของนกัเรียน 
   2.  ให้เวลาในการส ารวจแนวคดิทางคณิตศาสตร์ 
   3.  สง่เสริมให้นกัเรียนได้ท างานทัง้สว่นบคุคล และร่วมมือกนั 
   4.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลองใช้ความสามารถในการก าหนดปัญหา   และสร้าง   
ข้อคาดเดา 
   5.  ให้นกัเรียนได้ให้เหตผุลและสนบัสนนุแนวคิดด้วยข้อความทางคณิตศาสตร์ 
   คณะกรรมการการศึกษาแห่งแคลิฟอร์เนีย (California State Department of 
Education. 1985, p. 14 อ้างอิงใน วรันฐิยา ไชยลา, 2550, หน้า 15) ได้ให้ข้อแนะน าส าหรับครูใน
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา ดงันี ้
   1.  ระบพุฤตกิรรมการแก้ปัญหาให้ชดัเจน 
   2.  จดับรรยากาศภายในชัน้เรียนให้นกัเรียนได้คิดและแก้ปัญหาอยูเ่สมอ ๆ 
   3.  ให้โอกาสนกัเรียนได้อธิบายแนวคิดในแตล่ะขัน้ตอนของการแก้ปัญหา 
   4.  มีความเข้าใจว่าแตล่ะปัญหามียทุธวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี  การแก้ปัญหา
นัน้ต้องการวิ ธีการใหม่  ๆ  น าเสนอปัญหาท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นปัญหาท่ีช่วยเพิ่ม
ประสบการณ์ ท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้ได้ 
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   จากการท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะเห็น
ได้ว่า การแก้ปัญหาเป็นพืน้ฐานส าคญัในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  แนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึก  การแก้ปัญหาอย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ของปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไป  โดยผู้สอนควรใช้เทคนิคการเรียนรู้ และวิธีการสอน   
ท่ีมีความหลากหลายซึง่สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และเป็นการสร้างเจตคติ
ท่ีดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
 2.2  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   รวบรวมความรู้ ท่ีเ ก่ียวข้องใน
กระบวนการการแก้ปัญหา  เลือกใช้ความรู้เพ่ือจดัล าดบัขัน้ตอน  ตรวจสอบความถกูต้องและความ
สมเหตสุมผล 
  2.2.1  ความหมายของความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
   มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ดงันี ้
   ความสามารถในด้านเหตุผลจะช่วยให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะของการรับรู้ในทาง
คณิตศาสตร์มีตรรกะในการคิดและสามารถอธิบายให้เหตุผลต่าง  ๆ  ให้ผู้ อ่ืนรับรู้ข้อเท็จจริงได้        
ซึ่งการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลเชิงตรรกะขึน้อยู่กบัการพฒันาการด้านเชาวน์ปัญญา
และการใช้ภาษาของผู้ เรียน  ผู้ เรียนในชัน้ประถมศึกษาในฐานะนักคิดเชิงรูปธรรมซึ่งใช้บริบท      
เชิงรูปธรรม และกายภาพสนับสนุนเหตุผลของตน และพฒันาขึน้เร่ือย ๆ เม่ืออยู่ชัน้มธัยมศึกษา
ด้วยการถ่ายโยง การให้เหตผุลท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม แม้ผู้ เรียนท่ีอยู่ในระดบัสงูแล้ว ก็ยงัมี
ความจ าเป็นในการใช้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อการสนบัสนนุการให้เหตผุล (กระทรวงศกึษาธิการ,2544, 
หน้า 13) 
   ทิศนา แขมมณี (2542, หน้า 144) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีเหตผุลว่า
เป็นการคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเข้าใจความคิดท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยหลกัเหตผุล  โดยสามารถ
จ าแนกข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงโดยใช้หลักเหตุผลแบบนิรนัย   และอุปนัย  ซึ่งประกอบด้วยทักษะ  
ยอ่ย ๆ ดงันี ้
   1.  สามารถแยกข้อเท็จจริงและความคดิเห็นออกจากกนัได้ 
   2.  สามารถใช้เหตผุลแบบนิรนยัหรืออปุนยั พิจารณาข้อเท็จจริงได้ 
   3.  สามารถใช้เหตผุลทัง้แบบนิรนยัและอปุนยั พิจารณาข้อเท็จจริงได้ 
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   โอดาฟเฟอร์ (O’Daffer, 1990, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 15–16) 
ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   คือ  มองว่าการให้เหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของ   
การคิดทางคณิตศาสตร์เช่นกันและเป็นการคิดเก่ียวกับการสร้างหลักการ  การสรุปแนวคิดท่ี
สมเหตุสมผล และการหาความสัมพันธ์ของแนวคิดซึ่งทักษะการให้เหตุผลท่ีมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จ ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมีอยู ่2 ประเภท คือ 
   1.  การให้เหตผุลแบบอุปนยั (Inductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตผุล
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูในการสร้างหลกัการใหม่ ค้นหารูปแบบทัว่ไป รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ สถานการณ์ อธิบายสมบตัแิละโครงสร้างตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
   2.  การให้เหตผุลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตผุล 
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้รูปแบบการลงความเห็นท่ีสมเหตุสมผลในการสรุปจากหลักฐานท่ีปรากฏ  
เป็นการพิสจูน์ข้อสรุปและตดัสิน ความถกูต้องของขัน้ตอนการคิด การให้เหตผุลแบบนีเ้ป็นการให้
เหตผุลท่ีเป็นระบบตรรกยะ เป็นการให้เหตผุลท่ีใช้ โครงสร้างคณิตศาสตร์เป็นพืน้ฐาน คือ อนิยาม 
นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท อาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผล แบบนิรนัย เป็นการให้เหตุผลท่ีใช้
ข้อสรุปท่ีเป็นกฎเกณฑ์ทัว่ไปเป็นหลกัแล้วจะได้ผลสรุปของกรณีเฉพาะท่ีสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ี
เป็นหลกัการท่ีเป็นจริงเสมอ 
   วรันฐิยา ไชยลา (2550, หน้า 17) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการใช้เหตุผล เพ่ือแสดงให้เห็นแนวความคิด
เก่ียวกับการสร้างหลักการและท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดนัน้  รวมทัง้ค้นหาความสัมพันธ์
ระหวา่งแนวคดิ และหาข้อสรุปหรือสนบัสนนุข้อสรุปเก่ียวกบัแนวคิดนัน้ ๆ ได้ 
   จริยาวดี ชวูงศ์ศิริกลุ (2550, หน้า 15) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการให้เหตผุล
ทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถในการแสดงออกตามขัน้ตอนของทักษะกระบวนการ    
การให้เหตผุลดงันี ้รวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการแก้ปัญหา เลือกใช้ความรู้เพ่ือจดัล าดบั
ขัน้ตอนการให้เหตุผลและลงข้อสรุป ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการให้
เหตผุล 
   จากความหมาย  และความคิดเห็นดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถใน
การให้เหตุผล  หมายถึง ความสามารถของผู้ เ รียนในการใช้เหตุผลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปท่ี
สมเหตสุมผลจากข้อมลูท่ีก าหนด 
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  2.2.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
   ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจท์ 
   เพียเจท์ แบง่พฒันาการของมนษุย์ออกเป็น 4 ขัน้ ซึ่งเด็กในแตล่ะขัน้จะมีลกัษณะ
ส าคญัดงันีคื้อ (วรันฐิยา ไชยลา, 2550, หน้า 19-20) 
   1.  ขัน้ประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (The Sensory – Motor Period)   อายุ
แรกเกิด ถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวยันีข้ึน้อยู่กับการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่เด็กจะเรียนรู้  สิ่ง
รอบตวัจากการสมัผสัและการกระท าเท่านัน้ เชน่ การพดู การก ามือ การไขวค่ว้าการร้องไห้การมอง 
การดดู ในวยันีเ้ดก็แสดงให้เห็นวา่มีสตปัิญญาด้วยการกระท า  
   2.  ขัน้คิดก่อนปฏิบัติการ  (The Period of Preparation Thought) อายุ  2-7 ปี    
เป็นขัน้การเตรียมตวั เพ่ือปฏิบตัิการทางความคิด เด็กจะมีพฒันาการจากการท่ีท าอะไรเป็น ส่วน
ใหญ่ เน่ืองมาจากประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหวมาเป็นการกระท าอะไรท่ีต้องค านงึถึงสิ่งตา่ง ๆ 
ภายในสมองมากขึน้และพฤติกรรมเน่ืองจากประสาท สมัผสัและการเคล่ือนไหวจะมีน้อยลง ฉะนัน้
เขาจึงสามารถเข้าใจสงักัปเก่ียวกับการอนุรักษ์ การจดักลุ่มหรือ แบง่หมู่ การจดัเรียงล าดบัสิ่งของ 
อยา่งไรก็ตามความสามารถเข้าใจสงักปัดงักลา่วก็ยงัจ ากดัอยูเ่ฉพาะเร่ืองท่ีเป็นรูปธรรมเทา่นัน้ 
   3.  ขัน้ปฏิบตักิารคิดด้วยรูปธรรม (Period of Concrete Operations) อาย ุ7-11 ปี 
เด็กในวยันี ้สามารถท่ีจะใช้ปฏิบตัิการทางสมองด้านการคิด เร่ิมมีความสามารถในการให้เหตผุล 
แบบตรรกศาสตร์และคิดอย่างมีเหตผุล รู้จกัแก้ปัญหากบัสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้ การท่องในสิ่ง
ต่าง ๆ มีลักษณะ Decentration คือ สามารถมองได้ถึง 2 ลักษณะในเวลาเดียวกัน เช่น สามารถ
คิดถึงขนาดและน า้หนกั หรือขนาดและปริมาตร ไปพร้อม ๆ กันได้ ลกัษณะเด่นของเด็กวัยนี  ้คือ 
ความสามารถในการคดิย้อนกลบั 
   4.  ขัน้ปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม  (The Period of Formal Operations)  อายุ 
11-15 ปี ขัน้นีเ้ป็นพฒันาการทางสติปัญญาขัน้สุดยอด โครงสร้างของสมองจะพฒันาสูงสุดเม่ือ
อาย ุ15 ปี เด็กเร่ิมคิดแบบผู้ ใหญ่โดยจะมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหรือสรุปเหตผุลอย่าง
เป็นระบบ สามารถสรุปเหตผุลนอกเหนือจากข้อมลูท่ีมีอยู่ สามารถเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุ 
และผลตามหลกัตรรกศาสตร์ และสามารถคิดสมมติฐานหรือความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ต่าง ๆ 
อย่างสมเหตสุมผล และสรุปกฎเกณฑ์จากการตรวจสอบสมมติฐานท่ีก าหนดขึน้ด้วยวิธีการ  ทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถท่ีจะตัง้สมมติฐาน ทฤษฎี และกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ขึน้ และเห็นว่าความเป็นจริง 
ท่ีเห็นด้วยการรับรู้ไม่ส าคญั เท่ากับความคิดถึงในสิ่งท่ีเป็นไปได้ (Possible) ในขัน้นีศ้กัยภาพของ
เดก็ในด้านความคดิจะพฒันาอยา่งมีคณุภาพท่ีสดุ 
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   จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของบุคคลนัน้จะเป็นไป
ตามพฒันาการทางสติปัญญา โดยจะเป็นไปตามล าดบัขัน้ซึ่งจากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget) ท่ี
กล่าวว่าโครงสร้างของสมอง จะถูกพฒันาสูงสุดเม่ืออายุ 15 ปี โดยจะมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหรือสรุปเหตผุล อยา่งเป็นระบบ ท าให้เดก็สามารถท่ีจะพฒันาในการให้เหตผุล 
  2.2.3  แนวทางการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
   มีนกัการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง การพฒันาความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้
   การให้เหตผุลเป็นการอ้างหลกัฐานเพ่ือต้องการยืนยนัในสิ่งท่ีต้องการพิสจูน์หรือสิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัหรือข้อสรุปว่าเป็นความจริง โดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่หรือประสบการณ์ตา่ง ๆ ช่วยใน
การยืนยนั (ทิพย์วลัย์ สีจนัทร์และคณะ, 2546, หน้า 80) การจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดและให้
เหตุผล เป็นสิ่งส าคัญการฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักคิดและให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลนัน้  สามารถ
สอดแทรกได้ในการเรียนรู้ทุกเนือ้หาของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน  ๆ ด้วย (กรมวิชาการ, 2544,
หน้า 198) 
   สมาคมครูคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา (2000, อ้างอิงใน คงรัฐ นวลแปง, 2547) 
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์นัน้ควรให้ผู้ เรียน
ฝึกพดูหรือเขียนเพ่ือแสดงความคิดหรือยืนยนัวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง  รู้จกัการคาดการณ์ หรือ
คาดเดาค าตอบ และการสรุปอ้างอิงเป็นกรณีทั่วไปได้สมเหตุสมผล  รวมถึงได้ฝึกการใช้ความรู้ 
ข้อมลูหรือข้อเท็จจริงท่ีมีอยูใ่นการสรุปสูข้่อเท็จจริงใหม่โดยการใช้วิธีการให้เหตผุลตา่ง ๆ 
   นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้จักคิด และให้เหตุผลเป็นสิ่งส าคญั และ
องค์ประกอบท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตผุล และรู้จกัให้เหตผุลมีดงันี ้(วราภรณ์ 
มีหนกั, 2545, หน้า 61) 
   1.  ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนพบเห็นโจทย์หรือปัญหาท่ีผู้ เรียนสนใจ เป็นปัญหาท่ีไม่ยาก
เกินความสามารถของผู้ เรียนท่ีจะคดิ และให้เหตผุลในการหาค าตอบได้ 
   2.  ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนมีโอกาส และเป็นอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นใน
การใช้และให้เหตผุลของตนเอง 
   3.  ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกันสรุป แล้วผู้สอนช่วยสรุป และชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจว่า
เหตผุลของผู้ เรียนถกูต้องตามหลกัเกณฑ์หรือไม่ มีข้อบกพร่องท่ีไหนอย่างไร นอกจากนี ้ผู้สอนควร
กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจ ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ โดยการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตอบ และ
แสดงเหตผุลประกอบด้วยค า วา่ “ท าไม” “อยา่งไร” “เพราะเหตใุด”  
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   สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544, หน้า 196) กล่าวว่า 
การจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดและให้เหตผุลเป็นสิ่งส าคญั  โดยทัว่ไปเข้าใจกนัว่าการฝึกให้รู้จกั
ให้เหตผุลท่ีง่ายท่ีสดุคือ การฝึกจากการเรียนเรขาคณิตตามแบบยคุลิด เพราะมีโจทย์เก่ียวกบัการให้
เหตผุลมากมายมีทัง้การให้เหตผุลอย่างง่าย ปานกลาง และยาก แต่จริงแล้วการฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกั
คิด และให้เหตผุลนัน้สามารถสอดแทรกได้ในการเรียนรู้ทกุเนือ้หาของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน  
ๆ ด้วย ผู้ สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิดอย่างหลากหลาย  โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ ควรเป็นปัญหาปลายเปิด (open-ended problem) ท่ีผู้ เรียนสามารถแสดง ความคดิเห็น 
หรือให้เหตผุลท่ีแตกตา่งกนัได้ 
   สรุปได้ว่า แนวทางการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของ 
ผู้ เรียนนัน้ ครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกพดู  เขียนแสดง
ความคดิเห็น และสรุปโดยใช้วิธีการให้เหตผุลตา่ง ๆ 
 2.3  ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ   เลือกรูปแบบ
ของการส่ือสาร  การส่ือความหมายและน าเสนอด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  ใช้ข้อความสมการ ศพัท์ท่ี
เป็นสากล  บนัทกึผลงานทกุขัน้ตอน สรุปสาระท่ีได้จากการศกึษา เสนอความคดิเห็นท่ีเหมาะสมกบั
ปัญหา 
  2.3.1  ความหมายของการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
   มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้
   เคนเนดี ้และทิปส์ (Kennedy and Tipps, 1994, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 
2554, หน้า 19 – 20) กลา่ววา่ การส่ือสารทางคณิตศาสตร์เป็นเป้าหมาย ท่ีส าคญัของการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นกัเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัการส่ือสารทางคณิตศาสตร์เพราะการส่ือสาร
จะเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลความรู้ และสิ่งท่ีเป็นนามธรรม ไปสู่สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
และเป็นการน าเสนอแนวคดิแลกเปล่ียนความรู้ 
   กรมวิชาการ  (2545, หน้า  62) กล่าวว่า   การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะ        
การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์   และการน าเสนอ   ท าได้ทกุเนือ้หาท่ีต้องการให้
คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะน าเสนอข้อมูลในรูป แผนภูมิรูปภาพ
แผนภมูิแทง่ ตาราง กราฟ 
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2551, หน้า 70) ได้ให้
ความหมายว่า การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ เป็นทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะช่วยให้นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  แนวคิดทาง
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คณิตศาสตร์  หรือกระบวนการคิดของตนให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
การท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน จะช่วยให้
นกัเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึง้และจดจ าได้นาน
มากขึน้อีกด้วย 
   จากความหมายดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการเลือก
รูปแบบของการส่ือสาร การส่ือความหมาย และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม สรุปสาระส าคญัท่ี
ได้จากการค้นคว้าความรู้ พร้อมทัง้เสนอความคดิท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
  2.3.2  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 
   ทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อส่ือสาร  เป็นทฤษฎีวิเคราะห์การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคล เพ่ือให้บุคคลได้รู้จักบุคลิกภาพของตนเอง และผู้ อ่ืนจะได้เข้าใจพฤติกรรมในการ
ติดตอ่ส่ือสารของตนเองและผู้ อ่ืน ตลอดจนเกิดแนวคิดในการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ตามแนวคดิของเบร์ิน (Berne, 1976 อ้างอิงใน วรันฐิยา ไชยลา, 2550, 
หน้า 106-112) 
   สาระส าคญัของทฤษฎีการวิเคราะห์การติดตอ่ส่ือสารประกอบด้วย 4 เร่ือง คือ 
   1.  บุคลิกภาพส่วนตัวของตนเอง  เ ม่ือบุคคลติดต่อส่ือสารกับผู้ อ่ืนจะแสดง
พฤติกรรม ท่ีสะท้อนถึงบุคลิกภาพส่วนตวั ซึ่งมี 3 แบบ คือ บุคลิกภาพท่ีวางตนคล้ายบิดามารดา
(Parent Ego-State) บุคลิกภาพแบบผู้ ใหญ่ (Adult Ego-State) บุคลิกภาพแบบเด็ก (Child Ego-
State) ซึง่ในการตดิตอ่ ส่ือสารระหวา่งบคุคลจ าแนกได้เป็น 2 แบบ คือ 
    1.1 การติดต่อ ส่ือสารแบบเป็นมิตร  (Completely Transaction) เ ป็นการ
ตดิตอ่ส่ือสารด้วยภาษาเชิงพฤติกรรมเดียวกนั 
    1.2 การตดิตอ่ส่ือสารแบบแสดงความขดัแย้ง (Crossed Transaction) เป็นการ
ติดต่อส่ือสารท่ีแสดงความขัดแย้ง ไม่ร่วมมือกัน และไม่เป็นมิตรต่อกัน เข้าท านองพูดจาคนละ
ภาษา ท าให้เกิดปัญหาในการส่ือสาร 
   2.  ลักษณะพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล  (Stroking) ลักษณะ
พฤตกิรรมการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล หมายถึง พฤตกิรรมท่ีบคุคลแสดงปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั อนัมี
ผลกระทบตอ่ ร่างกายจิตใจ พฤตกิรรม ดงักลา่วจ าแนกเป็น 5 ประเภท คือ 
    2.1  พฤติกรรมท่ีส่งผลทางบวก (Positive Strokes) เป็นพฤติกรรมท่ีจดัว่าเป็น
พฤตกิรรมท่ีดีท าให้ผู้ รับการส่ือสารรู้สกึพอใจ ดีใจ และภาคภมูิใจ 
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    2.2  พฤติกรรมท่ีส่งผลทางลบ (Negative Strokes) เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี ท าให้
ผู้ รับการส่ือสารเกิดอารมณ์โกรธ อบัอาย และก าลงัใจถดถอย 
    2.3  พฤตกิรรมท่ีให้อยา่งมีเง่ือนไข (Conditional Strokes) เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้ รับ
สารได้ข้อเสนอตา่ง ๆ อยา่งมีเง่ือนไข 
    2.4  พฤติกรรมหลอกลวง (Plastic Strokes) เป็นพฤติกรรมท่ีขาดความจริงใจ 
ต่อกันท าให้เกิดปัญหาท่ีมาจากพฤติกรรมท่ีหลอกลวง ย่อมท าให้เกิดความโกรธ และความไม่พึง
พอใจตอ่กนั 
    2.5  พฤติกรรมท่ีเป็นพิธีการ (Ritual Strokes) เป็นพฤติกรรมท่ีประพฤติปฏิบตัิ
ตามวัฒนธรรม และประเพณีของสังคม เช่น การไหว้ การทักทาย ปราศรัยของบุคคลท่ีพบกัน       
ในโอกาสตา่ง ๆ พฤตกิรรมดงักลา่วยอ่มจะท าให้เกิดความพอใจตอ่กนั 
   3.  จดุยืนแหง่ชีวิต (Life Position) เป็นการแสดงทา่ทางของบคุคลหนึง่ ๆ ตอ่บคุคล
อ่ืน โดยสะสมประสบการณ์จากกระบวนการทางสงัคมประกิตในวยัเด็กจนถึงปัจจุบนั  ท าให้เกิด 
เจตคตหิรือทา่ทีเชิงบวกหรือลบ ตอ่บคุคลในลกัษณะท่ีคล้ายกบัจดุยืนของบคุคลว่า ในสถานการณ์
หนึ่งของสงัคมซึ่งประกอบด้วยตนเองกับผู้ อ่ืนนัน้ ตนเองจะอยู่ฝ่ายของตนเองหรือจะเข้ากับฝ่าย 
ของผู้ อ่ืน โดยทัว่ไปบคุคลจะมีเจตคติตนเองหรือผู้ อ่ืนแบบใดแบบหนึง่ใน 4 แบบนี ้
    3.1  ฉันดี แต่คุณเลว (I’m O.K. but you’re not O.K.) เป็นการเปรียบเทียบ
ตนเองกับผู้ อ่ืนว่าตนเองเป็นคนดี แต่ผู้ อ่ืนเป็นคนเลว จึงชอบยกตนข่มท่าน หรือกล่าวโทษผู้ อ่ืน
เสมอๆ 
    3.2  ฉันดี และคุณก็ดีด้วย (I’m O.K. but you’re O.K.) เป็นการเปรียบเทียบ
ตนเองกบัผู้ อ่ืนวา่ ตนเองเป็นคนดีและผู้ อ่ืนก็เป็นคนดีด้วย เราจงึคบกนัได้ 
    3.3  ฉันเลว แต่คุณดี (I’m not O.K. but you’re O.K.) เป็นการเปรียบเทียบ
ตนเองกบัผู้ อ่ืนวา่ตนเองเป็นคนเลว แตผู่้ อ่ืนเป็นคนดี เราไมคู่ค่วรกนั 
    3.4  ฉันเลว และคุณก็เลวด้วย (I’m not O.K. but you’re not O.K.) เป็นการ
เปรียบเทียบตนเองกบัผู้ อ่ืนวา่ ตนเองเป็นคนเลว และผู้ อ่ืนก็เป็นคนเลวด้วย 
   4.  บทบาทตามเกม (Games) 
    มนุษย์เราอยู่ในสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีการส่ือสาร
ของโลกทนัสมยัรวดเร็ว มีทัง้ระบบดาวเทียม คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ท าให้เราเข้าใจในเพ่ือน
มนษุย์ซึง่อยูท่ัว่ทกุมมุโลกมากยิ่งขึน้ 
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  2.3.3  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการ ส่ือสาร   การ ส่ือความหมาย                    
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
   เป้าหมายของการพฒันาความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ส่ือสาร คือมุง่พฒันา 
ให้ผู้ เ รียนมีความรู้ทักษะ  และความสามารถทางคณิตศาสตร์  และใช้ความรู้  ทักษะ  และ
ความสามารถเหล่านัน้ในการส่ือสารแนวคิด  ในกิจกรรมท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   การพัฒนาให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายดงักล่าว  สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM, 1989, อ้างอิงใน วรันฐิยา ไชยลา, 2540, หน้า 45-46) ได้เสนอแนะเก่ียวกบั
กิจกรรมการพัฒนาว่า ควรเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเต็มท่ี ใน
กิจกรรมการสืบค้น การสืบเสาะ การพรรณนา และการอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์ส่ือสารโดยการอ่าน  การพูด และแสดงแนวคิด ควรจัดการ
เรียนการสอนให้นกัเรียนในชัน้ได้มีโอกาสมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั มีโอกาสชีแ้จงแนวคิด อธิบายเหตผุล 
และชวนเช่ือให้บุคคลอ่ืน เห็นด้วยกับแนวคิดของตนเองจะเป็นการฝึกทัง้การพูด  และการฟัง 
กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยให้นกัเรียนได้สร้างความรู้ เรียนรู้ท่ีจะรับฟังแนวคิดในลกัษณะตา่ง ๆ และ
ท าให้เกิด ความเข้าใจชดัเจนในแนวคดิของตนเอง ดงันัน้ การพดู การอา่น  การเขียน และการแสดง
แนวคดิในลกัษณะตา่ง ๆ เป็นกญุแจส าคญัในการพฒันาทกัษะการส่ือสาร 
   โรแวน และมอร์โรว์ (Rowan; & Morrow, 1993, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 
2554, หน้า 23) ได้เสนอแนะแนวทางในการสง่เสริมการใช้คณิตศาสตร์ส่ือสาร ดงันี ้
   1.  การใช้ส่ือรูปธรรม (Physical Materials) 
   2.  การใช้ความสนใจ และความสมัพนัธ์ของหวัข้อทางการเรียน เช่น การส ารวจ
โครงงาน และงานท่ีเก่ียวข้องกับความสนใจของนกัเรียนซึ่งเป็นส่ือท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนได้ส่ือสาร
โดยตรง และกิจกรรมเช่นนีช้่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต และเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องและใกล้ตวันักเรียน  จะท าให้การใช้คณิตศาสตร์ส่ือสาร
เป็นไปอยา่งสมบรูณ์ 
   3.  การใช้ค าถามปลายเปิด (Open - Ended) เป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนได้คิดและ
แสดงการตอบสนองออกมา  ค าถามปลายเปิดจะเป็นค าถามท่ีให้โอกาสนักเรียนได้คิดอย่าง
หลากหลาย และการคิดอย่างสร้างสรรค์ การส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์ส่ือสารรวมไปถึงการให้
นกัเรียนได้ตัง้ค าถามกบัตนเอง ซึง่จะน าไปสูก่ารค้นพบตามท่ีเขาสนใจ 
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   4.  การเขียนส่ือสารแนวความคิดเป็นสิ่งส าคญัและควรให้นกัเรียนได้ฝึกฝนเพ่ือให้
นกัเรียนเห็นว่าการเขียนเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินการทางคณิตศาสตร์  นกัเรียนต้อง
เข้าใจวา่ท าไมจงึต้องเขียนเป็น นัน่คือ เป้าหมายของการเขียนต้องชดัเจนกบันกัเรียน 
   Morgan (1999, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 24) ได้กล่าวว่า การ
เรียนคณิตศาสตร์ก็เปรียบเสมือน การเรียนภาษาตา่งประเทศ ทัง้นีเ้น่ืองจากคณิตศาสตร์มีรูปแบบ 
และแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจง ในการใช้ภาษาค าศพัท์ สญัลกัษณ์ รวมถึงการพฒันาค าใหม ่ๆ ขึน้มา
ใช้หรือบางค าก็เป็นค าท่ีใช้ ในชีวิตประจ าวนั แตป่รับใหม่มีความหมายใหม่ในเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่ง
อาจท าให้เกิดความสบัสนกบัผู้ เรียนได้ ดงันัน้ ครูผู้สอนควรจดักิจกรรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษา ค าศพัท์ สญัลกัษณ์ ทางคณิตศาสตร์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เข้าใจและใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารได้อยา่งถกูต้อง 
   การจัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
และ การน าเสนอมีแนวทางในการด าเนินการ (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 201) ดงันี ้
   1.  ก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีนา่สนใจ และเหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียน 
   2.  ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ และแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วย
ชีแ้นะแนวทางในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
   สรุปได้ว่า  แนวทางการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ ควรจดักิจกรรมการเรียนให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการด าเนินการ
อยา่งเตม็ท่ี และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั โดยเน้นการพดู ฟัง อา่น เขียน และเสนอแนวคิดในลกัษณะ
ตา่งๆ อยา่งหลากหลาย 
 2.4  ความสามารถในการเช่ือมโยง  เปรียบเทียบความรู้ของแตล่ะสาระ เช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน สรุปสาระส าคญั 
  2.4.1  ความหมายของการเช่ือมโยง (Connections) 
   มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้
   สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM, 1991. อ้างอิงใน สมบตัิ 
แสงทองค าสุก, 2545, หน้า 33) ได้ให้ความหมายของการเช่ือมโยง คือ การผสมผสานแนวคิดท่ีมี
ความเก่ียวข้องกนัให้รวมเป็นองค์ประกอบเดียวกนั ซึง่แบง่ออกเป็น 
   2.4.1.1  การเช่ือมโยงภายในวิชา  เป็นการน าเนือ้หาภายในวิชาเดียวกนัไปสมัพนัธ์
กัน ให้ผู้ เรียนได้ประยุกต์ความรู้  และทักษะไปใช้ในชีวิตจริง  ช่วยให้นักเรียนท าความเข้าใจถึง
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ความแตกต่างของเนือ้หาวิชารวมทัง้พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ ซึ่งจะท าให้การเรียนของ
ผู้ เรียนมีความหมาย 
   2.4.1.2 การเช่ือมโยงระหว่างวิชา เป็นการรวมศาสตร์ต่าง ๆ ตัง้แต่ 2 สาขาขึน้ไป
ภายใต้หัวเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกันให้มาสัมพันธ์กัน  เช่น  วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สงัคม กีฬา หรือศิลปะ เป็นการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจและทกัษะในวิชา
ตา่ง ๆ มากกวา่ 1 วิชาขึน้ไป จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลกึซึง้ และตรงกบัสภาพชีวิตจริง  
   ดอสเซย์ และคนอ่ืน ๆ (Dossey; & other, 2002. อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 
2554, หน้า 25) ได้กล่าวถึงการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ว่า ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์สร้างขึน้
ได้ทนัทีขณะเกิดการเรียนรู้โดยสร้างการเช่ือมโยงระหว่างความรู้ใหม่  และความรู้ส่วนหนึ่งท่ีเคย
เรียนรู้มาแล้ว 
   เทิดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ (2547, หน้า 6) กล่าวว่าความสามารถในการเช่ือมโยง
หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา สถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดขึน้ โดยเห็นเช่ือมโยงเนือ้หาใน
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ หรือการน าคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ในชีวิตจริง 
   ปาจรีย์ ไทรงาม (2549, หน้า 18) กล่าวว่า ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง  ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยน าความรู้ เนือ้หาสาระ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนือ้หาใหม่ หรือน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มา
แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดขึน้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืน ๆ หรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ประกอบด้วยพฤติกรรม
ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
   1. ความสามารถในการอ้างอิง  ประยุกต์ใช้ความรู้  เ นื อ้หาต่าง  ๆ  ในวิชา
คณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาแล้วไปสู่เนือ้หา
ใหม ่โดย น าความรู้ท่ีเรียนมาไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนด 
   2. ความสามารถในการน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้
แก้ปัญหาในวิชาอ่ืน เป็นความสามารถในการตีความโจทย์ปัญหา ให้ทราบว่าโจทย์ต้องการให้หา
อะไร เพ่ือเลือกใช้ความรู้ หลกัการ วิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีถกูต้องในการแก้โจทย์ปัญหา 
   3. ความสามารถในการน าความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  เป็นความสามารถในการน าความรู้  ทาง
คณิตศาสตร์ ไปประยกุต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีมีสถานการณ์สอดคล้องกบัชีวิตประจ าวนั 
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   จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล (2550, หน้า 21) กล่าวว่า ความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงออกตามขัน้ตอนของทกัษะกระบวนการ การเช่ือมโยงความรู้ ดงันี ้เปรียบเทียบความรู้
ของแต่ละสาระ เช่ือมโยงสถานการณ์จริงกับตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  หาข้อสรุปจากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร์ เช่ือมโยงความรู้ในแตล่ะสาระทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน  ๆ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้
มโนทศัน์ท่ีซบัซ้อน และสรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ 
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถของผู้ เรียน ในการน าความรู้ เนือ้หาสาระ วิธีการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
ได้เรียนรู้มาแล้วไปใช้ในการเรียนรู้เนือ้หาสาระหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือพฒันาความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ได้มากยิ่งขึน้ และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ในศาสตร์วิชาอ่ืน ๆ
หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
  2.4.2  คณิตศาสตร์กบัการเช่ือมโยง 
   เคนเนดี ้และทิปส์ (Kennedy and Tipps, 1994, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 
2554, หน้า 26) กลา่ววา่ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์มีความส าคญั นกัเรียนจะต้องรู้จกัสร้างการ
เช่ือมโยงระหว่างสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ รูปภาพ แผนภาพ สญัลกัษณ์ และมโนมติกบักระบวนการ 
รวมเนือ้หา และวิธีการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน และจะต้องรู้จักสร้าง การเช่ือมโยง
ระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง การเช่ือมโยงควรสร้างให้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอในระหว่างการ
เรียนการสอน คือ ให้นกัเรียนปฏิบตังิานหรือกิจกรรมแล้วแปลงกิจกรรมเหล่านัน้ออกมาเป็นรูปภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ แผนผงั กราฟ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
กบัชีวิตจริง เกิดขึน้ได้มากมาย โดยผู้สอนสามารถให้นกัเรียนปฏิบตัิงานท่ีจะเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัวิทยาศาสตร์สงัคมศกึษา ศลิปะ คหกรรม และกิจกรรมในวิชาตา่ง ๆ 
   เคนเนดี  ้และทิปส์ ได้ยกตัวอย่างท่ีแสดงถึงวิธีท่ีครูสามารถท าการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์ตา่ง ๆ และสงัคมรอบตวั ดงันี ้
   1.  คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ เช่น การจดบนัทึกอุณหภูมิ การวดัความเร็วลม 
แรงดนัอากาศ การสง่มนษุย์ไปดวงจนัทร์ การโคจรของดาวเคราะห์ การก าหนดมาตราสว่นและการ
สร้างแบบจ าลองของระบบสริุยะจกัรวาล 
   2.  คณิตศาสตร์กบัสงัคมศกึษา เช่น นาฬิกาน า้ นาฬิกาทราย การสร้างพีระมิดใน
อียิปต์ การศึกษาการออกแบบพรม ถ้วยชาม และตะกร้าท่ีใช้หลักสมมาตรและทรงลูกบาศก์       
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การแบง่แยกอาชีพท่ีมีเคร่ืองแบบ และไมมี่เคร่ืองแบบ เชน่ นกัวิจยั บริกร คนงานโรงงาน ทหาร และ
ปศสุตัว์ การเปรียบเทียบสว่นท่ีสงูท่ีสดุ และต ่าท่ีสดุ 
   3.  คณิตศาสตร์กับศิลปะ เช่น การวัดระยะของกระดาษเพ่ือติดขอบผนัง  การ
ก าหนดมาตราสว่นของฉากละคร การวาดภาพทิวทศัน์ตา่ง ๆ 
   4.  คณิตศาสตร์กบัสขุศกึษา เช่น การวดัความสงูของนกัเรียน การบนัทึกผลในรูป
ตาราง และกราฟ การหาปริมาณแคลอร่ีจากการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างกล่องผลิตภณัฑ์  
การวดัระดบัคอเลสเตอรอล 
   5.  คณิตศาสตร์กับการอ่าน และศิลปะทางภาษา เช่น การหารูปแบบของค า       
การแยกประเภทของค า การวิจยัรากศพัท์ของภาษาคณิตศาสตร์ การวิจยัและเขียนเร่ืองราวของนกั
คณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง การวิเคราะห์ ข้อความเพ่ือบอกจ านวนพยญัชนะ 
   6.  คณิตศาสตร์กับการศึกษาทางกายภาพ  เช่น การนับจ านวนรอบ ของการ
กระโดดเชือก การจดัวางพืน้ท่ีของการเลน่ การจบัเวลาระหวา่งการแขง่ขนั 
   ดอสเซย์ และคนอ่ืน ๆ (Dossey,et al., 2002, อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, 
หน้า 26) ได้อธิบายเก่ียวกับการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนว่า  นักเรียนท่ีสามารถ
เช่ือมโยงมโนมติทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลายจะพฒันาความเข้าใจในคณิตศาสตร์ได้มากยิ่งขึน้  
การเช่ือมโยงท าให้นกัเรียนสามารถแก้ปัญหา และสามารถท านายการอ้างเหตผุลทางคณิตศาสตร์
ได้คล่องแคล่วขึน้ นอกเหนือจากการใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหามโนมติ หรือเนือ้หา ในวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีมีการเช่ือมโยง  ช่วยให้นักเรียนมองคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ  เราเคยแยก
คณิตศาสตร์เป็นวิชาย่อย ๆ เช่น เรียน Pre-Algebra แล้วค่อยมาเรียนพีชคณิต และเรขาคณิต 
ตามล าดบั ท าให้นกัเรียนมองวิชาคณิตศาสตร์ไม่สมัพนัธ์กนั แม้ว่าคอร์สก่อนหน้านีจ้ะเป็นพืน้ฐาน
ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ระดบัสูงก็ตาม การแยกเนือ้หาออกจากกันท าให้นักเรียนไม่สามารถ
สร้างการเช่ือมโยงท่ีท าให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์  การเรียนท่ีเน้นการเช่ือมโยงจะท าให้
นกัเรียนมีรากฐานท่ีดีในการเรียนคณิตศาสตร์ตอ่ไป 
   การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะ/กระบวนการท่ีนักเรียนควรจะเรียนรู้
ฝึกฝนทักษะและพัฒนาให้เกิดขึน้ในตัวนักเรียนเพราะการท่ีนักเรียนเห็นการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์  จะส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
อ่ืน ๆ ท าให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาทางคณิตศาสตร์ได้ลกึซึง้และยาวนานขึน้ ตลอดจนชว่ยให้นกัเรียน
เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, หน้า 98) 
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   สรุปได้ว่า การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหา และสามารถท านายการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้คล่องแคล่วขึน้  และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ช่วยให้นกัเรียนมองคณิตศาสตร์แบบบรูณาการ และมีรากฐานท่ีดี
ในการเรียนคณิตศาสตร์ตอ่ไป 
  2.4.3  แนวทางการพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
   กรมวิชาการ (2544, หน้า 200-202) กล่าวว่า ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ี
ต้องการให้ผู้ เรียนมีความรู้และมีพืน้ฐานในการท่ีจะน าไปศกึษาตอ่นัน้ จ าเป็นต้องบรูณาการเนือ้หา
ตา่ง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกนั เชน่ การใช้ความรู้ในเร่ืองเซตในการให้ค าจ ากดัความหรือบท
นิยามในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น บทนิยามของฟังก์ชนัในรูปของเซต บทนิยามของล าดบัในรูปของฟังก์ชนั 
นอกจากการเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาต่าง  ๆ ในคณิตศาสตร์ด้วยกันแล้ว ยังมีการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และใช้ในการแก้ปัญหา
เช่น ในเร่ืองการเงิน การคิด ดอกเบีย้เงินต้น ก็อาศยัความรู้ในเร่ืองเลขยกก าลงั และผลบวกของ
อนกุรมในงานศลิปะ และการออกแบบบางชนิดก็ใช้ความรู้เก่ียวกบัเรขาคณิต 
   วราภรณ์ มีหนกั (2545, หน้า 35) ได้น าเสนอเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีช่วยพัฒนา
ทกัษะการเช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ มีดงันี ้
   1.  มีความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยา่งเดน่ชดัในเร่ืองนัน้ 
   2.  มีความรู้ในเนือ้หาท่ีจะน าไปใช้เช่ือมโยงกับสถานการณ์หรืองานอ่ืน ๆ ท่ี
ต้องการเป็นอยา่งดี 
   3.  มีทักษะในการมองเห็นความเก่ียวข้องเช่ือมโยงระหว่างความรู้  และทักษะ/
กระบวนการท่ีมีเนือ้หานัน้กบังานท่ีเก่ียวข้อง 
   4.  มีทกัษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์  และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ หรือคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
   5. มีความเข้าใจในการแปลความหมายของค าตอบท่ีได้จากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์วา่มีความเป็นไปได้หรือสอดคล้องกบัสถานการณ์นัน้ อยา่งสมเหตสุมผล 
   สรุปได้ว่า แนวทางในการพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์
นัน้ ครูผู้สอนต้องจดักิจกรรมหรือสอดแทรกสถานการณ์ปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เห็นการน าความรู้
ไปใช้ในเนือ้หาใหม ่และให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัจิริง 
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 2.5  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ใช้ความรู้หรือมโนทศัน์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ตวั
แบบทางคณิตศาสตร์หรือชิน้งานท่ีมีประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 
  2.5.1  ความหมายของความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึง ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ดงันี ้
   กิลฟอร์ด (Guilford, 1967. อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 29) มี
ความเห็นว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิด  เอนกนัย  (Divergent Thinking) คือ
ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดไว้กว้างไกล ลักษณะความคิดอเนกนัยไปสู่การ
ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จลักษณะของความคิดแบบ
อเนกนยั ประกอบด้วย 
   1.  ความคิดริเ ร่ิม  (Originality) เป็นลักษณะความคิดเพ่ือให้ได้ความคิดท่ีมี
ลกัษณะแปลกใหม ่แตกตา่งไปจากความคุ้นเคยหรือความคดิพืน้ ๆ เป็นความคดิท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกท่ี
แตกตา่งจากความคิดพืน้ ๆ ท่ีมีอยู่เดิม และอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดมาก่อน โดยอาจแสดงออก
ในลกัษณะทางกระบวนการคิด หรือลกัษณะทางผลผลิตซึ่งในบางครัง้ความคิดริเร่ิมอาจไม่ใช่สิ่ง
ใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่เป็นการประยุกต์ดดัแปลงให้ดีขึน้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่ล้วนอาศยัแนวทางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ผู้ ท่ีมีความคิดริเร่ิมจะต้องมีกล้า
คิดนอกกรอบกล้าลองเพ่ือทดสอบความคิดของตน และบอ่ยครัง้ท่ีต้องอาศยัความคิดจินตนาการ
ในการประยกุต์ กล่าวคือ ต้องคิดสร้าง และหาทางท าให้เกิดผลงานด้วย ดงัเช่น นกัคณิตศาสตร์ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้คนรุ่นต่อ ๆ มาได้ศกึษา เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ เช่น วิชาแคลคลูสั 
ทฤษฎีเกม และการวิจยัด าเนินการซึ่งเป็นวิทยาการท่ีมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ท าให้เกิดการ
พฒันา และสร้างความเจริญให้แก่โลกสืบต่อ ๆ มาส าหรับความคิดริเร่ิมท่ีดี ความคิดจินตนาการ 
และความพยายามท่ีจะสร้างผลงานควรเป็นสิ่งคูก่นั 
   2.  ความคิดคล่องแคล่ว (Flueney) หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคดิท่ี
แตกตา่ง และหลากหลายภายใต้กรอบจ ากดัของเวลา อนัน าไปสู่ความคิดอย่างมีคณุภาพเพ่ือการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดให้ได้ค าตอบจ านวนมากท่ีแตกต่างกนัหรือวิธีท่ีหลากหลาย
เป็นตวับง่บอกถึงความเข้าใจ และความคล่องแคลว่ของสมองของนกัเรียนท่ีจะกลัน่เอาค าตอบของ
ปัญหาออกมา ซึ่งกิลฟอร์ดเช่ือว่า ผู้ ท่ีมีความคิดคล่องมากจะมีโอกาสสร้างค าตอบท่ีแปลก และ
เฉียบคมได้มากกวา่ผู้ ท่ีมีความคดิคลอ่งน้อยกวา่ 
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   3.  ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์คดินอกกรอบของความคิดท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคยเดมิ ความยืดหยุน่ 
ท าให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง  ๆ ในแง่มุมใหม่ ๆ เป็นความคิดพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค ์ความคดิยืดหยุน่เป็นตวัเสริมให้ความคิดคลอ่งมีความแปลกแตกตา่งกนัออกไป 
   4.  ความละเอียดลออ (Elaboration)  เป็นการคิดตกแต่งในรายละเอียดอย่าง    
ลุ่มลึกหลายแง่มุมของแต่ละค าตอบของปัญหา เพ่ือขยายความคิดหลักให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่ง
ความคดิละเอียดลออขึน้นีจ้ะสมัพนัธ์กบัความสามารถในการสงัเกต ไมล่ะเลยในรายละเอียดเล็ก ๆ
น้อย ๆ 
   ธนพชัร แก้วปฏิมา (2547. อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 30) กลา่ววา่ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดเชิงสงัเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์  ใน
ประเดน็การหาทางเลือกหรือหาทางออกของการตดัสินใจ และแก้ปัญหาเก่ียวกบัส่ือเทคโนโลยี และ
สารเสพติดด้วยมมุมองท่ีหลากหลาย ตลอดจนสามารถคาดการณ์ ผลกระทบอนัเกิดจากทางเลือก
นัน้ เพ่ือหาทางแก้ไขเป็นความสามารถในการคิดอย่างยืดหยุ่นหากต้องเจอสถานการณ์ท่ีไม่พึง
ปรารถนา 
   จากความหมายดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นความคิด 
แบบเอนกนัย ประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ 
  2.5.2  กระบวนการคดิสร้างสรรค์ (Creative Process) 
   เม่ือบุคคลเกิดปัญหาหรือต้องใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาต่าง  ๆ
สมองก็จะท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน เพ่ือแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้ส าเร็จ (อารี พนัธ์มณี, 2545, หน้า 6)
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวตอ่ปัญหาหรือสิ่งท่ีบกพร่องขาดหายไป
แล้วจงึรวบรวมความคิดตัง้เป็นสมมตฐิานขึน้ ตอ่จากนัน้ก็ท าการรวบรวม ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ และขัน้ต่อไปจึงเป็นการรายงานผลท่ีได้รับจากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเป็น
แนวคิด และแนวทางใหม่ตอ่ไป (Torrance, 1965. อ้างอิงใน เครือมาส  ค าเขียน, 2554, หน้า 30)
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง  และทอแรนซ์ เรียก
กระบวนการลักษณะนี ว้่ ากระบวนการแก้ ปัญหาอย่างส ร้างสรร ค์  หรือ  “The Creative 
ProblemSolving Process” ซึง่มีกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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   ขัน้ท่ี 1 การค้นพบความจริง (Fact - Finding) ขัน้นีเ้ร่ิมตัง้แตเ่กิดความรู้สกึกงัวลใจ 
สบัสน  วุ่นวาย (Mess) แตไ่ม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร  จากจดุนีก็้พยายามตัง้สติและพิจารณา 
ดวูา่ความวุน่วาย สบัสน หรือสิ่งท่ีท าให้กงัวลใจนัน้คืออะไร 
   ขัน้ท่ี 2 การค้นพบปัญหา (Problem - Finding) ขัน้นีเ้กิดต่อจากขัน้ท่ี  1 เม่ือได้
พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว จึงสรุปว่า ความกังวลใจ ความสบัสนวุ่นวายใจนัน้ ก็คือการมีปัญหา
เกิดขึน้นัน่เอง 
   ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea - Finding) ขัน้นีเ้ม่ือรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึน้แล้วก็
พยายามคิด และตัง้สมมติฐานขึน้ และรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ในขัน้ตอ่ไป 
   ขัน้ท่ี 4 การค้นพบค าตอบ (Solution - Finding) ขัน้นีเ้ป็นการค้นพบค าตอบจาก
การทดสอบสมมตฐิานในขัน้ท่ี 3 
   ขัน้ท่ี 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ  (Acceptance - Finding) ขัน้นีเ้ป็นการ
ยอมรับค าตอบท่ีได้จากการพิสจูน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อยา่งไร และตอ่จากจดุนี ้
การแก้ปัญหาหรือการค้นพบจะน า  ไปสู่หนทางท่ีจะท า  ให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่  (New 
Challenges) ตอ่ไป 
   จากขัน้ตอนท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ
กระบวนการแก้ปัญหาแตมี่ความแตกตา่งกนัคือ กระบวนการแก้ปัญหามีวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้อยา่ง
ชัดเจนส่วนกระบวนการคิดสร้างสรรค์บุคคลจ าเป็นจะต้องรู้จักใช้จินตนาการ  ถ้าขาดการ
จินตนาการแล้วบคุคลจะไมส่ามารถแก้ปัญหาทางความคิดสร้างสรรค์ได้ 
   สรุปได้ว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการท่ีไวต่อปัญหา หรือสิ่งท่ี
บกพร่องขาดหายไป ซึง่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นัน่เอง 
  2.5.3  แนวทางการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 
   บรรยากาศท่ีชว่ยสง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้แก่การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิด
และน าเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระภายใต้การให้ค าแนะน า   ปรึกษาของครูผู้ สอน             
การแก้ปัญหาควรจดัในลักษณะร่วมกันคิดแก้ปัญหา อภิปรายร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเสนอ
แนวคิดท่ีหลากหลาย ปัญหาปลายเปิดนับเป็นปัญหาท่ีช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดกับ
ผู้ เรียน  และครูต้องยอมรับแนวคิดหรือวิธีการท่ีหลากหลายของผู้ เรียน  นอกจากนีก้ารเปิดโอกาส  
ให้ผู้ เรียนคดิสร้างปัญหาขึน้เองโดยให้มีโครงสร้างของปัญหาคล้ายกบัปัญหาเดมิท่ีผู้ เรียน 
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   สรุปได้ว่า แนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ต้องจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวังให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้ มีทกัษะ และกระบวนการ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยผู้สอนจะต้องบรูณาการ
เนือ้หาวิชา และทกัษะกระบวนการเข้าด้วยกนัตลอดจน จดักิจกรรมเสริมให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ
อยา่งสม ่าเสมอ 
 
การหาประสิทธิภาพของส่ือ 
 เม่ือได้ผลิตส่ือหรือชดุการสอนแล้ว ก่อนน าไปใช้จะต้องน าส่ือหรือชดุการสอนท่ีผลิตขึน้ไป
ทดสอบประสิทธิภาพเพ่ือดูว่า  ส่ือหรือชุดการสอนท าให้ผู้ เ รียนมีความรู้เพิ่มขึน้หรือไม่  มี
ประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มี
ความสมัพนัธ์กบัผลลพัธ์หรือไม่และผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากส่ือหรือส่ือหรือชุดการ
สอนในระดบัใด ดงันัน้ผู้ผลิตส่ือการสอนจ าเป็นจะต้องน าส่ือหรือชดุการสอนไปหาคณุภาพ เรียกว่า 
การทดสอบประสิทธิภาพ (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2520, หน้า 135 – 143) 
1.  ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
 1.1  ความหมายของประสิทธิภาพ 
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สภาวะหรือคณุภาพของสมรรถนะในการด าเนินงาน
เพ่ือให้งานหรือความส าเร็จโดยใช้เวลา ความพยายาม และคา่ใช้จ่ายคุ้มคา่ท่ีสดุตามจดุมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้ เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ โดยก าหนดเป็นอตัราสว่นหรือร้อยละระหว่างปัจจยัน าเข้า กระบวนการ
และผลลพัธ์ (Ratio between input, process and output) 
 1.2  ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
  การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือหรือชดุการสอน จงึหมายถึงการหาคณุภาพของส่ือหรือชุด
การสอน  โดยพิจารณาตามขัน้ตอนของการพัฒนาส่ือหรือชุดการสอนแต่ละขัน้  ตรงกับ
ภาษาองักฤษวา่ “Developmental Testing”  
  การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือหรือชดุการสอน ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Developmental 
Testing”  
  Developmental Testing คือ การทดสอบคณุภาพตามพฒันาการของการผลิตส่ือหรือชุด
การสอนตามล าดบัขัน้เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแตล่ะองค์ประกอบของต้นแบบชิน้งาน  ให้ด าเนิน
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ส าหรับการผลิตส่ือและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน าส่ือหรือชุด
การสอนไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขัน้ตอนคือ การทดลอบประสิทธิภาพใช้เบือ้งต้น (Try Out) 
ไปและทดลอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพ่ือหาคณุภาพของส่ือตามขัน้ตอนท่ีก าหนดใน 3 
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ประเด็น คือ การท าให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ การช่วยให้ผู้ เรียนผ่านกระบวนการเรียนและท าแบบ
ประเมินสุดท้ายได้ดี และการท าให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจ น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนท่ีจะ
ผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก 
  การทดลอบประสิทธิภาพใช้เบือ้งต้น เป็น การน าส่ือหรือชดุการสอนท่ีผลิตขึน้เป็นต้นแบบ 
(Prototype) แล้วไปทดลอบประสิทธิภาพใช้ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระบบ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของส่ือหรือชดุการสอนให้เทา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และปรับปรุงจนถึงเกณฑ์  
  การทดลอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การน าส่ือหรือชุดการสอนท่ีได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพใช้และปรับปรุงจนได้คณุภาพถึงเกณฑ์แล้วของแตล่ะหน่วย  ทกุหน่วยในแตล่ะวิชาไป
สอนจริงในชัน้เรียนหรือในสถานการณ์การเรียนท่ีแท้จริงในชว่งเวลาหนึง่ อาท ิ1 ภาคการศกึษาเป็น
อย่างน้อย  เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเป็นครัง้สุดท้ายก่อนน าไปเผยแพร่และผลิตออกมาเป็นจ านวน
มาก  
  การทดสอบประสิทธิภาพทัง้สองขัน้ตอนจะต้องผ่านการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development-R&D) โดยต้องด าเนินการวิจยัในขัน้ทดลอบประสิทธิภาพเบือ้งต้น 
และอาจทดสอบประสิทธิภาพซ า้ในขัน้ทดสอบประสิทธิภาพใช้จริงด้วยก็ได้เพ่ือประกนัคณุภาพของ 
สถาบนัการศกึษาทางไกลนานาชาติ 
2.  ความจ าเป็นท่ีจะต้องหาประสิทธิภาพ  
 การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือหรือชดุการสอนมีความจ าเป็นด้วยเหตผุล 3 ประการ คือ 
 2.1  ส าหรับหน่วยงานผลิตส่ือหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพช่วยประกันคุณภาพ
ของส่ือหรือชุดการสอนว่าอยู่ในขัน้สูง เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่มี
การทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว เม่ือผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไมไ่ด้ดี ก็จะต้องผลิตหรือท าขึน้
ใหมเ่ป็นการสิน้เปลืองทัง้เวลา แรงงานและเงินทอง  
 2.2  ส าหรับผู้ ใช้ส่ือหรือชุดการสอน ส่ือหรือชุดการสอนท่ีผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ จะท า
หน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนได้ดี ในการสร้างสภาพการเรียนให้ผู้ เรียนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ตามท่ีมุง่หวงั บางครัง้ชดุการสอนต้องชว่ยครูสอน บางครัง้ต้องสอนแทน ครู (อาท ิในโรงเรียนครูคน
เดียว) ดงันัน้ ก่อนน าส่ือหรือชดุการสอนไปใช้ ครูจึงควรมัน่ใจว่า ชดุการสอนนัน้มีประสิทธิภาพใน
การชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเรียนจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดบัขัน้จะชว่ยให้เราได้ส่ือหรือ
ชดุการสอนท่ีมีคณุคา่ทางการสอนจริงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
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 2.3  ส าหรับผู้ ผลิตส่ือหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ ผลิตมั่นใจได้ว่า
เนือ้หาสาระท่ีบรรจลุงในส่ือหรือชดุการสอนมีความเหมาะสม ง่ายตอ่การเข้าใจ อนัจะชว่ยให้ผู้ผลิต
มีความช านาญสงูขึน้ เป็นการประหยดัแรงสมอง แรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียมต้นแบบ 
3.  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
 3.1  ความหมายของเกณฑ์  (Criterion) เกณฑ์เป็นขีดก าหนดท่ีจะยอมรับว่า  สิ่งใดหรือ
พฤตกิรรมใดมีคณุภาพและหรือปริมาณท่ีจะรับได้  
  การตัง้เกณฑ์ ต้องตัง้ไว้ครัง้แรกครัง้เดียว เพ่ือจะปรับปรุงคณุภาพให้ถึงเกณฑ์ขัน้ต ่า ท่ีตัง้ไว้ 
จะตัง้เกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพไว้ตา่งกนัไม่ได้ เชน่ เม่ือมีการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว 
ตัง้เกณฑ์ไว้ 60/60 แบบกลุม่ ตัง้ไว้ 70/70 สว่นแบบสนาม ตัง้ไว้ 80/80 ถือวา่ เป็นการตัง้เกณฑ์ท่ีไม่
ถกูต้อง  
  อนึ่งเน่ืองจากเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้เป็นเกณฑ์ต ่าสดุ ดงันัน้หากการทดสอบคณุภาพของสิ่งใดหรือ
พฤติกรรมใดได้ผลสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 หรืออนุโลมให้มีความ
คลาดเคล่ือน ต ่าหรือสงูกวา่คา่ประสิทธิภาพท่ีตัง้ไว้เกิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ขึน้ไปอีกหนึง่ขัน้ แตห่าก
ได้ค่าต ่ากว่าค่าประสิทธิภาพท่ีตัง้ไว้ ต้องปรับปรุงและน าไปทดลอบประสิทธิภาพใช้หลายครัง้ใน 
ภาคสนามจนได้คา่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 3.2  ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของส่ือหรือชดุการสอนท่ี
จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นระดบัท่ีผลิตส่ือหรือชดุการสอนจะพึงพอใจว่า 
หากส่ือหรือชดุการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดบันัน้แล้ว ส่ือหรือชดุการสอนนัน้ก็มีคณุคา่ท่ีจะน าไป
สอนนกัเรียน และคุ้มแก่การลงทนุผลิต ออกมาเป็นจ านวนมาก  
  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้ เรียน  2 
ประเภทคือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนด ค่าประสิทธิภาพเป็น E1 =Efficiency of 
Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสดุทา้ย (ผลลพัธ์) ก าหนดคา่ประสิทธิภาพ
เป็น E2 =Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์)  
  3.2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional Behavior) คือประเมินผลต่อเน่ือง ซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผู้ เรียน เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การท าโครงการ หรือท ารายงานเป็นกลุ่ม และรายงานบุคคล ได้แก่งานท่ี
มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผู้สอนก าหนดไว้ 
  3.2.2 ประเมินพฤตกิรรมสดุท้าย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลพัธ์ (Product) ของ
ผู้ เรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลงัเรียนและการสอบไล่  
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    ประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ ท่ีผู้ สอนคาดหมายว่า
ผู้ เรียนจะเปล่ียน พฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดให้ของผลเฉล่ียของคะแนนการท างานและ 
การประกอบกิจกรรมของผู้ เรียนทัง้หมด ต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทัง้หมด นั่นคือ 
E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  
    ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่าเม่ือเรียนจากส่ือหรือชุดการสอนแล้ว  ผู้ เรียนจะ
สามารถท าแบบฝึกปฏิบตัิ หรืองานได้ผลเฉล่ีย 80% และประเมินหลงัเรียนและงานสุดท้ายได้ผล
เฉล่ีย 80%  
    การท่ีจะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนัน้ ให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความ
พอใจโดยพิจารณาพิสยัการเรียนท่ีจ าแนกเป็นวิทยพิสยั (Cognitive Domain) จิตพิสยั (Affective 
Domain) และทกัษพิสยั (Skill Domain)  
    ในขอบข่ายวิทยพิสยั (เดิมเรียกว่า พทุธิพิสยั) เนือ้หาท่ีเป็นความรู้ความจามกัจะตัง้
ไว้สงูสดุแล้วลดต ่าลงมาคือ 90/90 85/85 80/80 
    ส่วนเนือ้หาสาระท่ีเป็นจิตพิสยั จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพฒันา ไม่สามารถท าให้
ถึง เกณฑ์ระดบัสงูได้ในห้องเรียนหรือในขณะท่ีเรียน จึงอนโุลมให้ตัง้ไว้ต ่า ลง นัน่คือ 80/80 75/75 
แต่ ไม่ต ่า กว่า 75/75 เพราะเป็นระดับความพอใจต ่าสุด จึงไม่ควรตัง้เกณฑ์ไว้ต ่ากว่านีห้ากตัง้
เกณฑ์ไว้เทา่ใดก็มกัได้ผลเทา่นัน้  
4.  วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ 
 การค านวณหาประสิทธิภาพ คือ การหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ซึง่มีแนวทางการค านวณ ดงันี ้
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  F     แทน  คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
  A    แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกปฏิบตัทิกุชิน้รวมกนั 
  B    แทน  คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายของแต่ละหน่วย 
ประกอบด้วยผลการสอบหลงัเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสดุท้าย 
  N     แทน  จ านวนผู้ เรียน 
5.  การยอมรับประสิทธิภาพ (ออนไลน์) 
 1. สูงกว่าเกณฑ์ คือ ตัง้เกณฑ์ E1 / E2 ไว้      แล้วได้ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ เช่น ตัง้เกณฑ์มาตรฐานไว้ 90/90 แล้วค านวณค่าประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปได้ 
95/95 
 2. เท่าเกณฑ์ คือ ตัง้เกณฑ์ E1 / E2 ไว้  แล้วได้คา่ประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้พอดี  
เชน่ ตัง้เกณฑ์มาตรฐานไว้ 90/90 แล้วค านวณคา่ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปได้ 90/90 
 3. ต ่ากวา่เกณฑ์ คือ ตัง้เกณฑ์ E1 / E2 ไว้  แล้วได้คา่ประสิทธิภาพต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ไม่
เกิน + 2.5 % 
6.  ขัน้ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
 เ ม่ือผลิตส่ือหรือชุดการสอนขึน้เป็นต้นแบบแล้ว ต้องน าส่ือหรือชุดการสอนไปหา
ประสิทธิภาพตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 
 ก. การทดลอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชดุการสอนกับผู้ เรียน 1-3 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง 
ระหว่างทดลอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม  สงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนว่า 
หงดุหงิด ท าหน้าฉงน หรือท าทา่ทางไมเ่ข้าใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรม
หรือภารกิจและงานท่ีมอบให้ท าและทดสอบหลงัเรียน น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หาก
ไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนือ้หาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีขึน้ โดย
ปกติคะแนนท่ีได้จากการทดลอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวนีจ้ะได้คะแนนต ่าว่าเกณฑ์มาก แตไ่ม่ต้อง
วิตกเม่ือปรับปรุงแล้วจะสูงขึน้มาก ก่อนน าไปทดลอบประสิทธิภาพแบบสุ่ม นัน้นี ้E1/E2 ท่ีได้จะมี
คา่ประมาณ 60/60  
 ข. การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชดุการสอนกบัผู้ เรียน 6 – 10 คน (คละผู้ เรียนท่ีเก่ง ปานกลางกบัอ่อน) 
ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนว่า 
หงุดหงิด ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลงัจากทดลอบประสิทธิภาพให้ประเมินการ
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เรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานท่ีมอบให้ท าและประเมินผลลัพธ์คือการ
ทดสอบหลงัเรียนและงานสุดท้ายท่ีมอบให้นักเรียนท าส่งก่อนสอบประจ าหน่วยให้น าคะแนนมา
ค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนือ้หาสาระ  กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีขึน้ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนีค้ะแนนของผู้ เรียนจะ
เพิ่มขึน้อีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ  10% นั่นคือ E1/E2 ท่ีได้จะมี
คา่ประมาณ 70 / 70 
 ค. การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 
คนทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนกับผู้ เรียนทัง้ชัน้ ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับ
เวลาในการประกอบกิจกรรม สงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนว่า หงุดหงิด ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทาง
ไมเ่ข้าใจหรือไม่ หลงัจากทดลอบประสิทธิภาพภาคสนามแล้ว ให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ 
คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานท่ีมอบให้ท าและทดสอบหลังเรียน  น าคะแนนมาค านวณหา
ประสิทธิภาพ หากไมถ่ึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนือ้หาสาระ กิจกรรมระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงั
เรียนให้ดีขึน้ แล้วน าไปทดลอบประสิทธิภาพภาคสนามซ า้กับนักเรียนต่างกลุ่ม  อาจทดลอบ
ประสิทธิภาพ 2-3 ครัง้ จนได้คา่ประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขัน้ต ่า ปรกติไม่น่าจะทดลอบประสิทธิภาพ
เกณฑ์สามครัง้ ด้วยเหตนีุ ้ขัน้ทดลอบประสิทธิภาพ ภาคสนามจงึแทนด้วย 1:100  
 ผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลอบประสิทธิภาพภาคสนามควรใกล้เคียงกัน เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้หาก
ต ่าจากเกณฑ์ไมเ่กิน 2.5% ก็ให้ยอมรับวา่ ส่ือหรือชดุการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  
 หากคา่ท่ีได้ต ่ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ให้ปรับปรุงและทดลอบประสิทธิภาพภาคสนาม
ซ า้จนกว่าจะถึงเกณฑ์ จะหยดุปรับปรุงแล้วสรุปว่า ชดุการสอนไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้
หรือจะลดเกณฑ์ลงเพราะ “ถอดใจ” หรือยอมแพ้ไมไ่ด้ 
 หากสงูกวา่เกณฑ์ไมเ่กิน +2.5 ก็ยอมรับว่า ส่ือหรือชดุการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
ท่ีตัง้ไว้  
 หากคา่ท่ีได้สงูกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 ให้ปรับเกณฑ์ขึน้ไปอีกหนึ่งขัน้ เช่น ตัง้ไว้ 80/80 ก็ให้ 
ปรับขึน้เป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามคา่ประสิทธิภาพท่ีทดลอบประสิทธิภาพได้  
 ตวัอย่าง เม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแล้วได้ 83.5/85.4 ก็แสดงว่าส่ือหรือชดุการสอนนัน้ 
มีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกล้เคียงกบัเกณฑ์ 85/85 ท่ีตัง้ไว้ แต ่ถ้าตัง้เกณฑ์ไว้ 75/75 เม่ือผลการ
ทด ลอบประสิทธิภาพเป็น 83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑ์ขึน้มาเป็น 85/85 ได้ 
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ความพงึพอใจ 
1.  ความหมาย 
 ความพึงพอใจ หรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มี
นกัวิชาการให้ความหมายของความพงึพอใจ ไว้หลายประการ พอสรุปได้ดงันี ้  
 ธนียา  ปัญญาแก้ว ( 2541, หน้า 12 ) ได้ให้ความหมายวา่ สิ่งท่ีท าให้เกิดความพงึพอใจท่ี
เก่ียวกับลกัษณะของงาน ปัจจยัเหล่านีน้ าไปสู่ความพอใจในงานท่ีท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยก
ย่อง ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เม่ือปัจจยัเหล่านีอ้ยู่ต ่ากว่า จะท าให้เกิด
ความไม่พอใจงานท่ีท า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จ
และการยกยอ่งแก่ผู้ปฏิบตังิานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจงูใจในการท างานเป็นอยา่งมาก 
 วิทย์  เท่ียงบูรณธรรม (2541, หน้า 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ความพอใจ การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจใุจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่
บาปการแก้แค้นสิ่งท่ีชดเชย 
 วิรุฬ  พรรณเทวี (2542, หน้า 11 ) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกนั ซึ่งเป็นอยู่กับแตล่ะบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ ง สิ่งใด
อยา่งไร ถ้าคาดหวงัหรือมีความตัง้ใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพงึพอใจมากแต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ี
คาดหวงัไว้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสิ่งท่ีตนตัง้ใจไว้วา่จะมีมากหรือน้อย 
 จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สกึในทางบวก  ความชอบ  ความประทบัใจในสิ่งนัน้ๆ 
2.  การวดัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจมีผลท าให้ผู้ ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ท างานมีขวญัและก าลงัใจ สิ่งเหล่านีจ้ะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน การ
วัดความพึงพอใจท่ีจะให้ได้ผลถูกต้องนัน้เป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากความพึงพอใจของบุคคลนัน้
แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยู่กบัองค์ประกอบหลายอยา่ง แตก่ารวดัความพงึพอใจก็สามารถท าได้ โดย
ให้ผู้ถกูวดัความพึงพอใจบอกถึงกิจกรรม หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเขาชอบ ซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี 
แนวคิดเก่ียวกับการวดัความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งการวดัออกเป็นหลายลกัษณะ ดงันี ้(ปรียาพร  วงศ์
อนตุรโรจน์, 2535, หน้า 155) 
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 1.  การแบง่แบบวดัตามลกัษณะข้อความท่ีถาม 
 1.1  แบบส ารวจแบบปรนยั (Objective Surveys) เป็นแบบวดัท่ีมีค าถาม และค าตอบ
ให้เลือกตอบ โดยท่ีผู้ ตอบเลือกค าตอบตามความคิดเห็นและความรู้สึก ข้อมูลท่ีได้รับสามารถ
วิเคราะห์ด้วยเชิงประมาณ 
 1.2  แบบส ารวจเชิงพรรณนา (Descriptive Surveys) เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ตอบ ตอบ
ด้วยค าพูด และข้อเขียน เป็นแบบสัมภาษณ์หรือค าถามปลายเปิดให้ผู้ ตอบมีอิสระในการตอบ
ค าถาม ข้อมลูท่ีได้รับจะเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 2.  การแบง่แบบวดัตามคณุลกัษะของงาน 
 2.1  แบบวดัความพึงพอใจงานทัว่ไป เป็นแบบวดัท่ีวัดความพึงพอใจของบุคคลท่ีมี
ความพงึพอใจกบังานท่ีท าอยูใ่นหนว่ยงาน 
 2.2  แบบวดัความพงึพอใจเฉพาะเก่ียวกบังาน ลกัษณะของแบบวดันีเ้ป็นการวดัความ
พงึพอใจในงานในแตล่ะด้าน 
3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 พรสวรรค์ ฉิมชาติ (2550, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบน
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เร่ืองหลกัการออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 พบวา่
นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 สุธาวัลย์  สมานหมู่  (2554, บทคัดย่อ) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน  พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากเขียนสรุปผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัและเปรียบเทียบผลการทดลองกบั
งานของผู้ อ่ืน 
 สวลี  มลูวณิชย์ (2555, บทคดัย่อ) พบว่า นกัเรียนมีความพอใจตอ่การเรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บ วิชาการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย เร่ือง การออกแบบระบบเครือข่ายและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก  



บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

การศึกษาค้นคว้าครั ง้ นี เ้ ป็นการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)            
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและพฒันาบทเรียนแบบผสมผสาน  เร่ืองล าดบัและอนุกรม  เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ซึ่งมีการด าเนินการ
ตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3.  วิธีด าเนินการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง    

ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและ
อนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ซึ่งมี
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 73 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ าเภอเมือง
แพร่ จงัหวดัแพร่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2557 1 ห้องเรียน จ านวน  30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 การศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้แบ่งเคร่ืองมือท่ีใช้เป็น 2 ส่วน คือ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  
และเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู  ดงันี ้
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 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  ได้แก่ 
    1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
  1.2  บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
  1.3  แบบประเมินคุณภาพบทเรียน  เ ร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยเคร่ืองมือ จ านวน 3 ฉบบั 
   2.1  ฉบบัท่ี 1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบั
และอนกุรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ปรนยัแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ 

   2.2  ฉบบัท่ี 2 แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ผู้ศึกษาค้นคว้าคดัเลือก
จากแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ปี 2549 – 2554 ใช้วัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีลกัษณะเป็นแบบเขียนตอบ จ านวน 18 ข้อ แบง่เป็น 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      5  ข้อ 
ความสามารถในการให้เหตผุล        3  ข้อ 
ความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  3  ข้อ 
ความสามารถในการเช่ือมโยง       4  ข้อ 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์        3  ข้อ 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

  2.3  ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับนกัเรียนท่ีมีตอ่บทเรียนแบบผสมผสาน  
เร่ืองล าดับและอนุกรม  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ         
ลิเคร์ิท (Likert  method) จ านวน  10  ข้อ 
 
วิธีด ำเนินกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้
1.  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน กับ แผนการจดัการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนผา่นเว็บ  เร่ืองล าดบัและอนกุรม  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 5 รวม 18 ชัว่โมง 
(รายละเอียดภาคผนวก ข) 
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  1.1  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 ศึกษาคู่มือ
การสอนคณิตศาสตร์ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคูมื่อครูของ 
กระทรวงศกึษาธิการ 
  1.2  ก าหนดโครงสร้างการเรียนแบบผสมผสาน แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
โดยโครงสร้างประกอบด้วย เนือ้หาสาระ จดุประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการสอน และเวลา 
  1.3  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้อง 
  1.4  ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนมาเป็นระยะเวลานาน 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา เพ่ือค่าดชันีความสอดคล้องของเนือ้หากับ
หลกัสตูร (IOC) โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาก าหนดคะแนนการพิจารณา  
ดงันี ้
   + 1  แนใ่จวา่สอดคล้อง  
      0  ไมแ่นใ่จวา่สอดคล้อง 
    - 1  แนใ่จวา่ไมส่อดคล้อง 
  1.5  น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
  1.6  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

ภาพ 1 แสดงขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้ 

ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ตวัชีว้ดัและเนือ้หาจากหลกัสตูรแกนกลาง 

 

หาคา่ IOC > 0.5 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

จดัพิมพ์แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

ผ่าน 

ผา่น 

ไมผ่่าน 

ไมผ่่าน 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
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2.  กำรสร้ำงบทเรียนผ่ำนเว็บ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 2.1  ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  ศึกษาแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
บทเรียนบนเว็บ  ตามขัน้ตอนการออกแบบ  ADDIE Model (ไชยยศ  เรืองสวุรรณ, 2552, หน้า 118 
– 120)  ซึง่มีขัน้ตอนการออกแบบ 5 ขัน้ ประกอบไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แสดงหลกัการออกแบบ ADDIE  MODEL 
 
  1.  ขัน้กำรวิเครำะห์ (Analysis)  ขัน้ตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขัน้ตอน
การออกแบบการสอนขัน้ตอนอ่ืนๆ  ประกอบด้วยรายละเอียดแตล่ะสว่น ดงันี ้
  1.1  วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 
ศกึษาคูมื่อการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคูมื่อ
ครูของกระทรวงศกึษาธิการ 
  1.2  วิเคราะห์เนือ้หา ก าหนดโครงเร่ือง เนือ้หาของบทเรียน โดยผู้ ศึกษาแบ่ง
บทเรียนออกเป็น  5 หนว่ย ดงันี ้
   หนว่ยท่ี 1 ล าดบั 
   หนว่ยท่ี 2 ล าดบัเลขคณิต 
   หนว่ยท่ี 3 ล าดบัเรขาคณิต 
   หนว่ยท่ี 4 อนกุรมเลขคณิต 
   หนว่ยท่ี 5 อนกุรมเรขาคณิต 

1 Analysis 

2 Design 

3 Development 

4 Implementation 

5 Evaluation 
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   1.3  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์หลักสูตร ให้
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลด้านความรู้และด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(รายละเอียดภาคผนวก ค) 
   1.4  การวิเคราะห์ผู้ เรียน โดยมีหลกัการวิเคราะห์ผู้ เรียนคือ  
  1.4.1  ธรรมชาติของผู้ เรียน ธรรมชาติของผู้ เรียนแต่ละคนมีความแตกตา่ง
กนั ทัง้ด้าน จิตใจ ร่างกาย  อารมณ์ สตปัิญญา ความถนดั ความสนใจ ความต้องการ สงัคม ความ
เช่ือ ค่านิยม  ซึ่งเป็นผลมาจากสถานะทางครอบครัว เศรษฐกิจ  สุขภาพร่างกายของแต่ละคนมี
ความแตกตา่งกนั 
  1.4.2  ประสบการณ์และพืน้ความรู้เดิม เพ่ือท่ีจะทราบพืน้ฐานความรู้เดิม
ของผู้ เรียนว่ามีความรู้เพียงใด   เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การจดักระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่
ผู้ เรียน โดยศกึษาจากผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ีผา่นมา 
  1.4.3  วิธีการเรียนรู้ (Learning Style)  ของผู้ เรียนแตล่ะคนแตกตา่งกนัมีผล
ต่อการเรียนรู้ เพราะ ผู้ เรียนบางคนเรียนรู้ได้ดี ด้วย การฟังค า อธิบาย การรายงาน ผ่านการท า 
กิจกรรมหลากหลาย มีส่ือชว่ย ค้นคว้า บางคนชอบฟัง ชอบด ูชอบถาม วิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น
สิ่งท่ีครูควรให้ความส าคญั จ าเป็นต้องรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 แสดงขัน้ตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 

 
 
 

วิเคราะห์หลกัสตูร 

วิเคราะห์เนือ้หา 

ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 

วิเคราะห์ผู้ เรียน 
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เร่ิมต้น 

เข้าสูบ่ทเรียน 

จบการท างาน 

หน่วย 
การเรียนรู้ 
ที่ 1 

หน่วย 
การเรียนรู้ 
ที่ 2 

หน่วย 
การเรียนรู้ 
ที่ 3 

หน่วย 
การเรียนรู้ 
ที่ 4 

หน่วย 
การเรียนรู้ 
ที่ 5 

แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ 

ออกจากบทเรียน 

   2.  ขัน้กำรออกแบบ (Design)   
  2.1  ออกแบบโครงสร้างของบทเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) ส่ือ กิจกรรม วิธีการน าเสนอ 
และแบบทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) 
  2.2  ออกแบบเนือ้หา ตามหลกัสตูรและค าอธิบายรายวิชา 
  2.3  การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ 
หมายถึง การจดัพืน้ท่ีของจอภาพเพ่ือใช้ในการน าเสนอเนือ้หา ภาพ และส่วนประกอบอ่ืนๆ  สิ่งท่ี
ต้องพิจารณามีดงันี ้
   2.3.1  การจดัพืน้ท่ีแตล่ะหน้าจอภาพในการน าเสนอ 
   2.3.2  ออกแบบการเช่ือมโยงของบทเรียน 
   2.3.4  การเลือกรูปแบบและขนาดของตวัอกัษร  
   2.3.5  การก าหนดสี ได้แก่  สีของตัวอักษร (Font Color) สีของฉากหลัง 
(Background) สีของสว่นอ่ืนๆ  
   2.3.6  การก าหนดสว่นอ่ืนๆ ท่ีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 แสดงการออกแบบ (Design) โครงสร้างของบทเรียน 
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   2.3.7  การออกแบบบทเรียนแบบผสมผสาน สดัส่วน  50 : 50 
ตำรำง 1  แสดงการออกแบบการจดัการเรียนรู้บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  

คำบ
เรียนที่ 

บทบำทผู้เรียน บทบำทผู้สอน เคร่ืองมือ 
รูปแบบ
กำรเรียน
กำรสอน 

1 - ทดสอบก่อนเรียน 
- ปฐมนิเทศ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- ชีแ้จงการเรียน 

- แบบทดสอบก่อน
เรียน เร่ือง ล าดบั
และอนกุรม 

ในชัน้เรียน 

2 - ศกึษาเร่ืองล าดบั 
- สง่ใบกิจกรรม 1 

- สอนโดยวิธีบรรยาย - ใบความรู้ 1 
- ใบกิจกรรม 1 

ในชัน้เรียน 

3 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ืองล าดบั 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 1 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 1  
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 1  
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

4 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ืองล าดบั 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 2 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 2 
- ท าแบบทดสอบ 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 2 
- แบบทดสอบ 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

5 - ศกึษาเร่ืองล าดบัเลขคณิต 
- สง่ใบกิจกรรม 2 

- สอนโดยวิธีบรรยาย - ใบความรู้ 2 
- ใบกิจกรรม 2 

ในชัน้เรียน 

6 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ืองล าดบั 
  เลขคณิต 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 3 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 3 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 3 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

7 - ศกึษาเร่ืองล าดบัเลขคณิต 
- สง่ใบกิจกรรม 3 

- สอนโดยวิธีบรรยาย - ใบความรู้ 3 
- ใบกิจกรรม 3 

ในชัน้เรียน 

8 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ืองล าดบัเลขคณิต 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 4 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 4 
- ท าแบบทดสอบ 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 4 
- แบบทดสอบ 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 
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คำบ
เรียนที่ 

บทบำทผู้เรียน บทบำทผู้สอน เคร่ืองมือ 
รูปแบบ
กำรเรียน
กำรสอน 

9 - ศกึษาเร่ืองล าดบัเรขาคณิต 
- สง่ใบกิจกรรม 4 

- สอนโดยวิธีบรรยาย - ใบความรู้ 4 
- ใบกิจกรรม 4 

ในชัน้เรียน 

10 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ืองล าดบั 
  เรขาคณิต 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 5 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 5 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 5 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

11 - ศกึษาเร่ืองล าดบัเรขาคณิต 
- สง่ใบกิจกรรม 5 

- สอนโดยวิธีบรรยาย - ใบความรู้ 5 
- ใบกิจกรรม 5 

ในชัน้เรียน 

12 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ืองล าดบั 
  เรขาคณิต 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 6 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 6 
- ท าแบบทดสอบ 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 6 
- แบบทดสอบ 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

13 - ศกึษาเร่ืองอนกุรมเลขคณิต 
- สง่ใบกิจกรรม 6 

- สอนโดยวิธีบรรยาย - ใบความรู้ 6 
- ใบกิจกรรม 6 

ในชัน้เรียน 

14 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ือง 
  อนกุรมเลขคณิต 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 7 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 7 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 7 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

15 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ือง 
  อนกุรมเลขคณิต 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 8 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 8 
- ท าแบบทดสอบ 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 8 
- แบบทดสอบ 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

16 - ศกึษาเร่ืองอนกุรมเรขาคณิต 
- สง่ใบกิจกรรม 

- สอนโดยวิธีบรรยาย - ใบความรู้ 7 
- ใบกิจกรรม 7 
 

ในชัน้เรียน 
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คำบ
เรียนที่ 

บทบำทผู้เรียน บทบำทผู้สอน เคร่ืองมือ 
รูปแบบ
กำรเรียน
กำรสอน 

17 - ศกึษาผา่นเว็บเร่ือง 
  อนกุรมเรขาคณิต 
- ท าแบบฝึกหดัที่ 9 
- สง่แบบฝึกหดัที่ 9 
- ท าแบบทดสอบ 
- สนทนาออนไลน์ 

- ควบคมุชัน้เรียน 
- แนะน าการเรียน 

- แบบฝึกหดัที่ 9 
- แบบทดสอบ 
- ห้องสนทนา 

บนเว็บ 

18 - ทดสอบหลงัเรียน 
 

- ควบคมุชัน้เรียน - แบบทดสอบหลงั
เรียน เร่ือง ล าดบั
และอนกุรม 

ในชัน้เรียน 

 
 3.  ขัน้กำรพัฒนำ (Development) (ขัน้ตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียน) ขัน้ตอนการพัฒนาสร้างขึน้บนขัน้ตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ  
จุดมุ่งหมายของขัน้ตอนนีคื้อ สร้างแผนการสอนและส่ือของบทเรียน  ในระหว่างขัน้ตอนนีจ้ะต้อง
พัฒนาการสอน และส่ือทัง้หมดท่ีใช้ในการสอน  และเอกสารสนับสนุนต่างๆ สิ่งเหล่านีอ้าจจะ
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยรายละเอียดแตล่ะสว่น ดงันี ้
   3.1  การเตรียมการ การเตรียมการ เก่ียวกบัองค์ประกอบดงันี ้ 
    3.1.1  การเตรียมข้อความ  
    3.1.2  การเตรียมภาพ  
    3.1.3  การเตรียมเสียง  
    3.1.4  การเตรียมคลิปวิดีโอ  
  3.2  การสร้างบทเรียน หลงัจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และสว่นอ่ืน เรียบร้อย
แล้ว ขัน้ตอ่ไปเป็นการสร้างบทเรียน  
  3.3  การสร้างเอกสารประกอบการเรียน  หลงัจากสร้างบทเรียนเสร็จสิน้แล้ว ในขัน้
ตอ่ไปเป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบรูณ์ขัน้ต้นของบทเรียน 
  3.4  เสนอผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือประเมินคณุภาพของบทเรียนผา่นเว็บ โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของ ไชยยศ  
เรืองสวุรรณ (2552, หน้า 126-135) ถ้าได้คา่เฉล่ีย 3.50 ถึง 5.00 ถือว่าใช้ได้ เกณฑ์การประเมินมี
ดงันี ้  
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ค่ำเฉล่ีย ระดับควำมคิดเหน็ 
4.50 – 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 เหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 เหมาะสมปานกลาง 
1.50 – 2.49 เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49 ยงัต้องปรับปรุง 

 
   3.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
   3.6  น าบทเรียนท่ีแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
 4.  ขัน้กำรน ำไปใช้ (Implementation)  การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
       การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Tryout) น าบทเรียนผ่านเว็บท่ีสร้างขึน้ไป
ทดลองหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 3 คน  ท่ีมีระดับผลการเรียน เก่ง      
ปานกลาง และอ่อน เพ่ือดคูวามเหมาะสมของการใช้ภาษา สีท่ีใช้ รูปภาพประกอบ เสียงประกอบ
เวลาท่ีเรียน  จากผลการทดลองใช้ พบว่า การใช้ภาษาเข้าใจง่าย นักเรียนช่ืนชอบสีท่ีชอบใน
บทเรียน  เสนอแนะให้มีรูปภาพประกอบมากขึน้  เสียงประกอบมีความชดัเจน เวลาท่ีใช้ในการเรียน
มีความเหมาะสม ผู้ เรียนให้ความสนใจในบทเรียน  กระตือรือร้นท่ีจะเรียน  และเข้าใจจากการเรียน
ด้วยบทเรียนบทเว็บ  สามารถท าแบบฝึกปฏิบตั ิและแบบทดสอบได้   
      การทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) น าบทเรียนผ่านเว็บท่ีสร้างขึน้ไปทดลอง
กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 9 คน นกัเรียนกลุ่มอ่อน 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน  และ
กลุ่มเก่ง  3  คน  เพ่ือหาจุดบกพร่องต่าง ๆ  ของบทเรียนผ่านเว็บ  เร่ือง ล าดบัและอนุกรม  ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี  5 และเก็บคะแนนระหว่างเรียน  และคะแนนทดสอบหลงัเรียน  รวบรวมคะแนน
เพ่ือน าไปคิดค านวณหาค่าทางสถิติ  จากผลการทดลองพบว่า  บทเรียนผ่านเว็บ  เร่ือง ล าดบัและ
อนุกรม  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 (E1/E2)  ต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80  โดยรวมมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  
เทา่กบั  79.72/79.44    จงึได้น ามาปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อีกครัง้ 
      การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) น าบทเรียนผ่านเว็บท่ีสร้างขึน้  ไปทดลองกับ
นกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน นกัเรียนกลุ่มอ่อน 10 คน กลุ่มปานกลาง 10 คน  และ
กลุ่มเก่ง  10  คน จากผลการทดลองพบว่า  บทเรียนผ่านเว็บ  เร่ือง ล าดับและอนุกรม  ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี  5 โดยรวมมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  80.96/80.17  ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  จึงเช่ือมัน่ได้ว่า  บทเรียนผ่านเว็บ  เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  ท่ี
สร้างขึน้สามารถน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งได้ 
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ศกึษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการ 
ขัน้ตอน วิธีการสร้างบทเรียนผา่นเว็บ 

ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 

วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ 
และเนือ้หาตามหลกัสตูร 

ออกแบบบทเรียนบนเว็บ 

สร้างบทเรียนบนเว็บ 

ทดสอบรายบคุคล นกัเรียน 3 คน 

ทดสอบกลุม่เลก็  นกัเรียน 9 คน 
 

ทดสอบกลุม่ใหญ่ นกัเรียน 30 คน 
 

น าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 
ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5  แสดงขัน้ตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนผา่นเว็บ เร่ืองล าดบัและอนกุรม 
  
 5.  ขัน้ตอนกำรประเมินผล (Evaluation) น าบทเรียนผ่านเว็บท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ไปใช้ทดลองจริง 
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3.  กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพบทเรียนบนเว็บ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

 3.1  ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสร้างแบบประเมินส่ือการสอน บทเรียนบนเว็บ จาก
เอกสารและงานวิจยัตา่งๆ 
 3.2  สร้างแบบประเมินคณุภาพให้มีความสอดคล้องและครอบคลมุคณุสมบตัิท่ี ต้องการ
ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านวิจยัประเมินความสอดคล้อง ก าหนดคะแนนการพิจารณา  ดงันี ้
  + 1  แนใ่จวา่สอดคล้อง  
      0  ไมแ่นใ่จวา่สอดคล้อง 
    - 1  แนใ่จวา่ไมส่อดคล้อง 

 
ภาพ 6 แสดงขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินบทเรียนบนเว็บ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

 3.3. น าแบบประเมินคณุภาพ ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและ ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
ทางการศกึษาการจ านวน  3  ทา่น ตรวจสอบคณุภาพ ก าหนดเกณฑ์ดงันี ้
  ระดบั  5  หมายถึง   มีคณุภาพความเหมาะสมมากท่ีสดุ  
  ระดบั  4  หมายถึง   มีคณุภาพความเหมาะสมมาก  
  ระดบั  3  หมายถึง   มีคณุภาพความเหมาะสมปานกลาง  
  ระดบั  2  หมายถึง   มีคณุภาพความเหมาะสมน้อย  
  ระดบั  1  หมายถึง   มีคณุภาพความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ  

ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมิน บทเรียนบนเว็บ 
 

หาคา่ IOC > 0.5 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

จดัพิมพ์แบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเว็บ 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

ผา่น 

ไมผ่่าน 

ไมผ่่าน 

สร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเว็บ 
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4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
  4.1  ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างแบบทดสอบ โดยวิเคราะห์จากหลกัสูตร ตรงตามเนือ้หา และ
ตวัชีว้ดั  รวมทัง้หมดจ านวน 40 ข้อ 
  4.2  น าแบบทดสอบไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
กบัเนือ้หา และตรงตามวตัถปุระสงค์ โดยพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หา แล้วน าคะแนนท่ีได้จากการ
ลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน หาค่าความสอดคล้อง ซึ่งแต่ละข้อต้องมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0. 5 ขึน้ไป (บุญชุม ศรีสะอาด, 2537, หน้า 43) น าคะแนนการพิจารณา
ของผู้ทรงคณุวุฒิ มาค านวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เป็นรายข้อ  มีข้อสอบท่ีมีค่า  IOC  
ตัง้แต ่ 0.5  ขึน้ไป จ านวน 37 ข้อ  ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความตรงเชิงเนือ้หา  ส่วนข้อสอบท่ีมีค่า 
IOC ต ่ากว่า  0.5  จ านวน  3  ข้อ  ได้ตดัทิง้ไป ได้ข้อสอบท่ีมีคา่  IOC  ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  ไว้จ านวน  
37  ข้อ 
  4.3  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 37 ข้อ ไปทดลองใช้กบันกัเรียน
ท่ีเคยเรียนเร่ืองล าดับและอนุกรมมาแล้ว  เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมจ านวน 30 คน  น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาคณุภาพดงันี ้
   4.3.1  ตรวจสอบค่าความยากของแบบทดสอบ โดยพิจารณาจากค่าความยาก
ตามเกณฑ์ คือ อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80  
   4.3.2  ตรวจสอบคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  คือ  การตรวจสอบวา่ข้อสอบ
สามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้ดีเพียงใด  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจ
จ าแนก  ควรมีคา่อ านาจจ าแนก 0.20 ขึน้ไป  
   ส าหรับการแปลคา่อ านาจจ าแนก สามารถแปลผลได้ดงันี ้
   0.40 – 1.00  คือ  จ าแนกได้ดี เป็นข้อสอบท่ีดี 
   0.30 – 0.39  คือ  จ าแนกได้ เป็นข้อสอบท่ีดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุง 
   0.20 – 0.29  คือ  จ าแนกได้พอใช้ แตต้่องปรับปรุง 
          -1.00 – 0.19  คือ  ไมส่ามารถจ าแนกได้ต้องปรับปรุงหรือต้องตดัทิง้ 
   คดัเลือกเฉพาะข้อสอบท่ีมีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง  0.2 – 0.8  มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r)  ตัง้แต ่0.2  ขึน้ไป  ไว้ใช้  จ านวน 27 ข้อ  ท่ีเหลือตดัทิง้จ านวน 10 ข้อ  และน าข้อสอบท่ี
ใช้ได้จ านวน 27 ข้อมาพิจารณาคดัเลือกไว้ใช้จ านวน 20 ข้อ  
   4.3.3  ตรวจสอบคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ใช้สตูร  KR-20  ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.93 
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หาคา่ IOC > 0.5 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

หาคา่ความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.2-0.8 
หาคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.2 ขึน้ไป 

คดัเลอืกแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ 

หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 

จดัพิมพ์ข้อสอบฉบบัจริง 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

ผา่น 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

สร้างแบบทดสอบตรงตามตวัชีว้ดั 
เร่ือง ล าดบัและอนกุรม จ านวน 40 ข้อ 

 

ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ตวัชีว้ดัและเนือ้หาจากหลกัสตูรแกนกลาง 

 

ศกึษาเนือ้หา เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 
 

  4.4  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  ล าดบัและอนุกรม ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้าโดยใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 7 แสดงขัน้ตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
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5.  แบบวัดทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
  5.1  ผู้ศกึษาค้นคว้าผู้ศกึษาค้นคว้าคดัเลือกจากแบบทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้
พืน้ฐาน (O-Net)  ปี 2549 – 2554 น ามาใช้วัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยน ามาท า
เป็นข้อสอบอตันยั  แบบแสดงวิธีท า จ านวน 18 ข้อ 
  5.2  น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดับและอนุกรม ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

            + 1  หมายถึง เม่ือแนใ่จวา่มีความสอดคล้อง 
                 0  หมายถึง เม่ือไมแ่นใ่จวา่มีความสอดคล้อง 
                         - 1  หมายถึง เม่ือแนใ่จวา่ไมมี่ความสอดคล้อง 
  5.3  น าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองล าดบัและอนกุรม ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้า 

  
ภาพ 8  แสดงขัน้ตอนการคดัเลือกแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

จดัพิมพ์แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

แก้ไขปรับปรุง 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

คดัเลอืกข้อสอบจากข้อสอบ O – net  
เร่ือง ล าดบัและอนกุรม จ านวน 18 ข้อ 

 

ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ตวัชีว้ดัและเนือ้หาจากหลกัสตูรแกนกลาง 

 

ศกึษาข้อสอบ O – net เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 
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 เกณฑ์การประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีดงันี ้
ร้อยละ ระดับทักษะ 
ต ่ากว่า 50 ต้องแก้ไข 
50 – 59  ปรับปรุง 
60 – 69  พอใช้ 
70 – 79 ดี 
80 – 100 ดีมาก 

  
6. กำรสร้ำงแบบประเมินควำมพงึพอใจ 
  6.1  ศกึษาการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจ 
  6.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนแบบผสมผสาน  
เร่ืองล าดับและอนุกรม  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  แบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ตามวิธีของลิเคอร์ท 
ซึง่มี 5  ระดบั (ไชยยศ  เรืองสวุรรณ, 2552, หน้า 152)  โดยก าหนดเกณฑ์ ดงันี ้
   ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ  ให้คา่คะแนน 5 คะแนน 
   ระดบัความพงึพอใจมาก   ให้คา่คะแนน 4 คะแนน 
   ระดบัความพงึพอใจปานกลาง  ให้คา่คะแนน 3 คะแนน 
   ระดบัความพงึพอใจน้อย  ให้คา่คะแนน 2 คะแนน 
   ระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ  ให้คา่คะแนน 1 คะแนน 
  เกณฑ์การแปลผลคา่เฉล่ียความพงึพอใจ ได้แก่ 
   คา่เฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
   คา่เฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจมาก 
   คา่เฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจปานกลาง 
   คา่เฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจน้อย 
   คา่เฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
  6.3  น าแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบด้านเนือ้หา โดย
น าแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน และน าคะแนนมาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกบัความพงึพอใจในบทเรียน 
  6.4  ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
  6.5  น าแบบประเมินความพงึพอใจฉบบัสมบรูณ์ไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง 
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ภาพ 9  แสดงขัน้ตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 
กำรเก็บรวมรวมข้อมูล    

ในการจดักิจกรรมการเรียนในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 9 สปัดาห์ ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 ซึง่ผู้ศกึษาค้นคว้าด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1.  เลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยการเลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน  จ านวน  30  คน 
 2.  ด าเนินการทดลอง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
  2.1 ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน 

ศกึษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบั 
ความพงึพอใจทีม่ีตอ่บทเรียนบนเว็บ 

หาคา่ IOC > 0.5 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

จดัพิมพ์ฉบบัจริง เป็นมาตรสว่น (Rating Scale) 5 ระดบั 

น าไปเก็บข้อมลู 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

ผา่น 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ที่มีตอ่บทเรียนบนเว็บ 
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  2.2 ขัน้ปฐมนิเทศ ในเร่ืองขอบเขตเนือ้หา ข้อตกลงและเง่ือนไขของการเรียน เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย 
  2.3 ขัน้การเรียน ท าการเรียนการสอนเป็นเวลา 9 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม
จ านวนทัง้สิน้ 18 ชัว่โมง โดยคิดเป็นการเรียนออนไลน์ ร้อยละ 50 และ การเรียนในชัน้เรียน ร้อยละ 
50 ของเวลาเรียนทัง้หมด โดยด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบแนวตัง้ คือเรียนในชัน้เรียนสลบักบัการ
เรียนออนไลน์ คือเรียนในชัน้เรียน 2 ชัว่โมง เรียนออนไลน์ 2 ชัว่โมง โดยเข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ดแูล  
  2.4 ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
 3.  ท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 4.  ท าแบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่บทเรียนแบบผสมผสาน 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล     
 1. ค่ำสถติพิืน้ฐำน 
   1.1 ร้อยละ (Percentage) 
   1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) 
   1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถติทิี่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
   2.1 การวิเคราะห์หาคา่ความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้    แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   และแบบประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
   2.2 การวิเคราะห์หาค่าความยาก(p)  และค่าอ านาจจ าแนก(r)  ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   2.3 การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้สตูร KR – 20  
   2.4 วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และการวิ เคราะห์หา
ประสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิ (E2) 
  3. สถติทิี่ใช้ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 
   3.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ            
t – test  Dependent  sample 
   3.2 เพ่ือประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สถิติ ร้อยละ  
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สถติท่ีิใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการศกึษาครัง้นีมี้สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1.  ค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (บญุชม  ศรีสะอาด, 2543)  

    
N
X

X 
   

                 เม่ือ  X    แทน คา่เฉล่ียของคะแนน 

           X    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
           N    แทน จ านวน 

2.  ร้อยละ (Percentage) (บญุชม  ศรีสะอาด, 2543) 

   
f

P 100
N

    

   เม่ือ  P แทน ร้อยละ 
           f แทน คะแนนท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
         N แทน คะแนนเตม็ 
 
3.  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  (Standard Deviation) (บญุชม  ศรีสะอาด, 2543) 

       
 

 

22N x x
S.D.

N N 1
 




 

  เม่ือ         S.D.   แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        x    แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะคน 

        2x    แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 
         N    แทน จ านวนคน 

4.  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2545) 

         
N
R

IOC 
  

                   IOC   แทน   ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ   

                          R    แทน     ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด   
                  N      แทน     จ านวนของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด   
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 5.  ค่ำควำมยำก (Difficulty “ p ”) (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2545) 
p      =   H + L 

      N 
p แทน     คา่ความยากง่าย 

  H แทน    จ านวนคนในกลุม่สงูท่ีตอบถกู 
  L แทน    จ านวนคนในกลุม่ต ่าท่ีตอบถกู 
  N แทน    จ านวนคนในกลุม่สงูและกลุม่ต ่ารวมกนั 
  คา่   p   ท่ีใช้ได้  ควรมีคา่อยูร่ะหวา่ง  0.2  ถึง  0.8 

 6.  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination “ r ”) (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2545) 
  r    =    H - L   
                           N          
r แทน     คา่อ านาจจ าแนก 
H แทน จ านวนคนในกลุม่สงูท่ีตอบถกู 
L แทน      จ านวนคนในกลุม่ต ่าท่ีตอบถกู 
N แทน   จ านวนคนในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
คา่  r  ท่ีใช้ได้  ควรมีอยูร่ะหวา่ง  0.2  ถึง  1.00 

 7.  ค่ำควำมเช่ือม่ัน  (Reliability) (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2545) 
  สูตร     KR – 20 

 
     rtt แทน สมัประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบทดสอบ 
     n แทน จ านวนข้อสอบ 
     S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
     p แทน สดัสว่นของคนท าถกูในแตล่ะข้อ 
     q แทน สดัสว่นของคนท าผิดในแตล่ะข้อ (q = 1 – p) 

 

2tt

n pq
r 1

n 1 S
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 8.  กำรหำประสิทธิภำพ (ชยัยงค์ พรหมวงค์, 2520) ค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สตูรดงันี ้   

          1

x
N

x 100
AE

 
 
 



  

            

               2

F
N

x 100
BE

 
 
 



    

          เม่ือ    1
E     แทน  ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 

             2
E       แทน  ประสิทธิภาพผลลพัธ์ของบทเรียนบนเว็บ 

              x     แทน  คะแนนรวมของกิจกรรมในหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 
                F     แทน  คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
          A    แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
              B    แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
          N    แทน  จ านวนผู้ เรียน 

 9.  t-test (Dependent samples)  ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน ซึ่งมีสตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2545)  
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เม่ือ t แทน คา่ความแตกตา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

  D  แทน  ผลตา่งของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน  
  N  แทน  จ านวนนกัเรียน  

             D   แทน  ผลรวมของผลตา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

            2D  แทน  ผลรวมของผลตา่งก าลงัสองของคะแนนก่อนเรียนและ  
    คะแนนหลงัเรียน  

            
2D  แทน  ยกก าลงัสองของผลรวมของผลตา่งของคะแนน 

 



บทที่  4 
 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

การศกึษาค้นคว้าเร่ือง  การพฒันาบทเรียนแบบผสมผสาน  เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  เพ่ือ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีจดุมุง่หมายเพ่ือ 

1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
80/80 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

3.  เพ่ือประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและ
อนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

ขัน้ตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี  ้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้
 1.  ผลการศึกษาการหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม 
เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 2.  ผลการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 3.  ผลการประเมินคะแนนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัการเรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
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 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและ
อนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
1.  ผลการสร้างและการหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม    
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 จากการทดลองหนึ่งตอ่หนึ่งกับนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  3 คน  ท่ีมีระดบัผล
การเรียน เก่ง  ปานกลาง และอ่อน เพ่ือดคูวามเหมาะสมของการใช้ภาษา สีท่ีใช้ รูปภาพประกอบ 
เสียงประกอบ  เวลาท่ีเรียน  จากผลการทดลองใช้ พบว่า การใช้ภาษาเข้าใจง่าย นกัเรียนช่ืนชอบสี
ท่ีใช้ในบทเรียน  เสนอแนะให้มีรูปภาพประกอบมากขึน้  เสียงประกอบมีความชดัเจน  เวลาท่ีใช้ใน
การเรียนมีความเหมาะสม  ผู้ เรียนให้ความสนใจในบทเรียน  กระตือรือร้นท่ีจะเรียน  และมีความ
เข้าใจจากการเรียนด้วยบทเรียนบทเว็บ  สามารถท าแบบฝึกหดั และแบบทดสอบได้ 

ตาราง 2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน  เร่ือง  ล าดบัและอนุกรม    
ของนกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 9 คน  

จ านวนคน (N) ร้อยละของคะแนนระหวา่งเรียน (E1) ร้อยละของคะแนนหลงัเรียน (E2) 
9 79.72 79.44 

ประสิทธิภาพบทเรียน (E1 /E2) 79.72/79.44 

 จากตาราง 2 พบว่า บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ (E1 /E2) เท่ากับ 79.72/79.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพต ่า
กวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ จงึน าไปปรับปรุงแก้ไข 

ตาราง 3  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน  เร่ือง  ล าดบัและอนุกรม    
ของนกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน  

จ านวนคน (N) ร้อยละของคะแนนระหวา่งเรียน (E1) ร้อยละของคะแนนหลงัเรียน (E2) 
30 80.96 80.17 

ประสิทธิภาพบทเรียน (E1 /E2) 80.96/80.17 

 จากตาราง 3 พบว่า บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ (E1 /E2) เท่ากบั 80.96/80.17  ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 จงึน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง  
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2.  การหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตาราง 4   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน  เร่ือง  ล าดบัและอนุกรม   
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน 30 คน 

จ านวนคน (N) ร้อยละของคะแนนระหวา่งเรียน (E1) ร้อยละของคะแนนหลงัเรียน (E2) 
30 81.02 80.58 

ประสิทธิภาพบทเรียน (E1 /E2) 81.02/80.58 

 จากตาราง 4 พบว่า บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองล าดบัและอนุกรม ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ (E1 /E2) เท่ากบั 81.02/80.58 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80  

3.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียน   
แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์     
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตาราง 5 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้ t – test Dependent Samples 

กลุม่ตวัอยา่ง n x  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 5.63 1.27 

23.39* 0.00 
หลงัเรียน 30 15.13 1.96 

* p<.05 
 จากตาราง 5 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วย
การเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนจริง 
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4.  ผลการประเมินคะแนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียน   
แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตาราง 6 ร้อยละคะแนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 

คะแนนทกัษะ
กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ 

จ านวนนกัเรียน 
(คน) 

คะแนนเตม็ x   ร้อยละ 

หลงัเรียน 30 54 41.5 76.85 

 จากตาราง 6 พบว่าทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม อยู่ในเกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ  76.85 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

5.  ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและ
อนุกรม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตาราง 7 คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่
การเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

ข้อ ข้อความ 
n = 30 

ระดบัความพงึพอใจ 
x   S.D. 

ด้านรูปแบบ/ลักษณะของบทเรียนบนเว็บ    
1 แบบอกัษรและขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ 4.63 0.56 มากท่ีสดุ 
2 เสียงประกอบมีความชดัเจน  4.03 0.67 มาก 
3 การเข้าใช้งานง่าย ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน 4.07 0.83 มาก 
4 บทเรียนมีความสวยงาม นา่สนใจ 4.27 0.52 มาก 
เฉล่ียด้านรูปแบบ/ลักษณะของบทเรียนบนเว็บ 4.25 0.69 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ข้อ ข้อความ x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ด้านเนือ้หา    

5 การจดัล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก 4.13 0.63 มาก 
6 อธิบายเนือ้หาในแตล่ะหนว่ยได้ชดัเจน 4.47 0.57 มาก 
7 แบบทดสอบมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ

เนือ้หา 
4.03 0.67 มาก 

8 บทเรียนชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หา เร่ือง  
ล าดบัและอนกุรม 

4.57 0.57 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียด้านเนือ้หา 4.30 0.64 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    

9 กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมกบัการเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บช่วยให้นักเรียน มีความ
เข้าใจเร่ือง ล าดบัและอนกุรมมากขึน้ 

4.27 0.52 มาก 

10 สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ 4.07 0.87 มาก 
11 สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.47 0.51 มาก 
12 กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน ส่งเสริมการ

ฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4.10 0.40 มาก 

เฉล่ียด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.23 0.61 มาก 
เฉล่ียรวม 4.26 0.65 มาก 

 
 จากตาราง 7 พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจตอ่การเรียนแบบผสมผสานโดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 4.26, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบ/ลักษณะ
ของบทเรียนบนเว็บ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25, S.D. = 0.69)  ด้านเนือ้หามี
ความพึงพอใจระดบัมาก  ( x  = 4.30, S.D. = 0.64)  และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.23, S.D. = 0.61)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แบบอกัษรและขนาด
ของตวัอกัษรท่ีใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.63, S.D. = 0.56)  รองลงมาคือ 
บทเรียนชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หา เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  ( x  = 4.57, S.D. = 0.57)   



บทที่  5 
 

บทสรุป 
 

การศึกษาค้นคว้า เร่ือง การพฒันาบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองล าดบัและอนุกรม เพ่ือ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในครัง้นี ้ผู้ศกึษา
ค้นคว้า สามารถสรุปผลการศกึษาค้นคว้า ได้ดงันี ้
 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  3) เพ่ือประเมินทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม 
เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  4) เพ่ือศกึษา
ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพฒันาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี  ้ได้แก่    นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี   5  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า  1)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่  แผนการจดัการ
เรียนรู้ เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และบทเรียนแบบ
ผสมผสานเร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  2)  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และแบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง 
ล าดบัและอนกุรม 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูโดย  ค านวณคา่ร้อยละ  คา่เฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิตทิดสอบ t – test Dependent Sample 
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สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 ผลการศกึษาค้นคว้า สรุปได้ดงันี ้
 1.  บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.02/80.58  ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80  ท่ีก าหนดไว้ 

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน  เร่ือง ล าดบั
และอนกุรม  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 3.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง 
ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 พบวา่มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ  76.85) 
 4.  ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม 
เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 พบว่า ความ
พงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.26, S.D. = 0.65) 
 
อภปิรายผล 
 จากการศกึษาค้นคว้า เร่ือง การพฒันาบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองล าดบัและอนกุรมเพ่ือ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประเด็นท่ีจะ
น ามาอภิปรายผล ดงันี ้
 1.  ผลการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม พบว่าบทเรียนมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.02/80.58  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80  แสดงให้เห็นว่า
บทเรียนแบบผสมผสานท่ีจดัการเรียนรู้แบบบรรยายร่วมกบัการเรียนออนไลน์นัน้  ท่ีผู้ศกึษาค้นคว้า
ได้พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพท่ีเช่ือถือได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผู้ศกึษาค้นคว้าได้ด าเนินการออกแบบ
และพฒันาบทเรียนบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบของ  ADDIE  Model  (ไชยยศ  เรืองสวุรรณ, 2552, 
หน้า 118 – 120)  ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาระบบท่ีเป็นขัน้ตอน 5 ขัน้คือ  ขัน้วิเคราะห์ ขัน้การ
ออกแบบ ขัน้การพฒันา  ขัน้การน าไปใช้ และขัน้การประเมินผล  โดยออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ด้านเนือ้หาและทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ผู้ เรียน  สอดคล้องกบั งานวิจยัของ สธุาวลัย์  สมานหมู่ (2554, 
บทคดัยอ่)  ได้ท าวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเรียน
แบบผสมผสาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบผสมผสานหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน
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การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   มณีรัตน์  บุญท้วม (2554, บทคัดย่อ) ได้
ท าการค้นคว้าอิสระเร่ือง  การศกึษาผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือเทคนิค
กลุม่ผลสมัฤทธ์ิ(STAD) วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบัและอนกุรมอนนัต์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 ผลการศกึษาพบวา่  บทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ 71.57/76.67 ซึง่สงูกวา่
เกณฑ์ 70/70  ท่ีก าหนดไว้ 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม เพ่ือ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่า 
บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม  ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนือ้หา
บทเรียน เน่ืองมาจากการเรียนแบบบรรยายร่วมกับการเรียนผ่านเว็บ ผู้ เรียนได้เรียนเนือ้หาใน
ห้องเรียน สามารถศกึษาบทเรียน ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลาจากบทเรียนบนเว็บ และตรวจสอบ
ความเข้าใจด้วยตนเองได้ทนัที  โดยการท าแบบฝึกหดัหลงัจากท่ีเรียนบทเรียนไปแล้ว  หากนกัเรียน
ไม่เข้าใจในเร่ืองใดก็สามารถแลกเปล่ียนความรู้กับนักเรียนด้วยกันเองผ่านการสนทนาออนไลน์  
ปรึกษาครูผู้สอนผ่านการสนทนาออนไลน์ หรือการเรียนรู้ในห้องเรียน  นอกจากนีย้งัสามารถศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเ รียนรู้ อ่ืนๆ   เช่น Google Search YouTube ช่วยส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ครบทกุด้าน  สอดคล้องกบัการศกึษาของ  สธุาวลัย์  สมานหมู ่(2554, 
บทคดัย่อ) พบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการเรียน
แบบผสมผสานหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  สไุล
มาน  ยะโกะ (2554, บทคดัยอ่) ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง ผลของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน
ท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในจงัหวดัยะลา พบว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยบทเรียนแบบผสมผสานท่ี
พฒันาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนทีเรียนโดยการ
จดัการเรียนรู้แบบปกต ิอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
 3.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบั
และอนุกรม เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
พบว่ามีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.85  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพนัน้  จะต้องให้มีความสมดลุระหว่างสาระ
ด้านความรู้  ทกัษะและกระบวนการ  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 3)และมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ เรียนในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดทกัษะกระบวนการดงักล่าว   
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ดงันัน้ หวัใจส าคญัของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็คือการฝึกให้ผู้ เรียนเกิดทักษะและ
กระบวนการ  เน่ืองมาจากการเรียนแบบผสมผสานนัน้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทัง้ในและนอกห้องเรียน  มีโจทย์ค าถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือเรียน  ซึ่ง
ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบขัน้ตอนการแสดงวิธีคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนส่ือ
ความกระบวนการคิดหาค าตอบของข้อนัน้ๆ  ได้ด้วยตนเองผ่านการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ อันเน่ืองมาจากกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมและพฒันา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุธาวัลย์  สมานหมู่  (2554, 
บทคดัยอ่)  ได้ท าวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเรียน
แบบผสมผสาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบผสมผสานหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 4.  ความพงึพอใจของผู้ เรียนตอ่การใช้บทเรียนบนเว็บ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม เพ่ือพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 พบวา่ ความพงึพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย  4.26  สาเหตุเพราะว่าผู้ เรียนได้เปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู้     
ศนูย์ศกึษาตอ่เน่ืองแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2545, หน้า 11-12 )  จากรูปแบบการสอนเดิมๆ
ท่ีมีครูบรรยายหน้าห้องเพียงอย่างเดียว อาจท าให้เด็กมีความเข้าใจในบทเรียนท่ีดี แต่กลับเป็น
รูปแบบการสอนท่ีน่าเบื่อ ไมเ่ร้าความสนใจ การสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจให้เกิดการตัง้ใจเป็น
สิ่งท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะหากผู้ เรียน ไมมี่ความสนใจหรือเกิดการอยากเรียนแล้วการสอน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพคงไมเ่กิดผล แตห่ากเป็นวิชาท่ีต้องการค าแนะน าเพ่ือให้เกิดการเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้แล้วนัน้การเรียนผ่านเว็บเพียงอย่างเดียวอาจไม่ดีพอ แต่ถ้าน าการสอนทัง้สองรูปแบบมา
ผสมผสานกันโดยน าข้อดีของแต่ละรูปแบบมาปรับใช้น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน  ดงัเช่น 
การจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัท่ีน ารูปแบบการผสมผสานมาใช้โดยน าจุดเดน่ของรูปแบบการ
เรียนการสอนรูปแบบหนึ่งมาเสริมเพ่ือลดจดุอ่อนของรูปแบบการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือ
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนการสอน คือ การใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บ ร่วมกับการจดัการเรียนการ
สอนในชัน้เรียน  สุธาวัลย์  สมานหมู่ (2554, บทคัดย่อ) พบว่า  การศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน  พบว่าความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ตอ่
การเรียนการสอนและการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศกึษาค้นคว้าไปใช้ 
  1.1  ควรมีการจดัล าดบัเนือ้หา  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงัเรียน  ให้ตรงกบัการ
เรียนรู้ในแตล่ะวนั  
  1.2  ควรมีการใช้หลกัจิตวิทยา  มีการเสริมแรงในรูปแบบตา่งๆ เช่น ให้ค าชม การให้
คะแนน  การแขง่ขนั การให้ของรางวลั 
  1.3  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบผสมผสานท าให้นกัเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีสงูขึน้ จึงควรส่งเสริมให้มีการพฒันาในด้านอ่ืนตอ่ไป เช่น ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไป  
 2.1  ควรมีการพฒันาบทเรียนแบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมทกัษะด้านอ่ืนเช่น  ทกัษะ
การคิดวิ เคราะห์ ในเนือ้หาท่ีต้องใช้กระบวนการคิดวิ เคราะห์  เช่น เ ร่ืองความน่าจะเป็น                   
การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น  
 2.2  ควรมีการพฒันาบทเรียนแบบผสมผสานร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้อ่ืน นอกจาก
การเรียนแบบบรรยาย เชน่ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การเรียนแบบร่วมมือ 
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  โรงเรียนบ้านเหลา่  อ.ตรอน  จ.อตุรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

ภาคผนวก  ข  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

 ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

 แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

 แบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง  
ล าดบัและอนกุรม 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ค32102 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2557 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ล าดบัและอนกุรม จ านวน 18 ชัว่โมง   
ผู้สอน นางปิยธิดา   โพธ์ิประภา  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ์ และฟังก์ชนั 

ม. 4-6/4  เข้าใจความหมายของล าดบัและหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั 
ม. 4–6/5  เข้าใจความหมายของล าดบัเลขคณิต และล าดบัเรขาคณิต หาพจน์ตา่ง ๆ  
               ของล าดบัเลขคณิต   และล าดบัเรขาคณิตและน าไปใช้ 

ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  
          (mathematical   model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ตา่ง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย 

                       และน าไปใช้แก้ปัญหา   
ม. 4–6/6  เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนกุรมเลขคณิตและ 
               อนกุรมเรขาคณิต หาผลบวก   n พจน์แรกของอนกุรมเลขคณิต 
               และอนกุรมเรขาคณิตโดยใช้สตูรและน าไปใช้(ค 4.2) 

ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตผุล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ม. 4-6/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
ม. 4-6/2  ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
               ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
ม. 4-6/3  ให้เหตผุลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อยา่งเหมาะสม 
ม. 4-6/4  ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ 
               ความหมาย และการน าเสนอได้อยา่งถกูต้อง และชดัเจน 
ม. 4-6/5  เช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการ 
               กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ 
ม. 4-6/6  มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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ช่ัวโมง 1 – 2  (ในห้องเรียน) 

1. สาระส าคัญ 
บทนิยาม 
ล ำดับ คือ ฟังก์ชนัท่ีมีโดเมนเป็นเซตของจ านวนนบัท่ีเรียงตอ่กนัและเร่ิมต้นท่ี 1 

   
  ถ้าโดเมนเป็นเซตจ ากดั จะเรียกล าดบัดงักลา่วว่า  “ ล ำดับจ ำกัด ” 
  ถ้าโดเมนเป็นเซตอนนัต์ จะเรียกล าดบัดงักลา่วว่า  “ ล ำดับอนันต์ ” 
  ในการเขียนล าดบันิยมเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงตอ่กนัไป นัน่คือ 
ฟังก์ชนั           1, (1) , 2, (2) , 3, (3) , 4, (4) , ... , , ( )f f f f f n f n ซึง่เป็นล าดบัจ ากดั 
จะเขียนแทนด้วย (1) , (2) , (3) , (4) , , ( )f f f f f n  
  โดยท่ี  (1)f  เรียกว่า พจน์ท่ี 1 เขียนแทนด้วย 

1a   
    (2)f เรียกวา่ พจน์ท่ี 2 เขียนแทนด้วย 

2a  
   (3)f เรียกวา่ พจน์ท่ี 3 เขียนแทนด้วย 

3a  

          
   ( )f n เรียกวา่ พจน์ท่ี n หรือ พจน์ท่ัวไป เขียนแทนด้วย na  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ด้านความรู้   
  1) ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความหมายของล าดบั  

  ด้านทักษะ/กระบวนการ  ผู้ เรียนสามารถ 

  1) เขียนล าดบัให้อยูใ่นรูปแบบแจกแจงได้ 
  2) หาพจน์ถดัไปของล าดบัท่ีก าหนดให้ได้ 
  3) หาพจน์ตา่งๆของล าดบัจากพจน์ทัว่ไปได้ 
  ด้านคุณลักษณะ   

1)  ซ่ือสตัย์สจุริต 
2)  มีวินยั 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  มุง่มัน่ในการท างาน 
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3. สาระการเรียนรู้ / เนือ้หา 

บทนิยาม 
ล ำดับ คือ ฟังก์ชนัท่ีมีโดเมนเป็นเซตของจ านวนนบัท่ีเรียงตอ่กนัและเร่ิมต้นท่ี 1 

 
  ถ้าโดเมนเป็นเซตจ ากดั จะเรียกล าดบัดงักลา่วว่า  “ ล ำดับจ ำกัด ” 
  ถ้าโดเมนเป็นเซตอนนัต์ จะเรียกล าดบัดงักลา่วว่า  “ ล ำดับอนันต์ ” 
 
Ex1) จงพิจารณาวา่ฟังก์ชนัตอ่ไปนีเ้ป็นล าดบัหรือไม ่พร้อมให้เหตผุล / ถ้าเป็นล าดบั 
  จงพิจารณาวา่เป็น ล ำดับจ ำกัด หรือ ล ำดับอนันต์ 
  1)  (1,2),(2,4),(3,6),(4,8)f   
  ตอบ   เน่ืองจาก  1,2,3,4fD  เป็นเซตจ ากดัของจ านวนนบัท่ีเรียงตอ่กนัและเร่ิมท่ี 1 
   ดงันัน้ เป็นล ำดับจ ำกัด 
  2)  (1,1),(3,3),(4,4),(5,5)f   
  ตอบ   เน่ืองจาก  1,3,4,5fD   ไมเ่รียงตอ่กนั(ขาดจ านวนนบั 2) 
   ดงันัน้ ไม่เป็นล ำดับ  
  3)  (1,0),(2,1),(3,0),(4,1),(5,0)f   
  ตอบ   เน่ืองจาก  1,2,3,4,5fD  เป็นเซตจ ากดัของจ านวนนบัท่ีเรียงตอ่กนัและเร่ิมท่ี 1 
   ดงันัน้ เป็นล ำดับจ ำกัด  
  4)  (3,7),(4,5),(5,3),(6,9),(7,7)f   
  ตอบ   เน่ืองจาก  3,4,5,6,7fD  เป็นเซตจ ากดัของจ านวนนบัเรียงตอ่กนั แตไ่มไ่ด้
เร่ิมท่ี 1 
   ดงันัน้ ไม่เป็นล ำดับ 
  5)  (1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,6),...f   
  ตอบ     เน่ืองจาก  1,2,3,4,5,...fD  เป็นเซตอนนัต์ของจ านวนนบัท่ีเรียงตอ่กนัและ
เร่ิมท่ี 1 
   ดงันัน้ เป็นล ำดับอนันต์ 
  6)  (1,3),(3,5),(5,7),(7,9),...f   
  ตอบ   เน่ืองจาก  1,3,5,7,9,...fD  ไมเ่รียงตอ่กนั(ขาดจ านวนนบัคู)่ 
   ดงันัน้ ไม่เป็นล ำดับ 
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  ในการเขียนล าดบัจะนิยมเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงตอ่กนัไป นัน่คือ 
ฟังก์ชนั           1, (1) , 2, (2) , 3, (3) , 4, (4) , ... , , ( )f f f f f n f n ซึง่เป็นล าดบัจ ากดั 
จะเขียนแทนด้วย (1) , (2) , (3) , (4) , , ( )f f f f f n  
  โดยท่ี  (1)f  เรียกว่า พจน์ท่ี 1 เขียนแทนด้วย 

1a   
    (2)f เรียกวา่ พจน์ท่ี 2 เขียนแทนด้วย 

2a  
   (3)f เรียกวา่ พจน์ท่ี 3 เขียนแทนด้วย 

3a  

         
   ( )f n เรียกวา่ พจน์ท่ี n หรือ พจน์ท่ัวไป เขียนแทนด้วย na  
การเขียนวิธีข้างต้นเรียก “ การเขียนแบบแจกแจง” 
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีก าหนดล าดบัด้วยพจน์ทัว่ไป  โดยไมไ่ด้ระบสุมาชิกในโดเมน  ให้ถือว่าล าดบั
นัน้เป็นล าดบัอนนัต์ 
 
Ex2) จากเขียนล าดบัตอ่ไปนีแ้บบแจกแจง 
  1)  (1,0),(2,5),(3,4),(4,8),(5,3)f   
  ตอบ   ล าดบัท่ีได้คือ 0 , 5 , 4 , 8 , 3   (เป็นล าดบัจ ากดั) 
  2)  (1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,6),...f   
  ตอบ  ล าดบัท่ีได้คือ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , …  (เป็นล าดบัอนนัต์) 
 
  การเขียนล าดบันอกจากจะเขียนโดยการแจกแจงแล้ว  อาจเขียนเฉพาะพจน์ทัว่ไปพร้อมทัง้
ระบสุมาชิกในโดเมนเชน่ 
ล าดบั 2 , 4 , 6 , 8 , 10     อาจเขียนแทนด้วย 2na n   เม่ือ {1,2 ,3 ,4 ,5}n  
ล าดบั 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , …  อาจเขียนแทนด้วย 2

na n   เม่ือ n  เป็นจ านวนเตม็บวก 
  โดยเราสามารถหาพจน์ตา่งๆได้โดยการแทนคา่ n  ท่ีต้องการลงในสตูรของพจน์ทัว่ไปท่ี
ก าหนดให้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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Ex3) จงหา 4 พจน์แรกของล าดบัตอ่ไปนี ้
1) 3 1na n   
วิธีท า   จาก 3 1na n     
  แทน 1n   จะได้ 

1 3(1) 1 2a       แทน 2n   จะได้ 
2 3(2) 1 5a     

  แทน 3n   จะได้ 
3 3(3) 1 8a       แทน 4n   จะได้ 

4 3(4) 1 11a     
    ดงันัน้ 4 พจน์แรกของล าดบั คือ  2 , 5 , 8 , 11 
 
2) 2 2na n   
วิธีท า   จาก 2 2na n     
  แทน 1n   จะได้ 2

1 (1) 2 1a        แทน 2n   จะได้ 2

2 (2) 2 2a     
  แทน 3n   จะได้ 2

3 (3) 2 7a       แทน 4n   จะได้ 2

4 (4) 2 14a     
    ดงันัน้ 4 พจน์แรกของล าดบั คือ  -1 , 2 , 7, 14 
 

3) 2

2
n

n
a

n





 

วิธีท า   จาก  2

2
n

n
a

n





  

  แทน 1n   จะได้ 1

1 2 1

1 2 3
a


  


   แทน 2n   จะได้ 2

2 2
0

2 2
a


 


 

  แทน 3n   จะได้ 3

3 2 1

3 2 5
a


 


   แทน 4n   จะได้ 4

4 2 2

4 2 6
a


 


 

    ดงันัน้ 4 พจน์แรกของล าดบั คือ 1

3
  ,

 
0 ,
 
1

5
,
 

2

6
 

 
4) ( 1) 2n n

na    
วิธีท า   จาก ( 1) 2n n

na      
  แทน 1n   จะได้ 1 1

1 ( 1) 2 ( 1)2 2a          
  แทน 2n   จะได้ 2 2

2 ( 1) 2 (1)4 4a      
  แทน 3n   จะได้ 3 3

3 ( 1) 2 ( 1)8 8a          
   แทน 4n   จะได้ 4 4

4 ( 1) 2 (1)16 16a      
    ดงันัน้ 4 พจน์แรกของล าดบั คือ  -2 , 4 , -8 , 16 
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  ในความเป็นจริงแล้ว ยงัมีล าดบัอีกมากมายท่ีไมไ่ด้บอกพจน์ทัว่ไปให้เราทราบแตบ่อกเพียง
พจน์ตา่งๆท่ีเขียนแบบแจกแจงมาแล้ว  ซึง่เราสามารถหาพจน์ถดัไปของล าดบัเหลา่นีไ้ด้ โดยอาศยั
การสงัเกตความสมัพนัธ์ของแตล่ะพจน์ท่ีอยูต่ิดกนัของล าดบั ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี  ้
 
Ex4) จงหาอีก 2 พจน์ถดัไปของล าดบัตอ่ไปนี ้
1) 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , ……. , ……. 
  จะเห็นวา่พจน์ถดัไปได้มาจากการบวกเพิ่มทีละ 5  
ดงันัน้พจน์ถดัไปคือ 30 และ 35 ตามล าดบั 
2) 2 , 4 , 8 , 16 , …… , …… 
  จะเห็นวา่พจน์ถดัไปได้มาจากการคณูพจน์ก่อนหน้าด้วย 2  
ดงันัน้พจน์ถดัไปคือ 32 และ 64 ตามล าดบั 

3) 1 2 3 4
, , , ,

2 3 4 5
…… , …… 

 เม่ือพิจารณาทีละพจน์ จะพบวา่เศษมีคา่น้อยกว่าสว่นอยู ่1  
เม่ือพิจารณาเฉพาะเศษของแตล่ะพจน์ จะพบวา่เศษของพจน์ถดัไปเป็นเลขเรียงกนัและเพิ่มขึน้ทีละ 
1 

ดงันัน้พจน์ถดัไปคือ 5

6
 และ

 
6

7
 ตามล าดบั   

  ส าหรับการหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัโดยอาศยัการสงัเกต  ดงัตวัอยา่งโจทย์ข้างบนนัน้  เรา
จะได้ศกึษากนัอยา่งละเอียดในครัง้ตอ่ไป     
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขัน้น า 
  1) ทบทวนนิยามของฟังก์ชนัโดยให้ผู้ เรียนชว่ยกนัตอบ  จากนัน้ผู้สอนสรุปแล้วยกตวัอยา่ง
ของ 
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นฟังก์ชนัให้ผู้ เรียนด ู2 ตวัอย่าง 
  2) ผู้สอนเกร่ินน าถึงเร่ืองล าดบัท่ีจะเรียนตอ่ไปวา่เก่ียวข้องกบัฟังก์ชนัท่ีมีโดนเมนเป็นเซต
ของจ านวนนบัซึง่เรียงตอ่กนัจากน้อยไปมากและเร่ิมต้นท่ี 1 
  ขัน้สอน 
  1) ผู้ เรียนศกึษานิยามของล าดบั ล าดบัจ ากดั และล าดบัอนนัต์ ท่ีผู้สอนให้บนกระดาน 
จากนัน้ผู้สอนยกตวัอยา่งฟังก์ชัน่ 6 ข้อ  
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      จาก Ex1) เพ่ือให้ผู้ เรียนช่วยกนัพิจารณาวา่ข้อใดเป็นล าดบั ข้อใดเป็นล าดบัจ ากดั  
      ข้อใดเป็นล าดบัอนนัต์ 
  3) ผู้สอนอธิบายให้ผู้ เรียนทราบวา่การเขียนล าดบัจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงกนั
ไป จากนัน้อธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบั พจน์ท่ี 1 พจน์ท่ี 2 พจน์ท่ี 3 พจน์ท่ี 4 วา่คือคา่ใดบ้าง  
พร้อมทัง้สญัลกัษณ์ 

1 2 3, ,a a a  และ
4a  ซึง่แทนท่ีใช้แทนพจน์ทัง้ 4 ตามล าดบั 

จากนัน้ยกตวัอย่างโจทย์จาก Ex2)  
  5) ผู้สอนอธิบายสญัลกัษณ์ 

na ซึง่ใช้แทนพจน์ท่ี n  ของล าดบั จากนัน้ยกตวัอย่างการหาคา่
พจน์ตา่งๆ  ของล าดบัเม่ือก าหนด

na มาให้ ตามโจทย์ใน Ex3) ข้อ 1-2 
  6) ให้ผู้ เรียนลองท าโจทย์ข้อ 3-4 ใน Ex3 ด้วยตนเอง  จากนัน้ให้ผู้ เรียน 2-3 คนท่ีท าเสร็จ
ก่อนลองตอบ 
  7) ผู้ เรียนทัง้หมดและผู้สอนอภิปรายค าตอบร่วมกนัแล้วสรุป 
  8) ผู้สอนเกร่ินน าตอ่ไปว่ายงัมีล าดบัอีกมากมายท่ีไมไ่ด้บอกพจน์ทัว่ไปให้เราทราบแตบ่อก
เพียงพจน์ตา่งๆมาให้ทราบ เพ่ือให้เราหาพจน์ถดัไป 
  9) ผู้ เรียนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็นตวัอย่างของล าดบัจากโจทย์ใน Ex4) วา่พจน์ถดัไปของ
ล าดบัควรเป็นอะไร 
  ขัน้สรุป 
  1) ร่วมกนัสรุปสาระท่ีเรียนผ่านไปในชัว่โมง โดยผู้สอนเป็นฝ่ายถามแล้วให้ผู้ เรียนชว่ยกนั
ตอบ 
  2) ชีแ้จงหวัข้อท่ีจะเรียนในครัง้ตอ่ไป 
  3) ผู้สอนให้แบบฝึกหดั 1.1.1 ในหนงัสือเรียน เพ่ือท าเป็นการบ้านเพิ่มเตมิ 
 
5. ส่ือการเรียนรู้   

หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ ม.5  เลม่ 3  สสวท.  
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6. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา 
1) ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย
ของล าดบั 

สงัเกตการณ์ตอบค าถาม 
และการร่วมกิจกรรม 
ในชัน้เรียน 

มีจ านวนผู้ เรียน 80 % ขึน้ไป 
ท่ีตอบค าถามได้อย่าง
ถกูต้อง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ   
 1) ผู้ เรียนสามารถหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัได้ 
 2) ผู้ เรียนสามารถเขียนล าดบัในรูปแจงพจน์
ได้ 

 
ใบงาน 
ใบกิจกรรม 

มีจ านวนผู้ เรียน 80% ขึน้ไป 
ท่ีท าการบ้านได้ถกูต้องอยา่ง 

ด้านคุณลักษณะ   
1)  ซ่ือสตัย์สจุริต 
2)  มีวินยั 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  มุง่มัน่ในการท างาน 

รายช่ือเข้าเรียน 
สถิตกิารสง่การบ้าน 

1) มีจ านวนผู้ เรียน 80%  
    ขึน้ไป ท่ีเข้าเรียนตรงเวลา 
2) มีจ านวนผู้ เรียน 80%  
    ขึน้ไป ท่ีสง่การบ้านตรง  
    เวลา 

 
 
 
              ลงช่ือ....................................................... ผู้สอน 

                               (นางปิยธิดา   โพธ์ิประภา) 
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ช่ัวโมง 3 – 4 (เรียนผ่านเว็บ) 
1. สาระส าคัญ 
   การหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัท่ีซบัซ้อนไมม่ากนกั สามารถท าได้โดยใช้การสงัเกต
ความสมัพนัธ์ของแตล่ะพจน์กบัล าดบัท่ีของพจน์  โดยนิยมสงัเกตจาก 
  (1) ผลตา่งระหวา่ง 2 พจน์ท่ีอยูต่ิดกนั ท่ีสมัพนัธ์กบัล าดบัท่ีของพจน์ 
  (2) อตัราสว่นระหวา่ง 2 พจน์ท่ีอยู่ตดิกนั ท่ีสมัพนัธ์กบัล าดบัท่ีของพจน์ 
  (3) กรณีเป็นเศษสว่น อาจต้องแยกพิจารณาดงันี ้
    3.1) สงัเกตความสมัพนัธ์ระหวา่งเศษกบัสว่นไปพร้อมๆกนั 
    3.2) แยกพิจารณาเศษและส่วนคนละครัง้(เม่ือเศษและสว่นไมส่มัพนัธ์กนั) 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ด้านความรู้  ผู้ เรียนสามารถ 

  1) อธิบายความสมัพนัธ์ของพจน์ตา่งๆกบัล าดบัของพจน์ได้ 
  2) มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความส าคญัของพจน์ทัว่ไปได้ 
  3) ให้เหตผุลได้อยา่งเหมาะสม 

  ด้านทักษะ/กระบวนการ  ผู้ เรียนสามารถ 
  1) หาพจน์ถดัไปของล าดบัท่ีให้มาได้ 
  ด้านคุณลักษณะ   
  1)  ซ่ือสตัย์สจุริต 

2)  มีวินยั 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  มุง่มัน่ในการท างาน 

 3. สาระการเรียนรู้ 
  ในการหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัท่ีซบัซ้อนไมม่ากนกั สามารถท าได้โดยใช้การสงัเกต
ความสมัพนัธ์ของแตล่ะพจน์กบัล าดบัของพจน์   
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขัน้น า 
  1) ทบทวนนิยามของล าดบัในครัง้ท่ีผา่นมา 
  2) ผู้ เรียนเข้าสูเ่ว็บไซต์  http://krubeer.hmk.ac.th แนะน าการใช้บทเรียน  

3) ลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียน 

http://krubeer.hmk.ac.th/
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  ขัน้สอน 
  1) ให้ผู้ เรียนศกึษาบทเรียนเร่ืองการหาพจน์ทัว่ไปของล าดบั 
 2) ท าแบบฝึกหดั 1.1 – 1.3 
 ขัน้สรุป 
  1) ร่วมกนัสรุปสาระท่ีเรียนผ่านไปในชัว่โมงผา่นกระดานสนทนาออนไลน์ 
  2) ชีแ้จงหวัข้อท่ีจะเรียนในครัง้ตอ่ไป 
  3) ผู้สอนให้แบบฝึกหดั1.1.3 (ข้อ1,2,3,4,5,6,7) ในหนงัสือเรียน เพ่ือท าเป็นการบ้าน
เพิ่มเตมิ 
5. ส่ือการเรียนรู้     
 1. บทเรียนผ่านเว็บ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ ม.5  เลม่ 3  สสวท. 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีประเมินผล เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา 
1) อธิบายหลกัในการหาพจน์ทัว่ไปโดยการ 
    สงัเกตได้ 
2) แสดงเหตผุลประกอบได้อยา่งเหมาะสม 

สงัเกตการณ์ตอบค าถาม 
และการร่วมกิจกรรม 
ในชัน้เรียน 

มีจ านวนผู้ เรียน 70 % ขึน้ไป ท่ี
ตอบค าถามได้อยา่งถกูต้อง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ   
1) หาพจน์ถดัไปของล าดบัท่ีให้มาได้ 

สงัเกตการณ์ตอบค าถาม 
สมดุการบ้าน 
ใบงาน 

มีจ านวนผู้ เรียน 70% ขึน้ไป ท่ี
ท าการบ้านได้ถกูต้องอยา่ง
น้อย 70% 

ด้านคุณลักษณะ   
1)  ซ่ือสตัย์สจุริต 
2)  มีวินยั 
3)  ใฝ่เรียนรู้ 
4)  มุง่มัน่ในการท างาน 

รายช่ือเข้าเรียน 
สถิตกิารสง่การบ้าน 

1) มีจ านวนผู้ เรียน 80%  
     ขึน้ไป ท่ีเข้าเรียนตรงเวลา 
2) มีจ านวนผู้ เรียน 80%  
    ขึน้ไป ท่ีสง่การบ้านตรงเวลา 

 
 

ลงช่ือ....................................................... ผู้สอน 
                               (นางปิยธิดา   โพธ์ิประภา) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 4 
เร่ือง ล าดับและอนุกรม 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 
1. จากล าดบั  1, 8, 27, 64, . . .  พจน์ถดัไปอีก  2  พจน์  คือข้อใด 
 ก. 81, 243 ข. 125, 216 
 ค. 192, 576 ง. 144, 192 
2. พจน์ทัว่ไปของล าดบั 1, 4, 7, 10, 13, . . . ตรงกบัข้อใด 
 ก. na 2n 1    ข. na 3n 1   
 ค. na 3n 2   ง. na 5n 4    
3. เม่ือก าหนดพจน์แรก เทา่กบั  2 และผลตา่งร่วม เท่ากบั – 3  ส่ีพจน์แรกของล าดบัเลขคณิตนี ้  
 คือข้อใด 

 ก.  2,  – 1 ,  – 4,  – 7   ข. 2,  1 ,  4,  7  
 ค. 2,  – 5 , – 8, – 11 ง. 2,  5 ,  8,  11 

4. ล าดบัเลขคณิตในข้อใดมีผลตา่งร่วมตา่งจากข้ออ่ืน 
 ก. 4, 8, 12, 16, 20 ข. 5, 9, 13, 17, 21 
 ค. 13, 16, 19, 22, 25  ง. 10, 14, 18, 22, 24 
5. ล าดบัเลขคณิตล าดบัหนึง่มีพจน์แรกเป็น 3 และผลตา่งร่วมเป็น 2 แล้วพจน์ท่ี n ตรงกบัข้อใด 
 ก. 2n ข. 2n – 1  
 ค. 2n + 1  ง. 2n – 3 
6. จงหาพจน์ท่ี 30 ของล าดบัเลขคณิต 1, 3, 5, . . .  
 ก. 59  ข. 60  
 ค. 61  ง. 62 
7. จ านวนท่ีหารด้วย 9 ลงตวั ซึ่งมีคา่อยูร่ะหวา่ง 500 และ 800 มีก่ีจ านวน  
 ก. 31  ข. 32  
 ค. 33   ง. 34 
8. จ านวนท่ีอยูร่ะหว่าง 6 และ 20 ท่ีท าให้จ านวนทัง้สามพจน์เรียงกนัในล าดบัเลขคณิต  
 คือจ านวนใด 
 ก. 11 ข. 12 
 ค. 13   ง. 14 



104 
 

9. จดัท่ีนัง่ส าหรับผู้ เข้าชมการแสดงในโรงละครแหง่หนึง่ดงันี ้แถวท่ีหนึง่ 20 ท่ีนัง่ แถวท่ีสอง 22  
 ท่ีนัง่ แถวท่ีสาม 24 ท่ีนัง่ และเพิ่มท่ีนัง่แถวละ 2 ท่ีนัง่ เชน่นีไ้ปเร่ือยๆ จนเตม็พืน้ท่ีในโรงละคร  
 จ านวน 20 แถว แถวสดุท้ายต้องใช้เก้าอีก่ี้ตวั 
 ก. 56 ข. 58  
 ค. 60 ง. 62 

10. พจน์ถดัไปของล าดบัเรขาคณิต  
1

8,2,
2 ,…   ตรงกบัข้อใด 

 ก. 2

1
2

  ข.  3

1
2

 

 ค. 4

1
2

 ง. 5

1
2

 

11. ล าดบัเรขาคณิตในข้อใด  มีอตัราสว่นร่วมอยูใ่นชว่ง (0.3 , 0.5)  

 ก. 
5 25
3, ,
4 48

  ข. 
4 8
2, ,
3 9

 

 ค. 
9

4,3,
8

 ง. 
16

5,4,
5

 

 12. – 96 เป็นพจน์ท่ีเท่าใดของล าดบัเรขาคณิต  3, – 6, 12, – 24, . . . 
 ก. 6  ข. 7 
 ค. 8 ง. 9 
13. พจน์ท่ี  n  ของล าดบั  8, 16, 32, . . .  ตรงกบัข้อใด 

 ก. n2   ข. n 12   

 ค. n 22     ง. n 32   
14. สริุยาเร่ิมต้นท างานด้วยเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท และหวงัวา่ เงินเดือนของเขาจะเพิ่มขึน้ 
 ปีละ 7% ของเงินเดือน ในปีท่ี 6 สริุยาจะได้รับเงินเดือนประมาณเทา่ใด  
 ก. 20,935 บาท ข. 21,038 บาท  
 ค. 22,510 บาท  ง. 23,670 บาท 
15. ข้อใดไม่เป็นอนกุรมเลขคณิต 
 ก. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ข. 2 + 4 + 8 +16 + 32  
 ค. 7 + 14 + 21 + 28 + 35 ง. 10 + 15 + 20 +25 + 30 
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16. ผลรวมของอนกุรม 6 + 9 + 12 + . . .+99  มีคา่เทา่กบัข้อใด  
 ก. 1,690    ข. 1,685 
 ค. 1,682 ง. 1,680   
17. สวนชาเขียว ปลกูต้นชาเป็นแถวดงันี ้แถวแรก 14 ต้น แถวท่ีสอง 16 ต้น แถวท่ีสาม 18 ต้น  
 โดยปลกูเพิ่มเชน่นี ้ตามล าดบัเลขคณิต  ถ้าปลกูทัง้หมด  20  แถว  จะมีต้นชาเขียวทัง้หมด 
 ก่ีต้น 
 ก. 650 ข. 660  
 ค. 670 ง. 680 
18. ข้อใดเป็นอนกุรมเรขาคณิต 
 ก. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ข. 2 + 4 + 8 +16 + 32  
 ค. 7 + 14 + 21 + 28 + 35 ง. 10 + 15 + 20 +25 + 30 
19. ผลบวก 10 พจน์แรกของอนกุรมเรขาคณิต 1 + 2 + 4 + 8 + . . . เทา่กบัเทา่ใด 
 ก. 1,017  ข. 1,020  
 ค. 1,023  ง. 1,030 
20. ตะวนัตัง้ใจจะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลแหง่หนึง่โดยปีแรกบริจาคเงินจ านวน 5000 บาท  
 ในปีถดัไปบริจาคเพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ของเงินบริจาคในปีท่ีผ่านมา เม่ือครบ 5 ปี โรงพยาบาล 
 จะได้รับเงินบริจาครวมทัง้หมดเทา่ไร  
 ก.  150,000 ข.  155,000  
 ค.  160,000 ง.  165,000 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 4 

เร่ือง ล าดับและอนุกรม 
 

ข้อ  ข้อ  
1. ข. 11. ก. 
2. ค. 12. ก. 
3. ก. 13. ค. 
4. ค. 14. ข. 
5. ค. 15. ข. 
6. ก. 16. ง. 
7. ค. 17. ข. 
8. ค. 18. ข. 
9. ข. 19. ค. 

10. ข. 20. ข. 
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แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
เร่ือง ล าดับและอนุกรม 

ค าชีแ้จง  จงแสดงวิธีท า โดยละเอียด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1. ถ้า 1 2 3a ,a ,a ,...  เป็นล าดบัเลขคณิต  ซึง่  30 10a a 30    แล้ว  ผลตา่งร่วมของ 

ล าดบัเลขคณิตนี ้ มีคา่เท่าใด (O - Net 50) 

2. จงหาพจน์ท่ี  31  ของล าดบัเลขคณิต   
1 1 1
, , ,...

20 30 60
      

3. ผลบวกของอนกุรมเรขาคณิต 1 – 2 + 4 – 8 + … + 256 เทา่กบัเทา่ใด  (O - Net 51) 
4. จงหาคา่ของ 1 + 6 + 11 + 16 + … + 101 (O - Net 52) 
5. ล าดบัเลขคณิต – 43, – 34, – 25, … มีพจน์ท่ีมีคา่น้อยกวา่ 300 อยูก่ี่พจน์ (O - Net 54) 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
6. ก าหนดให้ nS  เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนกุรมเรขาคณิต ซึง่มีอตัราส่วนร่วมเท่ากบั 2  

ถ้า  10 8S S 32    แล้ว  พจน์ท่ี 9 ของอนกุรมนีเ้ทา่กบัเทา่ใด (O - Net 51) 
7. พิจารณาผลตา่งระหว่างพจน์ของล าดบั  2, 5, 10, 17, 26, . . . โดยการให้เหตผุลแบบอปุนยั  

พจน์ท่ี 10 ของล าดบั เทา่กบัเทา่ใด (O - Net 52) 

8. ก าหนดให้  
3 1
,1, , ...
2 2    เป็นล าดบัเลขคณิต  ผลบวกของพจน์ท่ี 40 และพจน์ท่ี 42 เทา่กบั

เทา่ใด  (O - Net 53) 

ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
9. ถ้า  1 2 3a ,a ,a ,...  เป็นล าดบัเลขคณิต  ซึง่  2 3 9a a ... a 100     แล้ว  

10 1 2 10S a a ... a      มีคา่เท่ากบัเทา่ใด (O - Net 51) 
10. ก าหนดให้ 1 2 3a ,a ,a ,...   เป็นล าดบัเรขาคณิตถ้า 2a 8   และ 5a 64    แล้ว                         

ผลบวกของ 10 พจน์แรกของล าดบันีมี้คา่เท่าใด (O - Net 53) 
11. ล าดบัเรขาคณิตล าดบัหนึง่มีผลบวกและผลคณูของ 3 พจน์แรกเป็น 13 และ 27 ตามล าดบั  

ถ้า r เป็นอตัราส่วนร่วมของล าดบันีแ้ล้ว 
1

r
r

   มีคา่เทา่ใด (O - Net 54) 
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ความสามารถในการเช่ือมโยง 
12. ป้าจุ๊ เร่ิมขายขนมครกในวนัท่ี 3 มกราคม ในวนัแรกขายได้ก าไร 100 บาท และในวนัตอ่ๆ ไป 

จะขายได้ก าไรเพิ่มขึน้จากวนัก่อนหน้าวนัละ 100 บาท จงหาวนัท่ีของเดือน มกราคมท่ีป้าจุ๊
ขายได้เฉพาะก าไรในวนันัน้ 340 บาท (O - Net 49) 

13. ถ้าผลบวกและผลคณูของสามพจน์แรกของล าดบัเลขคณิตท่ีมี  d  เป็นผลตา่งร่วม เทา่กบั   

15 และ 80  ตามล าดบั  แล้ว  2d   มีคา่เทา่ใด (O - Net 49) 
14. ก าหนดให้ S = {101, 102, 103, …, 999} ถ้า a เทา่กบัผลบวกของจ านวนค่ีทัง้หมดใน S และ 

b เทา่กบัผลบวกของจ านวนคูท่ัง้หมดใน S แล้ว b – a มีคา่เทา่กบัเทา่ใด (O - Net 50) 
15. ในสวนป่าแหง่หนึง่ เจ้าของปลกูต้นยคูาลิปตสัเป็นแถว ดงันี ้แถวแรก 12 ต้น แถวท่ีสอง 14 ต้น                

แถวท่ีสาม 16 ต้น โดยปลกู เพิ่มเชน่นี ้ตามล าดบัเลขคณิต ถ้าเจ้าของปลกูต้นยคูาลิปตสั
ทัง้หมด 15 แถว จะมีต้นยคูาลิปตสัในสวนป่านีท้ัง้หมดก่ีต้น (O - Net 53) 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
16. ก าหนดให้ 1 2 3a ,a ,a   เป็นล าดบัเรขาคณิต โดยท่ี 1a 2   และ 3a 200  แล้ว 2a  มีคา่

เทา่ใด (O - Net 52) 

17. ใน 40 พจน์แรกของล าดบั n
na 3 ( 1)     มีก่ีพจน์ท่ีมีคา่เทา่กบัพจน์ท่ี 40  (O - Net 53) 

18. ก าหนดให้ nS  เป็นผลบวก n พจน์แรกของล าดบัเลขคณิต 1 2 3a ,a ,a ,...   ถ้า 5S 90   
และ 10S 5  แล้ว 11a  มีคา่เท่ากบัเทา่ใด (O - Net 54) 

 
 

หมายเหตุ  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้วดัโดยการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน
และการทดสอบท้ายหนว่ยการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน:ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถในการแกปัญหาที่ปรากฏให้เห็น 

3  :  ดี 
ใช้ยทุธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ  อธิบายถึงเหตผุลในการใช้วิธีการ
ดงักลา่วได้ดี 

2  :  พอใช้ 
มียทุธวิธีด าเนินการแก้ปัญหา  ส าเร็จเพียงบางสว่น  อธิบายถึงเหตผุล
ในการใช้วิธีการดงักลา่วได้บางสว่น 

1  :  ควรแก้ไข 
มีร่องรอยการแก้ปัญหาบางสว่น  เร่ิมคดิว่าท าไมจงึต้องใช้วิธีการนัน้
แล้วหยดุ  อธิบายตอ่ไมไ่ด้  แก้ปัญหาไมส่ าเร็จ 

0  :  ควรปรับปรุง ท าได้ไมถ่ึงเกณฑ์ข้างต้นหรือไมมี่ร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหา 
  
ทักษะกระบวนการ  ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน:ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฏให้เหน็ 

3  :  ดี มีการอ้างอิงท่ีถกูต้อง  และเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 
2  :  พอใช้ เสนอแนวคดิไมส่มเหตสุมผลในการประกอบการตดัสินใจ 
1  :  ควรแก้ไข มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 
0  :  ควรปรับปรุง ไมมี่แนวคดิประกอบการตดัสินใจ 
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ทักษะกระบวนการ     ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 

คะแนน:ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถในการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
 และการน าเสนอที่ปรากฏให้เห็น 

3  :  ดี 
ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  น าเสนอตามล าดบัขัน้ตอน 
ได้ถกูต้อง  รายละเอียดสมบรูณ์ 

2  :  พอใช้ 
ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์    พยายามน าเสนอ
ตามล าดบัขัน้ตอนชดัเจนบางสว่น 

1  :  ควรแก้ไข 
ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์    อยา่งง่าย ๆ  และการ
น าเสนอล าดบัขัน้ตอนไมช่ดัเจน 

0  :  ควรปรับปรุง ไมน่ าเสนอข้อมลู 
 
ทักษะกระบวนการ      ความสามารถในการเช่ือมโยง 

คะแนน:ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถในการเช่ือมโยงที่ปรากฏให้เหน็ 

3  :  ดี 
น าความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกบั
สาระคณิตศาสตร์  / สาระอ่ืน / ในชีวิตประจ าวนั  เพ่ือชว่ยในการ
แก้ปัญหา  หรือประยกุต์ใช้ได้ดี 

2  :  พอใช้ 
น าความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัสาระ
คณิตศาสตร์ ได้บางสว่น 

1  :  ควรแก้ไข 
น าความรู้  หลกัการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงยงัไม่
เหมาะสม 

0  :  ควรปรับปรุง ไมมี่การเช่ือมโยงกบัสาระอ่ืนใด 
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ทักษะกระบวนการ  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

คะแนน:ระดับ
คุณภาพ 

ความคิดริเริมสร้างสรรค์ที่ปรากฏให้เห็น 

3  :  ดี มีแนวคิด/ วิธีการแปลกใหม่ท่ีสามารถน าไปปฏิบตัไิด้ถกูต้องสมบรูณ์ 
2  :  พอใช้ มีแนวคิด/ วิธีการไมแ่ปลกใหมแ่ตน่ าไปปฏิบตัิแล้วถกูต้องสมบรูณ์ 
1  :  ควรแก้ไข มีแนวคิด/ วิธีการไมแ่ปลกใหมแ่ละน าไปปฏิบตัแิล้วไมถ่กูต้องสมบรูณ์ 
0  :  ควรปรับปรุง ไมมี่ผลงาน 

 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ ระดับทักษะ 
ต ่ากว่า 50 ต้องแก้ไข 
50 – 59  ปรับปรุง 
60 – 69  พอใช้ 
70 – 79 ดี 
80 – 100 ดีมาก 
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แบบประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
เร่ือง ล าดับและอนุกรม 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนพิจารณาความพงึพอใจของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ืองล าดบั
และอนกุรม โดยเขียนเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง “ระดบัความพงึพอใจ”  ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียน ดงันี ้  

5   หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ   
4   หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
3   หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง  
2   หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 
1   หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะของบทเรียนบนเว็บ      

1 แบบอกัษรและขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้      
2 เสียงประกอบมีความชดัเจน       
3 การเข้าใช้งานง่าย ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน      
4 บทเรียนมีความสวยงาม นา่สนใจ      

ด้านเนือ้หา      
5 การจดัล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก      
6 อธิบายเนือ้หาในแตล่ะหนว่ยได้ชดัเจน      
7 แบบทดสอบมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ

เนือ้หา 
     

8 บทเรียนชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หา เร่ือง  
ล าดบัและอนกุรม 

     

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
9 กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมกบัการเรียน

ด้วยบทเรียนบนเว็บช่วยให้นักเรียน มีความ
เข้าใจเร่ือง ล าดบัและอนกุรมมากขึน้ 

     

10 สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ      
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
11 สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง      
12 กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน ส่งเสริมการ

ฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
     

 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………..... 
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ภาคผนวก  ค  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ตาราง 8    แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้  
      เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

ตาราง 9    แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคณุภาพ 
        บทเรียนบนเว็บ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 
ตาราง 10  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบนเว็บ  

      เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 
ตาราง 11  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 ของบทเรียนแบบ 

      ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  ทดลองกบันกัเรียน จ านวน  9  คน 
ตาราง 12  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 ของบทเรียนแบบ 

      ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ทดลองกบันกัเรียน จ านวน  30  คน 
ตาราง 13  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

       ทางการเรียนกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 ตาราง 14  แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p)  และคา่อ านาจจ าแนก (r)  
    ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  
    ล าดบัและอนกุรม  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  จ านวน  30  คน 

ตาราง 15  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัทกัษะ 
       กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ตาราง 16  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความ 
       พงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 
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ตาราง 8  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
   เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
ผลการ
พจิารณา 

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

สาระส าคัญ 
1.  สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
2.  สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.  สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
4.  สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
5.  สอดคล้องกบัเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
6.  สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
7.  เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
8.  สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
9.  สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
ส่ือการเรียนรู้ 
10. สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
11. สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
12. สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 9  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเว็บ 
   เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
ผลการ
พจิารณา 1 2 3 

1.  ด้านเนือ้หาของบทเรียน 
 1.1  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความสมบรูณ์ชดัเจน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 1.2  เนือ้หาถกูต้องตามหลกัวิชา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 1.3  เนือ้หามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 1.4  การน าเสนอเนือ้หามีล าดบัและชดัเจน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 1.5  ภาษาท่ีใช้เหมาะกบัระดบัเนือ้หาวิชา +1 +1 0 0.66 สอดคล้อง 
 1.6  ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 1.7  เนือ้หามีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ือง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 1.8  มีแหลง่อ้างอิงของข้อมลูและเนือ้หา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 
 2.1  รูปแบบการน าเสนอเนือ้หา +1 0 +1 0.66 สอดคล้อง 
 2.2  รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใช้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 2.3  ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 2.4  สีของตวัอกัษรท่ีใช้ +1 +1 0 0.66 สอดคล้อง 
 2.5  การเข้าถึงเมนตูา่งๆ สะดวกตอ่การใช้งาน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 2.6  การเช่ือมโยง (Link) ภายในบทเรียน 0 +1 +1 0.66 สอดคล้อง 
 2.7  ความเหมาะสมของการใช้สีกบัการออกแบบ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 2.8  ความน่าสนใจในการใช้บทเรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.  ด้านภาษา 
 3.1  ความเหมาะสมของการใช้ค าในการส่ือความหมาย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 3.2  ความถกูต้องของภาษาท่ีใช้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 3.3  ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกบัวยั +1 0 +1 0.66 สอดคล้อง 
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ตาราง 9  (ตอ่)      

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
ผลการ
พจิารณา 1 2 3 

4.  ด้านการประเมินการเรียนรู้ 
 4.1  สอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 4.2  ความยากง่ายเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 4.3  สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
 4.4  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

ตาราง 10  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบนเว็บ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 
   ระดบัเกณฑ์ความเหมาะสมซึง่เสนอแนะโดย ไชยยศ  เรืองสวุรรณ (2552)  

ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเหน็ 
4.50 – 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 เหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 เหมาะสมปานกลาง 
1.50 – 2.49 เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49 ยงัต้องปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

x   
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1.  ด้านเนือ้หาของบทเรียน 
 1.1  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความสมบรูณ์ชดัเจน 5 5 4 4.67 มากท่ีสดุ 
 1.2  เนือ้หาถกูต้องตามหลกัวิชา 4 5 5 4.67 มากท่ีสดุ 
 1.3  เนือ้หามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 4 5 5 4.67 มากท่ีสดุ 
 1.4  การน าเสนอเนือ้หามีล าดบัและชดัเจน 4 5 5 4.67 มากท่ีสดุ 
 1.5  ภาษาท่ีใช้เหมาะกบัระดบัเนือ้หาวิชา 4 4 4 4.00 มาก 
 1.6  ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 5 4 5 4.67 มากท่ีสดุ 
 1.7  เนือ้หามีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ือง 5 5 4 4.67 มากท่ีสดุ 
 1.8  มีแหลง่อ้างอิงของข้อมลูและเนือ้หา 4 5 4 4.33 มาก 

รวมด้านเนือ้หา 4.54 มากที่สุด 
2.  ด้านการออกแบบ 
 2.1  รูปแบบการน าเสนอเนือ้หา 4 4 4 4.00 มาก 
 2.2  รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใช้ 4 5 4 4.33 มาก 
 2.3  ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ 4 5 4 4.33 มาก 
 2.4  สีของตวัอกัษรท่ีใช้ 4 5 5 4.67 มากท่ีสดุ 
 2.5  การเข้าถึงเมนตูา่งๆ สะดวกตอ่การใช้งาน 4 4 4 4.00 มาก 
 2.6  การเช่ือมโยง (Link) ภายในบทเรียน 4 5 4 4.00 มาก 
 2.7  ความเหมาะสมของการใช้สีกบัการออกแบบ 4 5 4 4.33 มาก 
 2.8  ความน่าสนใจในการใช้บทเรียน 4 5 5 4.67 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 10  (ตอ่)      

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

x  
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

รวมด้านการออกแบบ 4.29 มาก 
3.  ด้านภาษา 
 3.1  ความเหมาะสมของการใช้ค าในการส่ือความหมาย 5 4 4 4.33 มาก 
 3.2  ความถกูต้องของภาษาท่ีใช้ 4 5 4 4.67 มากท่ีสดุ 
 3.3  ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกบัวยั 4 4 5 4.33 มาก 

รวมด้านภาษา 4.44 มาก 
4.  ด้านการประเมินการเรียนรู้ 
 4.1  สอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์ 5 5 4 4.67 มากท่ีสดุ 
 4.2  ความยากง่ายเหมาะสม 4 4 4 4.00 มาก 
 4.3  สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ 4 4 5 4.33 มาก 
 4.4  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 4 5 5 4.33 มาก 

รวมด้านการประเมินการเรียนรู้ 4.33 มาก 
ความเหมาะสมของบทเรียนในภาพรวม 4.41 มาก 
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ตาราง 11  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 ของบทเรียนแบบผสมผสาน  
     เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  ทดลองกบันกัเรียน จ านวน  9  คน 

คน
ที่ 

ระหว่างเรียน รวม 
หลัง
เรียน 

10 10 10 15 20 15 20 20 20 20 160 40 
1 5 6 7 9 14 8 14 15 14 13 105 26 
2 6 8 7 12 15 8 15 16 14 15 116 28 
3 7 8 7 13 15 9 14 15 13 16 117 28 
4 8 8 8 12 14 12 16 16 16 16 126 32 
5 9 9 8 14 15 12 15 16 14 15 127 34 
6 10 9 9 13 14 13 14 17 17 16 132 32 
7 8 8 9 15 14 14 15 18 18 18 137 36 
8 10 10 10 14 16 13 16 17 17 18 141 34 
9 8 10 8 14 17 14 20 20 19 17 147 36 
รวม 71 76 73 116 134 103 139 150 142 144 1148 286 
เฉล่ีย 7.89 8.44 8.11 12.89 14.89 11.44 15.44 16.67 15.78 16.00 127.56 31.78 
ร้อยละ 78.89 84.44 81.11 85.93 74.44 76.30 77.22 83.33 78.89 80.00 79.72 79.44 

E1/E2 79.72 79.44 
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ตาราง 12  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 ของบทเรียนแบบผสมผสาน  
     เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  ทดลองกบันกัเรียน จ านวน 30  คน 

คนที่ 
ระหว่างเรียน รวม 

หลัง
เรียน 

10 10 10 15 20 15 20 20 20 20 160 40 
1 5 6 7 9 14 11 14 14 15 13 108 26 
2 6 8 7 12 15 10 15 15 16 15 119 25 
3 7 8 7 13 15 12 15 15 15 16 123 28 
4 8 8 9 10 14 12 14 16 14 16 121 28 
5 8 7 8 12 15 12 13 15 15 15 120 28 
6 6 9 8 12 14 14 13 15 15 15 121 25 
7 8 8 8 10 16 10 12 14 14 14 114 27 
8 7 8 8 13 14 15 15 14 14 16 124 28 
9 8 8 8 11 16 11 13 16 15 16 122 27 
10 8 9 9 13 14 10 15 15 14 15 122 26 
11 8 8 8 12 14 12 16 16 16 16 126 29 
12 9 9 8 14 15 12 15 16 14 15 127 34 
13 10 9 9 13 14 13 15 17 17 16 133 36 
14 8 10 10 12 17 12 17 16 16 17 135 32 
15 9 9 8 13 12 13 15 17 17 16 129 34 
16 8 9 8 12 16 13 16 16 15 15 128 33 
17 8 8 8 12 16 13 17 15 15 14 126 35 
18 9 9 8 12 18 15 16 16 18 17 138 34 
19 8 8 8 13 17 13 17 18 17 18 137 33 
20 8 8 8 12 15 13 14 16 16 16 126 32 
21 8 8 9 15 14 14 15 18 18 18 137 36 
22 10 10 10 14 16 13 18 17 17 18 143 36 
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ตาราง 12  (ตอ่) 

คนที่ ระหว่างเรียน รวม 
หลัง
เรียน 

23 8 10 8 14 17 14 20 20 19 17 147 38 
24 10 9 8 15 15 15 20 18 18 18 146 38 
25 9 9 8 12 18 15 16 20 20 17 144 38 
26 10 9 8 11 15 13 16 17 18 17 134 36 
27 10 9 8 12 17 14 17 16 16 16 135 35 
28 8 10 8 11 16 14 16 18 18 16 135 36 
29 10 9 8 11 14 13 17 17 16 18 133 34 
30 9 8 10 12 16 11 17 17 17 16 133 35 
รวม 248 257 247 367 459 382 469 490 485 482 3886 962 
เฉล่ีย 8.27 8.57 8.23 12.23 15.30 12.73 15.63 16.33 16.17 16.07 129.53 32.07 
ร้อยละ 82.67 85.67 82.33 81.56 76.50 84.89 78.17 81.67 80.83 80.33 80.96 80.17 

E1/E2 80.96 80.17 
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ตาราง 13  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1.  ผู้ เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ 
ความหมายของ
ล าดบั 

1.  พจน์ถดัไปของล าดบั 3, 6, 9, 12, . . .  
     ตรงกบัข้อใด 

ก. 14 
ข. 15   
ค. 19 
ง. 21 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 2.  จากล าดบั  1, 8, 27, 64, . . .   
     พจน์ถดัไปอีก  2  พจน์  คือข้อใด 

ก. 81, 243 
ข. 125, 216   
ค. 192, 576  
ง. 144, 192 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถ
หาพจน์ทัว่ไปของ
ล าดบัได้ 

3.  พจน์ทัว่ไปของล าดบั  
     1, 4, 7, 10, 13, . . .  ตรงกบัข้อใด 

ก. na 2n 1    
ข. na 3n 1   
ค. na 3n 2     
ง. na 5n 4   

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 4.  ข้อใดคือพจน์ทัว่ไปของล าดบั   
     2, 8, 26, 80, . . .  

ก. n 12    
ข. n 13   
ค. n2 1  
ง. n3 1    

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

3.  ผู้ เรียนสามารถ
เขียนล าดบัในรูป
แจงพจน์ได้ 

5.  เขียนล าดบั  na 5n 3   ในรูป 
     แจงพจน์ ได้ตรงกบัข้อใด 

ก. 2, 7, 12, 17, 19, . . . 
ข. 2, 7, 12, 17, 22, . . .   
ค. 3, 7, 11, 16, 21, . . . 
ง. 4, 8, 12, 16, 20, . . . 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 6.  เขียนล าดบั  2
na (2n 5) n     

     ในรูปแจงพจน์ได้ดงัข้อใดตอ่ไปนี ้
ก. 35, 48, 79, . . .  
ข. 49, 79, 119, . . .  
ค. 48, 80, 121, . . .  
ง. 48, 79, 118, . . .   

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

4.  ผู้ เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ 
ความหมายของ
ล าดบัเลขคณิต 

7.  ข้อใดเป็นล าดบัเลขคณิต 
ก. 1, 3, 4, 7, 11  
ข. 4, 8, 16, 32, 64 
ค. 13, 18, 23, 28, 33   
ง. 12, 8, 5, 3, 0 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 8.  เม่ือก าหนดพจน์แรก เท่ากบั  2 และ 
     ผลตา่งร่วม เทา่กบั – 3  ส่ีพจน์แรกของ 
     ล าดบัเลขคณิตนี ้ คือข้อใด 

ก. 2,  – 1 ,  – 4,  – 7   
ข. 2,  1 ,  4,  7 
ค. 2,  – 5 , – 8, – 11 
ง. 2,  5 ,  8,  11  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

5.  มีความรู้ความ
เข้าใจและอธิบาย
เก่ียวกบัผลตา่ง
ร่วมได้ 

9.  ล าดบัเลขคณิตในข้อใดมีผลตา่งร่วม  
     ตา่งจากข้ออ่ืน 

ก. 4, 8, 12, 16, 20  
ข. 5, 9, 13, 17, 21 
ค. 13, 16, 19, 22, 25   
ง. 10, 14, 18, 22, 24 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 10. ให้  3, a, b, c, 21  เป็นล าดบั 
      เลขคณิต แล้ว  a + b + c  มีคา่เทา่ไร 

ก. 24  
ข. 30 
ค. 36    
ง. 41 

+1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 

6.  เม่ือก าหนด
ล าดบัให้ ผู้ เรียน
สามารถหาพจน์
ทัว่ไป (พจน์ท่ี n) 
ของล าดบัเลข
คณิตได้ 

11. พจน์ท่ี n ของล าดบัเลขคณิต 
       –10, –13, –16, . . .  ตรงกบัข้อใด 

ก. –7–3n   
ข. –13–3n  
ค. –13+3n  
ง. –7+3n 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 12. ล าดบัเลขคณิตล าดบัหนึ่งมีพจน์แรก  
      เป็น 3 และผลตา่งร่วมเป็น 2 แล้ว 
      พจน์ท่ี n ตรงกบัข้อใด 

ก. 2n 
ข. 2n – 1  
ค. 2n + 1   
ง. 2n – 3 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

7.  ผู้ เรียนสามารถ
หาพจน์ตา่งๆ ของ
ล าดบัเลขคณิตได้ 

13. จงหาพจน์ท่ี 30 ของล าดบัเลขคณิต  
      1, 3, 5, . . .  

ก. 59    
ข. 60  
ค. 61   
ง. 62 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 14. พจน์ท่ี  5  และพจน์ท่ี  7  ของ    

       na 2n 3   
      ตามล าดบั  ตรงกบัข้อใด 

ก. 11, 13 
ข. 13, 17   
ค. 17, 19 
ง. 19, 21 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

8.  หาจ านวนพจน์
ทัง้หมดของล าดบั
เลขคณิตท่ี
ก าหนดให้ได้ 

15. ล าดบัเลขคณิต 20, 17, 14, . . . , – 85  
      มีก่ีพจน์ 

ก. 34   
ข. 35  
ค. 36   
ง. 37 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 16. จ านวนท่ีหารด้วย 9 ลงตวั ซึง่มีคา่อยู่ 
      ระหวา่ง 500 และ 800 มีก่ีจ านวน  

ก. 31   
ข. 32  
ค. 33     
ง. 34  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

9.  หาพจน์ท่ีอยู่
ระหวา่ง 2 พจน์
ใดๆของล าดบัเลข
คณิตได้ 

17. จ านวนท่ีอยูร่ะหวา่ง 6 และ 20 ท่ีท าให้   
     จ านวนทัง้สามพจน์เรียงกนัในล าดบั   
     เลขคณิต คือจ านวนใด 

ก. 11 
ข. 12 
ค. 13    
ง. 14 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 18. ถ้าพจน์ท่ี 1 และ พจน์ท่ี 5 ของล าดบั 
      เลขคณิต  คือ  1 และ 25 ตามล าดบั   
      พจน์ท่ี 2  3 และ 4 มีคา่เทา่กบัเท่าใด 
      ตามล าดบั 

ก. 6, 12, 18 
ข. 7, 13, 19   
ค. 8, 14, 20 
ง. 9, 15, 21 

0 0 +1 0.33 ตดัทิง้ 

10.  น าความรู้
เร่ืองล าดบัเลข
คณิตมา
ประยกุต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

19. จดัท่ีนัง่ส าหรับผู้ เข้าชมการแสดงใน 
      โรงละครแหง่หนึง่ดงันี ้แถวท่ีหนึง่ 20   
      ท่ีนัง่ แถวท่ีสอง 22 ท่ีนัง่ แถวท่ีสาม 24  
      ท่ีนัง่ และเพิ่มท่ีนัง่แถวละ 2 ท่ีนัง่  
      เชน่นีไ้ปเร่ือยๆ จนเตม็พืน้ท่ีในโรง 
      ละคร จ านวน 20 แถว แถวสดุท้าย 
      ต้องใช้เก้าอีก่ี้ตวั 

ก. 56               
ข. 58   
ค. 60               
ง. 62 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

 20. จ านวนจริง 3 จ านวนท่ีเรียงกนัแบบ  
      ล าดบัเลขคณิต  ซึง่มีผลบวกของพจน์ 
      สามพจน์ติดกนัเทา่กบั 30  และผลคณู 
      ของพจน์ทัง้สามเทา่กบั 910  จ านวน 
      ทัง้สามนัน้ตรงกบัข้อใด 

ก. 5, 10, 15 
ข. 6, 10, 14 
ค. 12, 10, 8 
ง. 13, 10, 7   

0 0 0 0 ตดัทิง้ 

11.  ผู้ เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ความหมายของ
ล าดบัเรขาคณิต 

21. ข้อใดไมเ่ป็นล าดบัเรขาคณิต 
ก. 2, 4, 8, 16, 32, . . . 
ข. 5, 20, 80, 320, . . . 
ค. 10, 20, 30, 40, . . .   
ง. – 1, – 4, – 16, – 64, . . . 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 22. พจน์ถดัไปของล าดบัเรขาคณิต   

      
1

8,2,
2 ,…   ตรงกบัข้อใด 

ก. 2

1
2

  

ข. 3

1
2

   

ค. 4

1
2

 

ง. 5

1
2

  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

12.  มีความรู้
ความเข้าใจและ
อธิบายเก่ียวกบั
อตัราสว่นร่วมได้ 

23. ล าดบัเรขาคณิตในข้อใด   
      มีอตัราสว่นร่วมอยูใ่นชว่ง (0.3 , 0.5)  

ก.  
5 25
3, ,
4 48       

ข.  
4 8
2, ,
3 9  

ค.  
9

4,3,
8     

ง.  
16

5,4,
5  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 24. ล าดบัเรขาคณิตในข้อใดมีอตัรา 
      สว่นร่วมแตกตา่งจากข้ออ่ืน 

ก. 1, 3, 9 
ข. 4, 12, 36 

ค. 
1 3 9
, ,
2 2 2   

ง. 
1 1 1
, ,
3 9 27     

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

13.  ผู้ เรียน
สามารถหาพจน์
ตา่งๆ ของล าดบั
เรขาคณิตได้ 

25. ถ้าก าหนดล าดบัเรขาคณิตมีพจน์ท่ี 1  
     เป็น 5 และอตัราสว่นร่วมเป็น – 2 แล้ว  
     พจน์ท่ี 5 มีคา่ตรงกบัข้อใด 

ก. 20   
ข. 40  
ค. 60   
ง. 80   

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

 26. – 96 เป็นพจน์ท่ีเทา่ใดของล าดบั 
      เรขาคณิต  3, – 6, 12, – 24, . . . 

ก. 6    
ข. 7 
ค. 8  
ง. 9 
 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

14.  เม่ือก าหนด
ล าดบัให้ ผู้ เรียน
สามารถหาพจน์
ทัว่ไป (พจน์ท่ี n) 
ของล าดบัเรขคณิต
ได้ 

27. พจน์ท่ี  n  ของล าดบั  8, 16, 32, . . .   
      ตรงกบัข้อใด 

ก. n2    
ข. n 12  
ค. n 22    

ง. n 32  
 
 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 28. ข้อใดคือพจน์ทัว่ไปของล าดบั 

       เรขาคณิต  
1
,a,b,c,8
2  เม่ือ  

      n {1,2,3,4,5}   
      และ  r เป็นจ านวนจริงบวก 

ก. n2 1   
ข. n2 2  
ค. n 12   
ง. n 22     

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

15. น าความรู้เร่ือง
ล าดบัเรขาคณิตมา
ประยกุต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

29. สริุยาเร่ิมต้นท างานด้วยเงินเดือน 
      เดือนละ 15,000 บาท และหวงัวา่   
      เงินเดือนของเขาจะเพิ่มขึน้ปีละ 7%  
      ของเงินเดือน ในปีท่ี 6 สริุยาจะได้รับ 
      เงินเดือนประมาณเทา่ใด  

ก. 20,935 บาท  
ข. 21,038 บาท   
ค. 22,510 บาท  
ง. 23,670 บาท 

 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 30.ในปีพ.ศ. 2548 ประชากรในจงัหวดั 
     หนึง่มี 60,000 คน  ถ้าในแตล่ะปี 
     ประชากรในจงัหวดันีเ้พิ่มขึน้ปีละ 4%  
     ในปี 2560 จะมีประชากรประมาณ 
     ก่ีคน 

ก.  
1026

60,00
25

  

ข.  
1126

60,00
25

 

ค.  
1025

60,00
26

 

ง.  
1125

60,00
26

 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

16.  มีความรู้
ความเข้าใจ
ความหมายของ
อนกุรมเลขคณิต 

31. ข้อใดไม่เป็นอนกุรมเลขคณิต 
ก. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 
ข. 2 + 4 + 8 +16 + 32   
ค. 7 + 14 + 21 + 28 + 35 
ง. 10 + 15 + 20 +25 + 30 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 32. ข้อใดสามารถหาผลบวกของอนกุรม 
      เลขคณิตได้ 
ก. 1 1 1a (a d) (a 2d)      
ข. 1 1 1a (a d) (a 2d)     
ค. 1 1 1 1a (a 1) (a 2) (a 3)       
ง. 1 1 1 1a (a d) (a 2) (a 3)       

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

17.  มีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการหา
ผลลพัธ์ของ
อนกุรมเลขคณิตท่ี
ก าหนดให้ 

33. ผลบวก 8 พจน์แรกของอนกุรม 
      เลขคณิต 4 + 9 + 14 + . . . มีคา่ 
      เทา่กบัข้อใด  

ก. 172     
ข. 344  
ค. 516   
ง. 612  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 34. ผลรวมของอนกุรม  
      6 + 9 + 12 + . . .+99 
      มีคา่เทา่กบัข้อใด  

ก. 1,690     
ข. 1,685 
ค. 1,682  
ง. 1,680   

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

18. น าความรู้เร่ือง
อนกุรมเลขคณิต
ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

35. ผลบวกของจ านวนเตม็ท่ีมีคา่อยู่ 
      ระหวา่ง 100 และ 500 ท่ี 9 หารลงตวั  
      เป็นเท่าไร  

ก. 10,266   
ข. 11,266  
ค. 12,266    
ง. 13,266   

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 36. สวนชาเขียว ปลกูต้นชาเป็นแถวดงันี ้    
      แถวแรก 14 ต้น แถวท่ีสอง 16 ต้น    
      แถวท่ีสาม 18 ต้น โดยปลกูเพิ่มเชน่นี ้ 
      ตามล าดบัเลขคณิต  ถ้าปลกูทัง้หมด   
      20  แถว  จะมีต้นชาเขียวทัง้หมดก่ีต้น 

ก. 650 
ข. 660   
ค. 670 
ง. 680 

 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

19.  มีความรู้
ความเข้าใจ
ความหมายของ
อนกุรมเรขาคณิต
ได้ 

37. ข้อใดเป็นอนกุรมเรขาคณิต 
ก. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 
ข. 2 + 4 + 8 +16 + 32   
ค. 7 + 14 + 21 + 28 + 35 
ง. 10 + 15 + 20 +25 + 30 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

20.  มีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการหา
ผลลพัธ์ของ
อนกุรมเรขาคณิตท่ี
ก าหนดให้ 

38. ผลบวก  8  พจน์แรกของอนกุรม   
      3 + 9 + 27 + 81 + . . .  เทา่กบัเทา่ใด 

ก. 7,734  
ข. 7,751 
ค. 9,800  
ง. 9,840   

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

 39. ผลบวก 10 พจน์แรกของอนกุรม  
      เรขาคณิต 1 + 2 + 4 + 8 + . . .  
      เทา่กบัเทา่ใด 

ก. 1,017   
ข. 1,020  
ค. 1,023   
ง. 1,030 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 

21.  น าความรู้
เร่ืองอนกุรม
เรขาคณิตไป
ประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

40. ตะวนัตัง้ใจจะบริจาคเงินให้ 
      โรงพยาบาลแหง่หนึง่โดยปีแรกบริจาค 
      เงินจ านวน 5000 บาท ในปีถดัไป   
      บริจาคเพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ของเงิน 
      บริจาคในปีท่ีผา่นมา เม่ือครบ 5 ปี  
      โรงพยาบาลจะได้รับเงินบริจาครวม 
      ทัง้หมดเท่าไร  
ก.  150,000  
ข.  155,000    
ค.  160,000 
ง.  165,000 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
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ตาราง 14  แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p)  และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
    วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  ของนกัเรียนชัน้ 
    มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน  30  คน 

ข้อที่ ค่าความยาก (p)  อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.63 0.30 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
2 0.30 0.45 น าไปใช้ 
3 0.50 0.68 น าไปใช้ 
4 0.47 0.60 น าไปใช้ 
5 0.53 0.35 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
6 0.33 0.21 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
7 0.83 0.39 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
8 0.43 0.69 น าไปใช้ 
9 0.70 0.61 น าไปใช้ 
11 0.47 0.33 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
12 0.47 0.79 น าไปใช้ 
13 0.60 0.50 น าไปใช้ 
14 0.27 0.20 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
15 0.57 0.39 น าไปใช้ 
16 0.53 0.58 น าไปใช้ 
17 0.53 0.51 น าไปใช้ 
19 0.50 0.46 น าไปใช้ 
21 0.50 0.68 น าไปใช้ 
22 0.43 0.53 น าไปใช้ 
23 0.53 0.44 น าไปใช้ 
24 0.33 0.21 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
25 0.43 0.69 น าไปใช้ 
26 0.63 0.56 น าไปใช้ 
27 0.53 0.58 น าไปใช้ 
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ตาราง 14  (ตอ่) 

ข้อที่ ค่าความยาก (p)  อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
28 0.70 0.61 น าไปใช้ 
29 0.53 0.51 น าไปใช้ 
30 0.20 0.17 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
31 0.67 0.47 น าไปใช้ 
32 0.43 0.25 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
33 0.47 0.79 น าไปใช้ 
34 0.40 0.38 น าไปใช้ 
35 0.47 0.32 ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
36 0.40 0.36 น าไปใช้ 
37 0.57 0.54 น าไปใช้ 
38 0.47 0.60 น าไปใช้ 
39 0.43 0.67 น าไปใช้ 
40 0.53 0.61 น าไปใช้ 
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ตาราง 15  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ 
     ทางคณิตศาสตร์กบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ข้อ 
แบบวัดทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1 ถ้า 1 2 3a ,a ,a ,...  เป็นล าดบัเลขคณิต  ซึง่  

30 10a a 30    แล้ว  ผลตา่งร่วมของ 
ล าดบัเลขคณิตนี ้ มีคา่เท่าใด  

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 จงหาพจน์ท่ี  31  ของล าดบัเลขคณิต   
1 1 1
, , ,...

20 30 60
      

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 ผลบวกของอนกุรมเรขาคณิต  
1 – 2 + 4 – 8 + … + 256 เทา่กบัเท่าใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 จงหาคา่ของ  
1 + 6 + 11 + 16 + … + 101 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5 ล าดบัเลขคณิต – 43, – 34, – 25, …  
มีพจน์ท่ีมีคา่น้อยกว่า 300 อยูก่ี่พจน์ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
6 ก าหนดให้ nS  เป็นผลบวก n พจน์แรก

ของอนกุรมเรขาคณิต ซึง่มีอตัราสว่นร่วม
เทา่กบั 2 ถ้า  10 8S S 32    แล้ว  
พจน์ท่ี 9 ของอนกุรมนีเ้ทา่กบัเทา่ใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 พิจารณาผลตา่งระหว่างพจน์ของล าดบั  
2, 5, 10, 17, 26, . . . โดยการให้เหตผุล
แบบอปุนยั พจน์ท่ี 10 ของล าดบั เทา่กบั
เทา่ใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 
ก าหนดให้  

3 1
,1, , ...
2 2     

เป็นล าดบัเลขคณิต  ผลบวกของพจน์ท่ี 
40 และพจน์ท่ี 42 เทา่กบัเทา่ใด   

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 15  (ตอ่) 

ข้อ 
แบบวัดทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
9 ถ้า  1 2 3a ,a ,a ,...  เป็นล าดบัเลขคณิต  

ซึง่  2 3 9a a ... a 100     แล้ว  

10 1 2 10S a a ... a      มีคา่
เทา่กบัเท่าใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

10 ก าหนดให้ 1 2 3a ,a ,a ,...   เป็นล าดบั
เรขาคณิตถ้า 2a 8   และ 

5a 64    แล้ว  ผลบวกของ 10 พจน์
แรกของล าดบันีมี้คา่เท่าใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11 ล าดบัเรขาคณิตล าดบัหนึง่มีผลบวกและ
ผลคณูของ 3 พจน์แรกเป็น 13 และ 27 
ตามล าดบั ถ้า r เป็นอตัราสว่นร่วมของ

ล าดบันีแ้ล้ว 
1

r
r

   มีคา่เทา่ใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ความสามารถในการเช่ือมโยง 
12 ป้าจุ๊ เร่ิมขายขนมครกในวนัท่ี 3 มกราคม 

ในวนัแรกขายได้ก าไร 100 บาท และใน
วนัตอ่ๆ ไป จะขายได้ก าไรเพิ่มขึน้จากวนั
ก่อนหน้าวนัละ 100 บาท จงหาวนัท่ีของ
เดือน มกราคมท่ีป้าจุ๊ขายได้เฉพาะก าไร
ในวนันัน้ 340 บาท 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

13 ถ้าผลบวกและผลคณูของสามพจน์แรก
ของล าดบัเลขคณิตท่ีมี  d  เป็นผลตา่ง
ร่วม เทา่กบั  15 และ 80  ตามล าดบั  

แล้ว  2d   มีคา่เทา่ใด  

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 15  (ตอ่) 

ข้อ 
แบบวัดทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

14 ก าหนดให้ S = {101, 102, 103, …, 
999} ถ้า a เทา่กบัผลบวกของจ านวนค่ี
ทัง้หมดใน S และ b เทา่กบัผลบวกของ
จ านวนคูท่ัง้หมดใน S แล้ว b – a มีคา่
เทา่กบัเท่าใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

15 ในสวนป่าแหง่หนึง่ เจ้าของปลกูต้นยคูา
ลิปตสัเป็นแถว ดงันี ้แถวแรก 12 ต้น  
แถวท่ีสอง 14 ต้น แถวท่ีสาม 16 ต้น  
โดยปลกู เพิ่มเชน่นี ้ตามล าดบัเลขคณิต 
ถ้าเจ้าของปลกูต้นยคูาลิปตสัทัง้หมด  
15 แถว จะมีต้นยคูาลิปตสัในสวนป่านี ้
ทัง้หมดก่ีต้น 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
16 ก าหนดให้ 1 2 3a ,a ,a   เป็นล าดบั

เรขาคณิต โดยท่ี 1a 2   และ 

3a 200  แล้ว 2a  มีคา่เทา่ใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

17 ใน 40 พจน์แรกของล าดบั 
n

na 3 ( 1)     มีก่ีพจน์ท่ีมีคา่เทา่กบั
พจน์ท่ี 40   

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

18 ก าหนดให้ nS  เป็นผลบวก n พจน์แรก
ของล าดบัเลขคณิต 1 2 3a ,a ,a ,...   ถ้า 

5S 90   และ 10S 5  แล้ว 11a  มี
คา่เทา่กบัเทา่ใด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 16  แสดงผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่ 
     การเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ด้านรูปแบบ/ลักษณะของบทเรียนบนเว็บ 
1 แบบอกัษรและขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2 เสียงประกอบมีความชดัเจน  +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3 การเข้าใช้งานง่าย ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4 บทเรียนมีความสวยงาม นา่สนใจ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ด้านเนือ้หา 
5 การจดัล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
6 อธิบายเนือ้หาในแตล่ะหนว่ยได้ชดัเจน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
7 แบบทดสอบมีความสอดคล้องเหมาะสม

กบัเนือ้หา 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 บทเรียนชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หา เร่ือง  
ล าดบัและอนกุรม 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
9 กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมกับการ

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บช่วยให้นกัเรียน มี
ความเข้าใจเร่ือง ล าดบัและอนกุรมมากขึน้ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

10 สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
12 กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน ส่งเสริม

การฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ง  ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

ตาราง 17  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 ของบทเรียนแบบ 
  ผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย 
       การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียน 
       ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  
ตาราง 19  แสดงคา่ t – test Dependent sample  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

      ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  
      ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ของกลุม่ตวัอยา่ง  

ตาราง 20  แสดงร้อยละของคะแนนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยการเรียน 
  ด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้     
  มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

ตาราง 21  แสดงคา่เฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพงึพอใจของ 
       นกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม  

      ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  
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ตาราง 17  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 ของบทเรียนบนเว็บ  เร่ือง  
     ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

เลขที่ ระหว่างเรียน รวม 
หลัง
เรียน 

 10 10 10 15 20 15 20 20 20 20 160 40 
1 8 8 9 10 14 12 12 16 13 16 118 28 
2 9 9 8 13 15 13 15 16 14 15 127 26 
3 10 9 8 13 14 15 14 17 17 18 135 36 
4 8 8 10 12 13 12 15 17 18 18 131 36 
5 10 10 8 14 12 13 14 17 14 16 128 32 
6 8 10 10 12 17 12 20 20 19 17 145 34 
7 10 10 10 13 12 13 14 17 17 16 132 33 
8 8 7 8 12 15 12 12 16 13 15 118 32 
9 10 9 8 12 14 14 13 16 19 15 130 33 
10 9 8 8 10 16 10 12 16 14 14 117 28 
11 7 8 8 13 14 15 20 20 14 16 135 34 
12 8 8 8 11 16 11 12 16 15 16 121 32 
13 8 9 9 13 14 10 15 15 14 15 122 30 
14 7 7 8 12 14 13 18 19 16 16 130 34 
15 9 8 9 12 15 11 15 16 14 16 125 32 
16 10 9 8 11 16 15 16 17 17 17 136 36 
17 9 8 10 12 16 11 17 17 17 16 133 32 
18 10 9 8 12 17 14 15 16 16 16 133 32 
19 10 10 8 11 16 14 16 15 18 16 134 33 
20 10 10 8 11 14 13 14 15 15 18 128 36 
21 8 8 8 12 15 13 14 15 13 15 121 31 
22 9 10 8 11 16 12 13 15 15 13 122 28 
23 8 9 8 12 16 13 14 16 13 15 124 27 
24 8 8 8 12 16 13 17 15 14 14 125 27 
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ตาราง 17  (ตอ่) 

เลขที่ ระหว่างเรียน รวม 
หลัง
เรียน 

25 10 9 8 15 15 15 20 18 18 18 146 36 
26 9 9 8 12 18 15 16 20 20 17 144 34 
27 10 9 8 11 15 13 15 15 15 13 124 29 
28 9 10 9 12 16 13 16 17 16 17 135 34 
29 10 10 8 14 13 14 14 16 16 18 133 36 
30 8 8 8 13 17 13 17 18 17 18 137 36 
รวม 267 264 252 363 451 387 455 499 471 480 3889 967 
เฉลีย่ 8.90 8.80 8.40 12.10 15.03 12.90 15.17 16.63 15.70 16.00 129.63 32.23 
ร้อยละ 89.00 88.00 84.00 80.67 75.17 86.00 75.83 83.17 78.50 80.00 81.02 80.58 

E1/E2 81.02 80.58 
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ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย 
     การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียน 

   ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ของกลุม่ตวัอยา่ง  

เลขที่ 
ก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

หลังเรียน 
( 20 คะแนน) 

ความต่างระหว่าง
คะแนน (D) 

ความต่างระหว่าง 
คะแนนยกก าลังสอง (D2) 

1 4 13 9 81 
2 5 14 9 81 
3 4 17 13 169 
4 5 16 11 121 
5 4 15 11 121 
6 5 16 11 121 
7 6 14 8 64 
8 5 14 9 81 
9 5 17 12 144 
10 5 14 9 81 
11 7 17 10 100 
12 5 13 8 64 
13 7 13 6 36 
14 6 13 7 49 
15 5 13 8 64 
16 5 17 12 144 
17 6 18 12 144 
18 5 18 13 169 
19 5 17 12 144 
20 5 17 12 144 
21 4 13 9 81 
22 5 13 8 64 
23 8 13 5 25 
24 8 13 5 25 
25 9 19 10 100 
26 6 17 11 121 
27 5 13 8 64 
28 7 15 8 64 
29 7 15 8 64 
30 6 17 11 121 
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ตาราง 19  แสดงคา่ t – test Dependent sample  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
   และหลงัเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียน 
   ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ของกลุม่ตวัอยา่ง  

กลุม่ตวัอยา่ง N x  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 5.63 1.27 

23.39* 0.00 
หลงัเรียน 30 15.13 1.96 

* P<.05 
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ตาราง 20  แสดงร้อยละของคะแนนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยการเรียนด้วย 
     บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

 
เลขที่ คะแนน ร้อยละ เลขที่ คะแนน ร้อยละ 

1 37 68.52 16 47 87.04 
2 41 75.93 17 44 81.48 
3 44 81.48 18 45 83.33 
4 42 77.78 19 44 81.48 
5 44 81.48 20 40 74.07 
6 47 87.04 21 37 68.52 
7 41 75.93 22 39 72.22 
8 36 66.67 23 37 68.52 
9 43 79.63 24 38 70.37 
10 38 70.37 25 51 94.44 
11 44 81.48 26 47 87.04 
12 39 72.22 27 37 68.52 
13 38 70.37 28 40 74.07 
14 41 75.93 29 43 79.63 
15 37 68.52 30 44 81.48 
    เฉล่ีย 76.85 
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ตาราง 21  แสดงคา่เฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมี 
     ตอ่การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดบัและอนกุรม ส าหรับนกัเรียนชัน้ 
     มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

   ระดบัเกณฑ์ความเหมาะสมซึง่เสนอแนะโดย ไชยยศ  เรืองสวุรรณ (2552)  
ค่าเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 
4.50 – 5.00 มากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 น้อย 
1.00 – 1.49 น้อยท่ีสดุ 

 

รายการประเมิน 
n = 30 ระดับ 

ความพงึพอใจ x   S.D. 

ด้านรูปแบบ/ลักษณะของบทเรียนบนเว็บ    
1 แบบอกัษรและขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ 4.63 0.56 มากท่ีสดุ 
2 เสียงประกอบมีความชดัเจน  4.03 0.67 มาก 
3 การเข้าใช้งานง่าย ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน 4.07 0.83 มาก 
4 บทเรียนมีความสวยงาม นา่สนใจ 4.27 0.52 มาก 
เฉล่ียด้านรูปแบบ/ลักษณะของบทเรียนบนเว็บ 4.25 0.69 มาก 

ด้านเนือ้หา    
5 การจดัล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก 4.13 0.63 มาก 
6 อธิบายเนือ้หาในแตล่ะหนว่ยได้ชดัเจน 4.47 0.57 มาก 
7 แบบทดสอบมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ

เนือ้หา 
4.03 0.67 มาก 

8 บทเรียนชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หา เร่ือง  
ล าดบัและอนกุรม 

4.57 0.57 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียด้านเนือ้หา 4.30 0.64 มาก 
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ตาราง 21  (ตอ่)    

รายการประเมิน 
n = 30 ระดับ 

ความพงึพอใจ 
x  S.D. 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
9 กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมกบัการเรียน

ด้วยบทเรียนบนเว็บช่วยให้นักเรียน มีความ
เข้าใจเร่ือง ล าดบัและอนกุรมมากขึน้ 

4.27 0.52 มาก 

10 สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ 4.07 0.87 มาก 
11 สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.47 0.51 มาก 
12 กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน ส่งเสริมการ

ฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4.10 0.40 มาก 

เฉล่ียด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.23 0.61 มาก 
เฉล่ียรวม 4.26 0.65 มาก 
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ภาคผนวก  จ  ตัวอย่างบทเรียนบนเว็บเร่ือง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนชัน้ 
         มัธยมศึกษาปีที่ 5 
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ภาพ 10 แสดงตวัอยา่งหน้าแรกของบทเรียนบนเว็บ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 
 

 

ภาพ 11 แสดงตวัอยา่งเนือ้หาบทเรียน 
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ภาพ 12 แสดงตวัอยา่งเนือ้หาบทเรียน 
 

 

ภาพ 13 แสดงตวัอยา่งเนือ้หาบทเรียน 
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ภาพ 14 แสดงตวัอยา่งแบบฝึกหดั 
 

 

ภาพ 15 แสดงตวัอยา่งแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 


	title
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	references
	appendix



