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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง ความนาจะเปน โดยใชบทเรียนโมดูล  ผูวิจัยไดศึกษาตํารา 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 2.2 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2.2.1 วิสัยทัศนการเรียนรู 
  2.2.2 คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบ ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) 
  2.2.3 สาระมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของคณิตศาสตร 
 2.4 แนวคดิเกีย่วกบัโครงสรางของคณิตศาสตร 
  2.4.1 คําอนิยาม 
  2.4.2 คํานิยาม 
  2.4.3 ขอความจริงขั้นปฐมฐาน  
  2.4.4 ทฤษฎี 
 2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการเรยีนการสอนคณิตศาสตร 
  2.5.1 รูปแบบ  Model  การจัดกิจกรรมการสอน  
  2.5.2 ขั้นตอนการจัดระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 2.6 แนวคดิเกีย่วกบัความนาจะเปน 
  2.6.1 เบื้องตนของความนาจะเปน 
  2.6.2 ทฤษฎีเกีย่วกับการนับ 
  2.6.3 ความนาจะเปนของเหตุการณ 
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 2.7 แนวคดิเกีย่วกบับทเรียนโมดลู 
  2.7.1 ความหมายของบทเรียนโมดูล 
  2.7.2 สวนประกอบของบทเรียนโมดูล 
  2.7.3 ลักษณะของบทเรียนโมดูล 
  2.7.4 องคประกอบสําคัญของบทเรียนโมดลู 
  2.7.5 รูปแบบของบทเรียนโมดูล 
  2.7.6 วิธีสรางบทเรียนโมดูล 
  2.7.7 ขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูล 
  2.7.8 คุณสมบัติสําคัญของบทเรียนแบบโมดูล 
  2.7.9 การประเมินคารูปแบบและเนื้อหาของบทเรียนโมดลู 
  2.7.10 เกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรยีนโมดูล 
  2.7.11 ประโยชนของบทเรียนโมดูล 
  2.7.12 ขอดีของบทเรียนโมดลู  
  2.7.13 ขอจํากดัของบทเรียนโมดูล 
 2.8 แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนโดยการอธิบายและแสดงเหตุผล 
 2.9 งานวิจยัที่เกีย่วกับบทเรียนโมดูล 
  2.9.1 งานวิจยัในประเทศ 
  2.9.2 งานวิจยัตางประเทศ 
 

2.1  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศมี
จุดมุงหมายที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขได
บนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล ซ่ึงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ สนองตอการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ที่กําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
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 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรมีโครงสรางยืดหยุนทั้ง
ดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู จัดการศึกษาไดทกุรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและ
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ กําหนดจดุหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน การเรยีนรู
โดยภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  
โดยกําหนดการเรียนรู คือ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร 4) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาตางประเทศ 
 สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผู เรียนทุกคนตองเรียนรู โดยแบง
ออกเปน  2 กลุมคือ กลุมแรกประกอบดวย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่ใชหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด 
กลุมที่สองประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและศักยภาพในการคิด
และการทํางานอยางสรางสรรค และในกลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร กําหนดใหเรียนคณิตศาสตร
ทุกชวงชั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับในสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้นสถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลอง
และสนองตอบศักยภาพของผูเรียน   แตละคนได  
 

2.2  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
  
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณได
อยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม  คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติ 
ปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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 2.2.1 วิสัยทัศนการเรียนรู 
   การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูความสามารถอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง 
สามารถนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ 
ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละคน 
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้นใหถือหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตาม
ความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 2.2.2   คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นท่ี  3  (ม.1 – ม.3) 
   เมื่อผูเรียนจบการเรียน ชวงชั้นที่ 3 ผูเรียนควรจะมีความสามารถ ดังนี ้
   1) มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน 
รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถ
นําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตประจําวันจริงได 
   2) สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติ จากภาพสองมิติ มี 
ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นผิวที่ปริมาตร สามารถเลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว 
พื้นที่และปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได 
   3) มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการ และความคลายของรูป
สามเหลี่ยมเสนขนาน ทฤษฎีทาโกรัสและบทกลับและสามารถนําสมบัติเลานั้นไปใชในการให
เหตุผลและแกปญหาได 
   4) มีความเขาใจเบื้องเกี่ยวกับการแปลง (transformation) ทางเรขาคณิตในเรื่อง 
การเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (refection) การหมุน (rotation) และนําไปใชได 
   5) สามารถวิเคราะหแบบรูป สถานการณหรือปญหาและสามารถใชสมการ 
อสมการ กราฟ พาราโบลา หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ ในการแกปญหาได 
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   6) มีความเขาใจเกี่ยวกับคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและ 
ฐานนิยมและเลือกใชไดอยางเหมาะสม สมารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามกําหนดวิธีการศึกษา 
เก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมได สามารถนําเสนอขอมูล รวมทั้งการอาน แปลความหมายและ
วิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลตาง ๆ สามารถใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทาง
สถิติ ตลอดจนเขาถึง ความคาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ 
   7) มีความเขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของ
เหตุการณ สามารถใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได 
   8) มีความเขาใจเกี่ยวกับการประมาณคาและสามารถนําไปใชในการแกปญหาได
อยางเหมาะสม 
   9) มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน สามารถแกปญหาดวยวิธีการที่
หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใหเหตุผล ส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําเสนอ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
 2.2.3   สาระมาตรฐานการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3  (ม.1-ม.3) 
   สําหรับชวงชั้นที่ 3  สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร  มุงเนนการศึกษา
เพื่อเปนพื้นฐานและเครื่องมือในการเรียนรูสาระตางๆ  ตลอดจนพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวนี้เปนมาตรฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน 
   สาระที่ 1 :  จํานวนและการดําเนินการ 
   มาตรฐานการเรียนรู 
   มาตรฐาน ค. 1.1  :  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย และจํานวน
ตรรกยะ 
   2) รูจักจํานวนอตรรกยะ และจํานวนจริง 
   3) เขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน รอยละ  และนําไปใชในการแกปญหาได 
   4) เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มและ สามารถเขียน
จํานวนใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร  (A x 10n  เมื่อ 1≤ A  ≤10  และ  n  เปนจํานวนเต็ม)  ได 
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   5) เขาใจเกี่ยวกับรากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง 
   มาตรฐาน ค. 1.2  :   เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) บวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็มเศษสวนทศนิยมเลขยกกําลัง และนําไปใช
แกปญหาได 
   2) หารากที่สองและรากที่สามของจํานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและไปใช
แกปญหาได 
   3) อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกําลัง และการหา
รากของจํานวนเต็มและจํานวนตรรกยะพรอมทั้งบอกความสัมพันธของการดําเนินการของจํานวน
ตาง ๆ ได 
   4) ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณ และการ
แกปญหา 
   มาตรฐาน ค. 1.3  :   ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) เขาใจเกี่ยวกับการประมาณคาและนําไปใชแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
   2) หารากที่สอง และรากที่สามของจํานวนจริง โดยการประมาณการเปดตาราง
หรือการใชเครื่องคํานวณและนําไปใชแกปญหาได 
   มาตรฐาน ค. 1.4 :   เขาใจระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไป
ใชได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) เขาใจสมบัติตางๆ เกี่ยวกับระบบจํานวนเต็มและนําไปใชแกปญหาได 
   2) มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนในระบบจํานวนจริง 
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   สาระที่ 2 :  การวัด 
   มาตรฐาน  ค 2.1  :   เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) เขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
   2) เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาวพื้นที่ และปริมาตรได
อยางเหมาะสม 
   มาตรฐาน  ค 2.2  :   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) คาดคะเนเวลาระยะทาง  ขนาดและน้ําหนักไดอยางใกลเคียงและสามารถอธิบาย
วิธีการที่ใชคาดคะเนได 
   2) ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
   มาตรฐาน  ค 2.3  :   แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) ใชความรูเกี่ยวกับความยาว  พื้นที่  พื้นที่ผิว  และปริมาตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ได 
   สาระที่ 3  :  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.1  :   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได 
   2) สรางรูปเรขาคณิตอยางงายโดยไมเนนการพิสูจนได 
   3) วิเคราะหลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติได 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

15 
 
   มาตรฐาน  ค 3.2  :   ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 
(spatial  reaoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  ในการแกปญหาได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) เขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูป
สามเหลี่ยมเสนขนาน ทฤษฎี บทปทาโกรัส และบทกลับ และนําไปใชในการใหเหตุผลและ
แกปญหาได 
   2) เขาใจเกี่ยวกับการแปลง (transformation) ทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน 
(translation)  การสะทอน (reflection)  และการหมุน (rotation) และนําไปใชได 
   3) บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานการสะทอน และการหมุนรูปตนแบบ
สามารถอธิบายวิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฏเมื่อกําหนดรูปตนแบบและภาพนั้นให 
   สาระที่ 4  :  พีชคณิต 
   มาตรฐาน  ค 4.1  :  อธิบายและวิเคราะหแบบรูป  (pattern)  ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน    ตาง ๆ ได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูปที่กําหนดใหได 
   มาตรฐาน  ค 4.2  :  ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรอ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) แกสมการและอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได 
   2) เขียนสมการหรืออสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวแทนสถานการณหรือปญหาที่
กําหนดใหและนําไปใชแกปญหา  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
   3) เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุด หรือสมการเชิงเสนที่
กําหนดใหได 
   4) อานและแปลความหมายกราฟที่กําหนดใหได 
   5) แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรและสามารถนําไปใชแกปญหาพรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
   6) อธิบายลักษณะของรูปที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน  การสะทอน  และการหมุน 
บนระนาบพิกัดฉากได 
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   สาระที่ 5  :  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
   มาตรฐาน  ค  5.1  :  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
   1) กําหนดประเด็นเขียนขอคําถามกําหนดวิธีการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลได 
   2) เขาใจเกี่ยวกับคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐาน
นิยม และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 
   3) นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมอาน  แปลความหมายและวิเคราะหขอมูล
จากการนําเสนอขอมูลได 
   มาตรฐาน  ค  5.2  :  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนใน     
การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุมเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณและใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
   มาตรฐาน  ค  5.3  :   ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสิน
และแกปญหาได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  3 
   1) ใชความรูเกี่ยวกับสถิติในการพิจารณาขอมูลขาวสารทางสถิติและใชความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนประกอบการตัดสินใจในสถานการณตางๆ  ได 
   2) เขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ 
   สาระที่ 6 :  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
   มาตรฐาน  ค  6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได 
   2) ใชความรู  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม 
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   มาตรฐาน  ค  6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริง หรือสราง
แผนภาพ 
   มาตรฐาน  ค  6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร ส่ือความหมายและ
นําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน และรัดกุม 
   มาตรฐาน  ค  6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) เชื่อมโยงความรูเนื้อหาตางๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ 
   2) นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูส่ิง
ตาง ๆ และในการดํารงชีวิต 
   มาตรฐาน  ค  6.5  :    มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 
   1) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของคณิตศาสตร 
 
 พีระพล  ศิริวงศ (2542,  หนา 8) สรุปความหมายคณิตศาสตร ไวดังนี ้
 1) คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีลักษณะเปนนามธรรมซึ่งเกี่ยวกับความคิดที่ชวยใหผูเรียน   
คิดเปนทําเปน และแกปญหาเปน มีความคิดเชิงวิเคราะหเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล อันเปนพื้นฐาน
สําคัญยิ่งในการสรางสรรคส่ิงที่ใหมและศึกษาวิทยาการหรือเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้นคณิตศาสตรจึง
เปนพื้นฐานแหงความเจริญของศาสตรสาขาตางๆ 
 2) คณิตศาสตรเปนศาสตรที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ตองคิดอยางมีแบบแผน ทุกขั้นตอนใน
กระบวนการจะตองมีเหตุผลตอบหรือวิเคราะหจําแนกใหเห็นจริงไดแนนอน 
 3) คณิตศาสตรเปนศิลปะรูปแบบหนึ่ง ที่มีความงามในรูปซึ่งวาดวยระเบียบความกลมกลืน 
ความสอดคลองตองกัน และความไมขัดแยงในระบบ แสดงใหเห็นความงามในความคิดที่
สรางสรรค กลมกลืน จินตนาการที่มีเหตุผลและสัมผัสได แสดงความคิดริเร่ิมใหมๆ แบบจําลองใน
รูปแบบโครงสรางใหมๆที่เต็มไปดวยเหตุและผลรองรับ 
 4) คณิตศาสตรเปนภาษาที่ส่ือความหมายไดเปนสากลอันประกอบดวยสัญลักษณที่
เหมาะสมรัดกุม และสื่อความหมายไดชัดเจน เปนภาษาที่มีองคประกอบเปนตัวเลข ตัวอักษร และ
สัญลักษณ ซ่ึงเปนสื่อแทนความคิด  
 5) คณิตศาสตรเปนศาสตรที่มีโครงสรางอันมีเหตุผล โดยเริ่มตนจากสิ่งที่งายๆ จากคํา
พื้นฐานแลวนําไปสัมพันธเชื่อมโยงสรางสิ่งใหมอันอื่นขึ้นมา 
 ยุพิน  พิพิธกุล  (2539,  หนา 2-3) กลาวถึงวิชาคณิตศาสตรวาคณิตศาสตรมิไดหมายความ
เพียงตัวเลขหรือสัญลักษณเทานั้น  คณิตศาสตรมีความหมายกวางมาก ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 1) คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับการคิด เราใชคณิตศาสตรพิสูจนอยางมีเหตุผลวาส่ิงที่
เราคิดนั้นเปนจริงหรือไม ดวยวิชาการคิดก็สามารถจะนําวิชาคณิตศาสตรไปแกปญหาในทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมตางๆคณิตศาสตร ชวยใหคนเปนผูที่มีเหตุผลเปนคนใฝรู 
ตลอดจนพยายามคิดคนสิ่งแปลกใหม และคณิตศาสตรจึงเปนรากฐานแหงความเจริญของ
เทคโนโลยีดานตางๆ 
 2) คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิดมนุษย มนุษยสรางสัญลักษณแทนความคิด
นั้นๆ และสรางกฎในการนําสัญลักษณมาใช เพื่อส่ือความหมายใหเขาใจตรงกัน คณิตศาสตรจึงมี
ภาษาเฉพาะของตัวมันเองเปนภาษาที่กําหนดขึ้นดวยสัญลักษณที่รัดกุมและสื่อความหมายได
ถูกตองเปนภาษาที่มีตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณแทนความคิดเปนภาษาสากลที่ทุกชาติ ทุกภาษา
ที่เรียนคณิตศาสตรเขาใจตรงกัน 
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 3) คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีรูปแบบ ( Pattern ) เราจะเห็นวาการคิดทางคณิตศาสตรจะตอง
มีแบบแผน มีรูปแบบ ไมวาจะคิดเรื่องใดก็ตาม ทุกขั้นตอนจะตอบไดและจําแนกออกมาใหเห็นจริง 
 4) คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีโครงสราง มีเหตุผล คณิตศาสตรจะเริ่มดวยเร่ืองงายๆกอน 
เชน เร่ิมตนดวย อนิยาม แลวนําไปสูบทนิยาม สัจพจน ทฤษฎีบทและการพิสูจน  
 5) คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่ง เชนเดียวกับศิลปะอื่นๆ ความงามของคณิตศาสตรก็
คือความมีระเบียบและความกลมกลืน นักคณิตศาสตรไดพยายามแสดงความคิด ที่มีความคิด
สรางสรรค มีจินตนาการ มีความคิดริเร่ิมที่จะแสดงความคิดใหมๆและแสดงโครงสรางใหมๆทาง
คณิตศาสตรออกมา 
 สรุป คณิตศาสตรจึงเปนโครงสรางที่มีเหตุผล คณิตศาสตรนั้นจะเริ่มตนดวยเรื่องที่งายๆ 
และอธิบายขอคิดตางๆ ที่สําคัญ คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีแบบแผน ซ่ึงการคิดในทางคณิตศาสตรนั้น 
จะตองคิดอยูในแบบแผน และมีรูปแบบ 
     

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางของคณิตศาสตร 
 

 โครงสรางของคณิตศาสตร(mathematical  structure)  หรืออาจจะเรียกวา ระบบเชิง
สัจจพจน   (axiomatic  system  or  postulation  system) หรือเรียกวา ระบบ  แบงออกเปน 4  สวน 
ยอย ๆ ดังนี้ (พีระพล  ศิริวงศ,  2542,  หนา 9-12)    
 2.4.1   คําอนิยาม (undefined  term)   
   การกําหนดความหมายของสิ่งของบางอยางที่จะกลาวถึงในบางครั้งเราไมสามารถ
ที่จะอธิบายไดหรืออธิบายแลวก็ไมทําใหเกิดความรูอะไรที่เพิ่มขึ้น หรืออธิบายแลวก็วกวน เชน 
อธิบายคําวา 
     จุด  หมายถึง  สวนที่เสนตรง 2  เสนตัดกัน 
     เสน หมายถึง  การตอระหวางจุด สอง จุด 
   จะเห็นวาเมื่ออธิบายจุด ใชคําวา เสน มาอธิบาย พออธิบายเสน ใชคําวาจุด อธิบาย 
ซ่ึงไมทําใหเกิดความรูอะไรที่ดีขึ้น และไมรูวาอะไรเกิดกอน เมื่อเปนเชนนี้ นักคณิตศาสตรก็จะจัด
ใหพวกนี้เปนคําที่ไมตองอธิบาย ซ่ึงเรียกวา อนิยาม ดังนั้นในการกลาวถึงก็กลาวเลยวา ส่ิงนี้เรียกวา 
“จุด” หรือ ส่ิงนี้เรียกวา “เสน” คําที่จัดเปนอนิยามทางคณิตศาสตรเชน จุด เสน ระนาบ เซต อีลิเมนต 
ฯลฯ 
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 2.4.2   คํานิยาม  (defined  term)   
   คํานิยาม คือ คําที่สามารถใหความหมายในระบบได ซ่ึงขอความที่นํามาให
ความหมายของนิยามจะเรียกวา บทนิยาม  (definition) วัตถุประสงคในการใหบทนิยามแกคํานิยาม
ใดก็เพื่อใหเขาใจมโนมติ (concept) ของคํานั้นไดถูกตองตรงกัน การใหบทนิยามนั้นจะตองอาศัยคํา 
อนิยามหรือคํานิยามที่ใหไวกอนแลวมาสรางคํานิยามขึ้นทีหลัง ตัวอยาง เชน ใหเรขาคณิตของยูคลิด 
เมื่อมีการยอมรับคํา อนิยามของจุด เสน เสนตรง พื้นผิว ระนาบ และขอบแลวก็จะนําคําอนิยาม
เหลานี้ไปสรางคํานิยามใหมขึ้นมา เชน สวนของเสนตรง หมายถึงสวนหนึ่งของเสนตรงที่มีจุดปลาย
ทั้งสองขาง   ซ่ึงเปนการใหคําอนิยามของเสนตรงและจุดมาใหบทนิยามสวนของเสนตรง หรือนิยาม
คําวารูป หมายถึงสิ่งที่ประกอบดวยขอบดานหนึ่งหรือหลายดาน ซ่ึงใชคําอนิยามคําวา ขอบ มาใชใน        
การอธิบาย หรือ รูปเหล่ียม คือรูประนาบปดที่ประกอบดวยสวนของเสนตรงหลายเสน ใชอนิยาม
ของระนาบและนิยามคําวารูปและสวนของเสนตรงมาอธิบาย  ในระบบคณิตศาสตรนั้นจะมีการ
กําหนดศัพทที่เปนคําอนิยามและนิยามไวอยางชัดเจนวาสิ่งใดเปนอนิยามและสิ่งใดเปนนิยาม 
   บทนิยามที่ดนีัน้ควรมีลักษณะที่สําคัญ  9  ประการ ดังนี ้
   1) จะตองสั้น รัดกุม และ ประหยัดคํา 
   2) ตองระบุสมบตัิเดน อานแลวเขาใจงายและชัดเจน 
   3) จะตองมีความหมายผันกลับได 
   4) จะตองประกอบคําอนิยามหรือคํานิยามที่มีมากอนแลว 
   5) คํานิยามคําหนึ่งนัน้ ไมควรมีบทนิยามหลายแบบ 
   6) ตองไมมีขอขัดแยง 
   7) จะตองมกีารนํานิยามที่ใหไวแลวไปใชในระบบ 
   8) บทนิยามในระบบจะตองแสดงไดวามีส่ิงใดเปนไปตามบทนิยามและส่ิงใดไม
เปนตามบทนิยาม 
   9) บทนิยามทีด่ีเมื่อมีการปฏิเสธแลวจะตองมีการขัดแยงในระบบทันท ี     
 2.4.3   ขอความจริงขั้นปฐมฐาน (primitive true statements)  
   ขอความจริงขั้นปฐมฐาน เปนวิธีการสรางเงื่อนไขความสัมพันธเบื้องตนของสิ่ง
ตางๆในระบบจากอนิยามและนิยามซึ่งถูกสรางขึ้นในระบบแลว ซ่ึงจะยอมรับวาเปนจริงโดยไมตอง
พิสูจนและสามารถนําไปอางอิงไดทันที การสรางขอความจริงขั้นปฐมฐานนั้นจะทําได  2 ลักษณะ
คือ 
   1) ขอสมมติ (assumption) เปนความเชื่อรวมกันของมนุษยในสภาวะหนึ่งๆ เชน 
ในสมัยที่เกิดวิชาเรขาคณิตของยุคลิดนั้นมนุษยมีความเชื่อวาโลกแบน ดังนั้นการศึกษาวิชา
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เรขาคณิตจึงเปนการศึกษาเรื่องราวและสมบัติของรูปตางๆบนระนาบ ดังนั้นเมื่อกําหนดจุดสองจุดที่
ตางกันในระนาบจึงลากเสนตรงผานไดเพียงเสนเดียวเทานั้น หรือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
รวมกันเทากับสองมุมฉาก ตอมาเมื่อมีการพิสูจนแลววาโลกกลมจึงไดมีการขยายการศึกษา
เรขาคณิตบนระบบทรงกลมขึ้น ซ่ึงเมื่อกําหนดจุดซึ่งเปนจุดขั้วแลวจะสามารถลากเสนผานจุดทั้ง
สองไดมากมาย และทําใหผลตามมาวามุมภายในสามเหลี่ยมบนทรงกลมรวมกันแลวมากกวาสอง
มุมฉาก 
   2) สัจพจน  (axiom  หรือ postulate) เปนความจริงที่ยอมรับกันในระบบถึงแมจะ
ขัดกับขอเท็จจริงหรือความรูสึกของคนโดยทั่วไป บางครั้งอาจเรียกวาเปนกติกา ในการศึกษาระบบ
ใดนั้น ผูศึกษาจะตองยอมรับในสัจพจนของระบบนั้นกอนเปนเบื้องตน เพราะไมเชนนั้นจะเกิด
ขอขัดของหรืออุปสรรคในการศึกษาสัจพจนและขอสมมตินั้นเมื่อนําไปใชจะเรียกวาเปนขอความ
จริง 
 2.4.4  ทฤษฎี  (theory)  
    หมายถึง ขอความที่สามารถพิสูจนไดโดยอาศัยอนิยาม นิยามและสัจพจน ทฤษฎีมี 
3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1)  ทฤษฎีบท (theorem)   หมายถึง ขอความหลักที่เปนหลักการที่สามารถนําไปใช
อางอิงในระบบได 
   2)  บทแทรก  (corollary)  หมายถึงผลสืบเนื่องจากทฤษฎีบทบางทฤษฎีบท  ซ่ึงใน 
การพิสูจนบทแทรกนั้นจะอาศัย ทฤษฎีบทหลักมาเปนขออางในการพิสูจนหรือแสดงขอเท็จจริงใน
บทแทรกนั้นไดทันที บทแทรกสามารถนําไปใชอางอิงไดเชนเดียวกับทฤษฎีบท 
   3)  บทตั้ง  (lemma)  เปนขอเท็จบางประการในระบบ ที่จําเปนตองนํามาอางอิงเพื่อ
ความสะดวกในการพิสูจนทฤษฎีบทบางทฤษฎี ซ่ึงขอเท็จจริงดังกลาวนี้จะชวยใหการพิสูจนทฤษฎี
บทนั้นสั้นและกระชับมากขึ้น  
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ภาพ 2  โครงสรางของคณิตศาสตร 
(ที่มา: พีระพล  ศิริวงศ,  2542,  หนา 9) 
 
 จากภาพมีความหมายวา 

 1) มนุษยจะพยายามสรุปสิ่งตางๆ ตามธรรมชาติใหเปนรูปนามธรรมหรือสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร 
 2) จะนําสิ่งที่สรุปไดมาสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร คือ อนิยาม นยิาม สัจพจน 
 3) ใชหลักการของการใชเหตุผล ที่เรียกวา ตรรกศาสตร สรุปแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
ที่ไดมาใหเปนทฤษฎ ีหรือ กฎ 
 4) ทฤษฎีที่พิสูจนแลว มนุษยจะนําไปประยุกตเพื่อใชใหเปนประโยชนแกชีวิตประจําวัน
ที่ดํารงอยูในธรรมชาติ  อาจมีบางสวนที่ไมสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนไดก็จะจัดใหเปน
คณิตศาสตรบริสุทธิ์ และก็จะวนไปเชนนี้ตลอด จึงทําใหมนุษยไดพัฒนาการ และมีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีจนถึงปจจุบันที่ปรากฏอยู  
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2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการจดัระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 

 การเรียนหรือการเรียนรู (Learning) (ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี,  2542, หนา 8-12) หมายถึง           
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากการไดรับประสบการณ 
 การสอน (Teaching)  หมายถึง การจัดสถานการณ หรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดรับประสบการณซ่ึงเปนผลใหเกิดการเรียนรู 
 จากความหมายดังกลาว การเรียนและการสอนมีความสัมพันธกัน การเรียนรูอาจจะ
เกิดขึ้นไดโดยไมตองมีการสอนจากผูอ่ืน แตการสอนนั้นมีเปาหมายอยูที่การเรียนรู 
 การเรียนการสอนเปนกระบวนการอยางหนึ่ง ซ่ึงตองจัดอยางมีระบบ มีหลักเกณฑเปน
ขั้นตอน การจัดระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร คือการวางแผนพัฒนาขั้นตอนตาง ๆ ของการ
เรียนการสอนใหสอดคลองและดําเนินไปดวยกัน ตั้งแตการกําหนดจุดประสงคการสอน การเลือก
กิจกรรมและวิธีการสอน การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และการประเมินเพื่อควบคุมคุณภาพของการเรียนการสอน 
 การจัดระบบการเรียนการสอน ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
 1) คุณลักษณะของครูผูสอน ไดแกประสบการณในการสอน ความรูในเนื้อหาวิชา 
ความสามารถทางสติปญญา รูปแบบการแกปญหาที่ครูใช เทคนิคการสอน ตลอดจนบุคลิกภาพของครู 
 2) คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทั้งทางดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม 
ความรูพื้นฐานที่ตองนํามาใชประสบการณเดิม 
 3) หลักสูตร ไดแก โครงสรางของรายวิชาในหลักสูตรและเนื้อหาสาระของรายวิชา 
 4) สภาพแวดลอมของการเรียนการสอน ไดแกขนาดของชั้นเรียน จํานวนนักเรียนในชั้น 
การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน ความแตกตางระหวางบุคคลในดานตาง ๆ ของนักเรียนในชั้น 
โครงสรางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดคาบการสอนของ
โรงเรียน การจัดระบบปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
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 2.5.1  รูปแบบ  (Model)  การจัดกิจกรรมการสอน  
   1) The System Approach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน  The System Approach 
(ที่มา: ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี,  2542,  หนา 9) 
 
     ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง เชนเดียวกับ
ระบบอื่น ๆ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลที่ตองการใหเกิดขึ้น  
     ปจจัยนําเขา (Input) คือส่ิงตาง ๆ ที่ถูกจัดเขาสูระบบ เพื่อใหเกิดการดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ผูเรียน ครูผูสอน ทรัพยากรและขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน จุดประสงคการสอน ส่ือการเรียนการสอน หนังสือเรียน คูมือครู ตลอดจนงบประมาณที่จะ
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
     กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผูสอนได
เตรียมการและควบคุมใหเปนไปอยางเหมาะสม ซ่ึงประกอบไปดวย กิจกรรม วิธีการ ขั้นตอนตาง ๆ 
ที่กระทําตอปจจัยนําเขา เพื่อใหไดผลตามตองการ 
     ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น (Output) คือ ผลดานความรู ทักษะ และเจตคติที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ตามที่กําหนดไวในจุดประสงคการสอน  เปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนทั้งทางดานความรู เจตคติ และความสามารถในการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 
     ผลยอนกลับ (Feedback) ในระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร สามารถ
ประเมินผลการเรียนการสอนในแตละจุดประสงค นําผลจากการประเมินปอนกลับ เพื่อปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอนในสวนตาง ๆ ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลที่ตองการใหเกิดขึ้น ให

กระบวนการ 

(Process) 
ปจจัยนําเขา 

(Input) 
ผลที่ตองการใหเกิดขึน้ 

(Out put) 

 

ผลยอนกลับ (Feedback) 

สภาพแวดลอม 

 Evaluation 
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ระบบการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนการกํากับและควบคุมใหระบบดําเนินไปตาม
จุดประสงคของการสอน  
 
   2) The Glaser’s Model 
     Robert Glaser ไดวิเคราะหกระบวนการเรยีนการสอนไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 

 
ภาพ 4  รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน  The Glaser’s Model 
(ที่มา: ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี,  2542,  หนา 10) 
 
    (1) ขั้นกําหนดจุดมุงหมาย  เปนการกําหนดพฤติกรรมปลายทาง (Terminal 
Behavior)  วาผูเรียนจะตองมีพฤติกรรมอยางไร หลังการเรียนการสอนแลว เกิดการเรียนรูอะไรบาง 
ทําอะไรไดบางถาไมกําหนดจุดมุงหมายไวใหชัดเจนแลวก็ไมถือวาเปนการทํางานอยางมีระบบ 
    (2) ขั้นศึกษาพฤติกรรมกอนการเรียนรู  (Entering Behavior) เมื่อกําหนด
จุดมุงหมายของการสอนแลว กอนทําการสอน ครูผูสอนตองศึกษาพฤติกรรมกอนการเรียนรู ซ่ึงเปน
พฤติกรรมพื้นฐานหรือประสบการณเดิมของผูเรียน เพราะประสบการณเดิม หรือความรูพื้นฐานจะ
เชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรื่องใหมที่ครูจะสอน การเรียนรูจะไดตอเนื่องกัน ถายังมีจุดบกพรอง 
ครูผูสอนตองปรับปรุงแกไขใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานที่จะเรียนตอไปได 
    (3) ขั้นดําเนินการเรียนการสอน (Instructional Procedure) เนนในเรื่องการ
ดําเนินการเรียนการสอน โดยใชเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ การใชหลักจิตวิทยาการเรียนรู การจูงใจ 
การเสริมพลัง การคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วัย ความพรอม ระดับสติปญญา ความถนัด 
ความสนใจ เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย 
    (4) ขั้นวัดผลและประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายเพื่อทราบวาผูเรียนมี
พฤติกรรมเกิดการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม ถาไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
ตองมีการปรับปรุงแกไข เปนการวิเคราะหผลยอนกลับ (Feedback) ไปสูขั้นตอนตน ๆ วา เพราะ
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น จะปรับปรุงแกไขในสวนใดไดบาง 
   3)  แนวคิดในการจัดระบบการเรียนการสอนของดิก และคารเรย (Dick and Carey, 
1990) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 

จุดมุงหมาย พฤติกรรม 

กอนการเรียน 

วิธีดําเนนิการ
เรียนการสอน 

การวัดผล
ประเมินผล 
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   (1) การวิเคราะหจุดหมายของหลักสูตรเปนจุดประสงครายวิชา 
   (2) การวิเคราะหจุดประสงครายวิชา เปนจุดประสงคการเรียนรูในแตละ
บทเรียน 
   (3) การระบุความรูความสามารถพื้นฐาน 
   (4) การวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนเปนจุดประสงคนําทางและ
จุดประสงคปลายทาง 
   (5) การพัฒนาแบบทดสอบอิงจุดประสงค 
   (6) การพัฒนาวิธีการเรียนการวิธีการสอน 
   (7) การพัฒนาและเลือกส่ือการเรียนการสอน 
   (8) การประเมินสวนตาง ๆ ของระบบการเรียนการสอน 
   (9) การปรับปรุงการเรียนการสอน 
   (10) การประเมินผลรวมของระบบการเรียนการสอน 
 
 2.5.2  ขั้นตอนการจัดระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
   1) การเตรียมการ สํารวจปญหาและทรัพยากรกําหนดผลที่คาดหวังจากระบวนการ
วินิจฉัย ผูเรียนทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน กําหนด
เนื้อหาสาระวางแผนการสอน กอนที่จะเขาสูขั้นตอนการดําเนินการ ผูสอนจะตองมีความพรอมใน
ทุก ๆ ดาน ตองเตรียมเนื้อหาใหแมนยํา เตรียมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อความยืดหยุน สามารถ
เลือกใชและปรับใหเขากับกลุมผูเรียน เตรียมสื่อการสอนที่จะใช เตรียมเครื่องมือประเมินผล ซ่ึงทุก
อยางจะตองสอดคลองกัน และเปนไปในทิศทางที่ไดตั้งจุดประสงคไว 
   2) การดําเนินการ เปนขั้นตอนที่ผูสอนทําการสอนตามแผนการสอนที่เตรียมมา 
จะตองจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพราะการศึกษา
วิชานี้จะตองใชสมาธิเปนอยางมาก ผูสอนจําเปนที่จะตองสรางบรรยากาศในหองเรียนเพื่อใหผูเรียน
มีความรูสึกเปนกันเอง และพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใชหลักมนุษยสัมพันธใหมากที่สุด จะ
ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอผูสอน และวิชาคณิตศาสตร ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรนที่จะเรียน นอกจากนี้แลว ครูผูสอนจะตองควบคุม
ชั้นเรียนใหอยูในสภาพที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนคณิตศาสตร ใหหลักจิตวิทยาตาง ๆ เชน 
การจูงใจ การเสริมสรางใหผูเรียนมีกําลังใจ มีความภาคภูมิใจ เกิดความสนใจและมีความสุขในการ
เรียนคณิตศาสตร การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล จะชวยใหผูสอนควบคุมนักเรียน และจูงใจผูเรียนได
งายขึ้น การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนควรเปนไปอยางมีขั้นตอน มีขั้นนําเพื่อเตรียมความ
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พรอมของผูเรียน หรือเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียน ไปสูประสบการณที่จะไดรับ มีขั้น
ดําเนินการเพื่อปฏิบัติกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค และมีขั้นสรุปเพื่อเปนการ
เสนประเด็นสําคัญ หรือมโนมติ (Concept) ของบทเรียน 
   3) การประเมินผล ขั้นตอนนี้ครอบคลุมการประเมินความกาวหนาของผูเรียน ดูวา
ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการเรียนรูตามที่คาดหวังไวเพียงใด ประเมินการสอนของ
ครูวาไดจัดระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรตามขั้นตอนตาง ๆ นั้นไดผลเพียงไร มีขอบกพรอง
ตรงไหนในสวนใดของระบบ และครอบคลุมถึงการวิเคราะหผล เพื่อเปนผลยอนกลับในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความนาจะเปน  
 

 2.6.1  เบื้องตนของความนาจะเปน 
   ความไมแนนอนที่มีอยูทั่วไปในวิถีแหงการดําเนินชีวิต นักวิทยาศาสตรบรรยาย
ความไมแนนอนดวยคําวา ความสุม (Random) การดํารงชีวิตภายใตสภาวการณอันไมแนนอนนี้ทํา
ใหมนุษยหวงใยผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ไดผลักดันใหมนษุยหาทางออกที่เปนไปไดในสองทาง 
(รัชกมล  กบิลจิตต, 2545,  หนา 1) 
   ทางที่ 1 โหราศาสตร ใชทํานายผลลัพธที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือทํานายผลลัพธแหง             
การตัดสินใจประกอบกิจการของงานวาเปนอยางไร หากทํานายออกมาวาเปนผลลัพธอันไมพึง
ปรารถนาจะไดสามารถปรับแกไขการตัดสินใจของตนใหเหมาะสม 
   ทางที่ 2 วิทยาศาสตร  โดยหวังวาศาสตรดังกลาวจะสามารถใชบรรยายความไม
แนนอนของการเกิดเหตุการณหนึ่ง ๆ ได และเมื่อนํามาประยุกตแลวจะสามารถ “ทํานาย” ได
ลวงหนาวา ผลลัพธของเหตุการณ หนึ่ง ๆ จะเปนอยางไร เพื่อชวยใหการตัดสินใจภายใต
สภาวการณที่ไมแนนอนใหเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง เพื่อชวยใหโอกาสที่ตัดสินใจถูกมากกวาที่จะ
ตัดสินใจผิด ศาสตรดังกลาวรูจักกันในนามของ “ทฤษฎีความนาจะเปน” 
   นิยาม 1 การทดลองสุม (Random Trial) คือ การทดลองใด ๆ ที่ไมสามารถทํานาย
ผลลัพธลวงหนาได แตทราบผลลัพธที่เปนไปไดทั้งหมด   

   ตัวอยาง  

   ก. การทดลองสุม คือการโยนลูกเตา 1 ลูก 1 ครั้ง กอน การโยนลูกเตาจะสามารถ
ทํานายลวงหนาไดวาจะขึ้นหนาอะไร แตทราบผลลัพธที่เปนไปไดทั้งหมดวามีได 6  ผลลัพธ คือ  
หนา 1 , หนา 2 , หนา 3 , หนา  4  , หนา  5  และหนา  6 
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   ข. การทดลองสุมคือการโยนเหรียญเที่ยงตรง 1 เหรียญ กอน การโยนเหรียญจะไม
สามารถทํานายลวงหนาไดวาจะขึ้นหัวหรือกอย แตทราบผลลัพธที่เปนไปไดทั้งหมดวาคือ หัวและกอย 
   ค. การทดลองสุม คือ การหยิบไพ 1 ใบ จากสํารับซ่ึงสับไพแลวอยางดี กอน การหยิบ
ไพจะไมทราบวาจะไดไพใบไหน แตทราบวาผลลัพธที่เปนไปไดทั้งหมดที่ 52 ผลลัพธ 
   นิยาม 2 การทดลองที่ทราบผลลัพธแนนอน (Deterministic Trial) คือ การทดลอง
ที่อาศัยทฤษฎีหรือกฎเกณฑตามธรรมชาติ 
   ตัวอยาง การโยนของจากที่สูงจะบอกไดลวงหนาวาของชิ้นนั้นจะตกลงบนพื้น
อยางแนนอนซึ่งเปนไปตามกฎของแรงโนมถวง 
   นิยาม 3 แซมเปลสเปซ (Sample Space) หรือ ปริเขตตัวอยาง หรือ ปริภูมิ 
   ตัวอยาง เซตที่แสดงผลลัพธที่เปนไปไดทั้งหมดของการทดลองสุม นิยมใชแทน
ดวยสัญลักษณ S ลักษณะของปริเขตตัวอยาง หรือ แซมเปลสเปซ มี 3 แบบคือ 
   1)  แซมเปลสเปซที่มีผลลัพธเปนจํานวนที่ไมเปนอนันต และนับได (Countable  
finite) 
    ตัวอยาง จงเขียนแซมเปลสเปซของการทอดลูกเตา 1 ลูก 1 คร้ัง          
    วธีิทํา การทอดลูกเตา คือการทดลองสุมซึ่งมีแซมเปลสเปซดังนี้ 
 S ={ 1,2,3,4,5,6 } 
   2)  แซมเปลสเปซที่มีผลลัพธเปนจํานวนอนันตแตนับได (Countable  Infinite) 
    ตัวอยาง (1)  จํานวนอุบัติเหตุในนครหลวง 1 วัน S = {  0, 1 , 2 , … } 
      (2)  โยนเหรียญอันหนึ่งจนกวาจะเกิดหัวแลวจึงหยุด  
       S = { H , TH , TTH , TTTH , … } 
    แซมเปลสเปซ 2 แบบขางตน มีชื่อเรียกวา แซมเปลสเปซไมตอเนื่อง ( Discrete 
sample space ) 
   3) แซมเปลสเปซที่มีผลลัพธเปนจํานวนอนันตและนับไมได (Uncountable  
Infinite)                       
    ตัวอยาง การบันทึกเวลาการเดินทางของนักเรียนคนหนึ่งนับตั้งแตออกจากบาน

ถึงโรงเรียนเวลาเดินทางเปนเลขใดๆ ที่มีคาพิสัย  ( 0, ∞ )  ซ่ึงในพิสัยดังกลาวมีเลขเปนจํานวนมาก

เปนจํานวนอนันตและนับไมได  S =  { เวลาเดินทาง t  ;  0 <  t  <  ∞} แซมเปลสเปซนี้ มีช่ือ
เรียกวา แซมเปลสเปซตอเนื่อง ( Continuous sample space ) เรียกสมาชิกเดี่ยวของแซมเปลสเปซวา 
จุดตัวอยาง (sample point) เรียกเซตยอยของแซมเปลสเปซวา เหตุการณ (event) เรียกเหตุการณที่มี
จุดตัวอยางเพียง 1  จํานวนวา เหตุการณเชิงเดียว (simple event)   
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    ตัวอยาง  โยนลูกเตา 1 ลูก ที่มี 6 หนา 
     (1) จงหาแซมเปลสเปซ 
     (2) จงหาเหตกุารณที่ลูกเตาออกแตมคู 
     (3) จงหาเหตกุารณที่ลูกเตาออกแตมนอยกวา 5 
     (4) จงหาเหตกุารณที่ลูกเตาออกแตม 1 
     จากขอ (2), (3) และ(4) เหตกุารณใดเปนเหตุการณเชิงเดียว 
    วิธีทํา ให A  เปนเหตกุารณที่ลูกเตาออกแตมคู 
    B เปนเหตุการณที่ลูกเตาออกแตมนอยกวา 5 
    C เปนเหตุการณที่ลูกเตาออกแตม 1 
    จะได  
    (1)  แซมเปลสเปซ S  =  { 1,2,3,4,5,6 }  
    (2)  A  =  { 2,4,6 } 
    (3)  B = { 1,2,3,4 } 
    (4)  C = { 1 } 
    (5)  C  เปนเหตุการณเชิงเดียว 
 
 2.6.2  ทฤษฎีเก่ียวกับการนับ (Multiplication Principles)  
   ในการทดลองสุมสองครั้งตอเนื่องกัน การทดลองสุมครั้งแรกมีผลลัพธเกิดขึ้น m1 
วิธีที่แตกตางกันทั้งหมด และแตละวิธีนั้นสามารถเลือกผลลัพธได m2 วิธีที่แตกตางกันทั้งหมดจาก

การทดลองสุมครั้งที่สอง จํานวนวิธีที่จะเกิดผลลัพธที่แตกตางกันทั้งหมดมีได m1 × m2  วิธี 
   จากทฤษฎีนี้มใีจความสําคัญดังนี ้
   ก. การทดลองสุมมี  2  คร้ัง  
   ข. ผลลัพธที่เปนไปไดทั้งหมดในแตละครั้งแตกตางกนัหมด 
   ค. ไมคํานึงถึงลําดับกอนหลังของผลลัพธที่เกิดขึ้น 
   เนื้อหาของทฤษฎีที่วา “แตละวิธีสามารถเลือกผลลัพธได m2 วิธี ” นั้นตรงกับ
แนวคิดของการบวกแตละครั้งดวยจํานวนเทาๆกันซึ่งไดพัฒนามาเปนการคูณ จึงทําใหไดผลลัพธ

เปน m1 × m2 
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   ตัวอยาง มีอาหารคาว 4 อยาง ขนมหวาน 3 อยาง ใหเลือกอาหารคาว 1 อยาง และ 
ขนมหวาน 1 อยาง จะมีวิธีเลือกไดกี่วิธี 
   วิธีทํา สมมติให อาหารคาวแทนดวย ค1   ,  ค2  ,   ค3  , ค4   

      ขนมหวานแทนดวย ข1   ,  ข2  ,   ข3 
   การทดลองสุมครั้งที่หนึ่ง คือ การเลือกอาหารคาวที่มีใหเลือก 3 อยาง การเลือก
ขนมหวานเปนการทดลองสุมครั้งที่สอง จากทฤษฎีนี้ จํานวนที่เลือกไดมีทั้งหมด 4x3 = 12 วิธี ซ่ึงจะ
มี แซมเปลสเปซ ดังนี้ 
   S  = { ค1 ข3  , ค1 ข2  , ค1 ข3  , ค2 ข1  , ค2 ข2  , ค2 ข3  , ค3 ข1  , ค3 ข2  , ค3 ข3  , ค4 ข1  , ค4 ข2  , ค4 ข3  } 
   ตัวอยาง  สมาคมแหงหนึ่งมีสมาชิก  15  คน  แตละคนมีโอกาสไดรับเลือกเปน
ประธาน เมื่อคนหนึ่งถูกเลือกเปนประธานแลว สมาชิกที่เหลือแตละคนมีโอกาสไดรับเลือกเปนรอง
ประธานจํานวนวิธีเลือกประธานและรองประธานที่แตกตางกันทั้งหมดมีกี่วิธี 

   วิธีทํา  การเลือกประธานและรองประธาน คือ การทดลองสุม  2 คร้ัง ตอเนื่องกัน 
การทดลองสุม 2 ครั้งตอเนื่องกัน การทดลองครั้งที่หนึ่ง  คือ การเลือกประธานซึ่งมีผลลัพธเกิดขึ้น 
15 วิธี การทดลองสุมครั้งที่สอง คือการเลือกรองประธานซึ่งมีผลลัพธเกิดขึ้น 14 วิธี   
   จากทฤษฎีนี้จํานวนวิธีจะเกิดผลลัพธที่แตกตางกันทั้งหมดมีได 15 x 14 = 210 วิธี           
   บทแทรก ในการทดลองสุม k คร้ังตอเนื่องกัน การทดลองสุมครั้งแรกมีผลลัพธ
เกิดขึ้น m1 วิธีที่แตกตางกันทั้งหมด และแตละวิธีนั้นสามารถเลือกผลลัพธได  m2  วิธีที่แตกตางกัน
ทั้งหมดซึ่งมาจากการทดลองสุมครั้งที่สอง เชนนี้เร่ือยไปจนกระทั่งการทดลองสุมครั้งที่ k  ซ่ึงมี
ผลลัพธเกิดขึ้น mk  วิธี ที่แตกตางกันทั้งหมด จํานวนวิธีที่เกิดผลลัพธที่แตกตางกันทั้งหมดมีได m1 
× m2×… × mk   วิธี 
   ใจความสําคัญของบทแทรกนี้ มีดังนี้ 
   ก. การทดลองสุมมี  k คร้ัง (  k  > 2) 
   ข. ผลลัพธที่เปนไปไดทั้งหมดในแตละครั้งแตกตางกันทั้งหมด 
   ค. ไมคํานึงถึงลําดับกอนหลังของผลลัพธที่เกิดขึ้น 
   เนื้อหาของทฤษฎีที่วา   “  แตละวิธีสามารถเลือกผลลัพธได  m2   วิธี …จนถึง mk 
วิธี  ” ตรงกับแนวคิดของการบวกแตละครั้งดวยจํานวนเทาๆกันจํานวน  k-1 คร้ังซึ่งไดพัฒนามาเปน
การคูณ จึงทําใหไดผลลัพธเปน m1 × m2×… × mk  
   ตัวอยาง ลูกคาประเมินเครื่องตัดหญาจากความยากงายในการใชงาน  ราคาปลีก
และคาซอม ให E1 ,E2  และ  E3   แทนระดับ งาย ปานกลาง หรือยากในการใชงาน P1 และ P2 แทน
ราคาแพงหรือไมแพง C1 ,C2   และ C3 แทนคาซอมที่มีราคาสูง ปานกลาง หรือต่ํา จํานวนวีธีประเมิน
ที่แตกตางกันทั้งหมดมีกี่วิธี 
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   วิธีทํา ส่ิงที่ใชในการประเมินมี 3 อยาง คือ การทดลองสุม 3 คร้ัง ตอเนื่องกัน      
การทดลองสุมครั้งที่หนึ่งคือ ความยากงายในการใชงานซึ่งมีผลลัพธเกิดขึ้น 3 วิธี การทดลองสุม
ครั้งที่สอง คือ ราคาขายปลีกซึ่งมีผลลัพธเกิดขึ้น 2 วิธี การทดลองสุมครั้งที่สาม คือ คาซอมบํารุงซึ่ง
มีผลลัพธเกิดขึ้น 3 วิธี 
   จากบทแทรกนี้จํานวนวิธีประเมินที่แตกตางกันทั้งหมดมีได  3 x 2 x 3  = 18  วิธี  
   นิยาม 4 ทฤษฎีความนาจะเปน 
   ทฤษฎีความนาจะเปน คือ ศาสตรที่ใชบรรยายความไมแนนอน ซ่ึงเปนผลลัพธจาก            
การทดลองสุม กําหนดคาความนาจะเปนใหแกแตละผลลัพธในปริเขตตัวอยางโดยวิธี  Empirical 
เปนการกําหนดคาความนาจะเปน โดยอาศัยขอมูลจากการทดลองสุม ซ่ึงจะตองเปนการทดลองสุมที่ 
    : สามารถทําการทดลองสุมซ้ํา ๆ กันได 
    : สามารถทําการทดลองสุมภายใตสภาพการณเดียวกัน 
    : การทดลองสุมแตละครั้งเปนอิสระกัน 
 
 2.6.3  ความนาจะเปนของเหตุการณ 
   นิยาม 5 เหตุการณ (Event) คือ ผลลัพธที่เราสนใจจากการทดลองสุม นิยมใช
สัญลักษณ E แทนเหตุการณ  
   ถา  E เปนเหตุการณภายใตปริภูมิตัวอยาง S ที่แตละจุดตัวอยางหรือสมาชิกในแซม
เปลสเปซ S มีโอกาสเกิดขึ้นไดเทาๆกัน แลวจะไดวา  
 
   ความนาจะเปนของเหตุการณ P(E)  =       จํานวนของผลลัพธในเหตุการณ   n(E)   
                                                                            จํานวนผลลพัธทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได n (S) 
   สมบัติของความนาจะเปนของเหตุการณ 
   ถา  S  เปนแซมเปลสเปซ และ E เปนเหตุการณใด ๆ ในแซมเปลสเปซ  S  

   1) ความนาจะเปนของเหตุการณใด ๆ มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 หรือ 0 < P(E) < 1  
   2) ความนาจะเปนของแซมเปลสเปซเทากับ 1 หรือ  P(S)  = 1 
   3) ถา P(E)    แทนความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ 
      และ P(E)  แทนความนาจะเปนที่จะไมเกิดเหตุการณ   
    แลว P(E)  +  P(E)  =  1 
           หรือ P(E)  =  1  -  P(E) 
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2.7  แนวคิดเกี่ยวกับบทเรยีนโมดูล  
 

 2.7.1  ความหมายของบทเรียนโมดูล 
   ลอเรนซ   (Lawrance,  1973,  p. 10) ไดใหความหมายของบทเรียนโมดูลวา 
บทเรียนโมดูลคือหนวยการสอนที่มีเนื้อหาจบในตัวเอง สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนเองมากกวาที่
จะใชครูซ่ึงประกอบดวยส่ือการเรียนและกระบวนการเพื่อที่จะใชถายทอดเรื่องราวอยางใดอยาง
หนึ่ง โดยมีสวนประกอบไดแก วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตามปกติมักนิยมใชในลักษณะที่เปนเอกสารพิมพหรือทําเปนหนังสือเลมเล็ก ๆ           
   พารสัน และคนอื่น ๆ  (Parson and others,  1976,  p. 31)  กลาววา บทเรียนโมดูล 
เปนบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดดวยตนเองอยางสะดวกตามความสามารถ
ของตนเอง จะใชเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายและ
สามารถเลือกใชอุปกรณตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม 
                         วิชัย  ดิสสระ (2535,  หนา 141) บทเรียนโมดูล หมายถึง บทเรียนหนวยใดหนวย
หนึ่งที่สําเร็จในตัวเองสรางขึ้นอยางเปนระบบเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูเลือกทํากิจกรรมเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมยอย ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรู
และสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามที่บทเรียนโมดูลกําหนดไว 
   ประชา  เลียบสื่อตระกูล (2540,  หนา 28) ใหความหมายของโมดูลวาเปนบทเรียน
ที่มีเนื้อหาจบในตัวเองสรางขึ้นโดยเนนประโยชนเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาดวยตัวเอง ประกอบดวย
วัตถุประสงค การทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการเรียนที่ประกอบดวยส่ือการสอน และแบบฝกหัด 
พรอมทั้งมีคําตอบเฉลยใหผูเรียนตรวจสอบเอง และทดสอบหลังเรียน 
   เสริมศรี  ลักษณศิริ (2540,  หนา 661) บทเรียนโมดูล หมายถึง บทเรียนหนวยใด
หนวยหนึ่งที่สําเร็จในตัวเอง สรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวแนนอนในแตละบทเรียนประกอบดวยวัสดุตางๆและคําสอนที่จะทําใหนักเรียนไดเรียนรูและ
แสดงสมรรถภาพที่กําหนดไวในจุดประสงคของบทเรียนนั้นๆ 
   บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2545,  หนา 78) กลาวถึงบทเรียนโมดูลวาเปนสื่อการเรียน
ชนิดหนึ่งที่มุงพัฒนาใหผูเรียนไดเกิดความรูความตองการ โดยที่บทเรียนนั้นจะตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคเอาไวอยางแนนอน มีกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนไดเลือกตามถนัดและตามความสามารถ
ของแตละคน มีการประเมินผลกอนและหลังเรียน มีการทดสอบยอยในทุก ๆ หนวยของโมดูลและ
การเรียนซอมเสริม กระบวนการเรียนการสอนจะเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญมากกวาผูสอน  
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   สุวิทย  มูลคําและอรทัย มูลคํา (2545,  หนา 45) ใหความหมายของการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนโมดูลหรือหนวยการเรียนวา  เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการสราง
บทเรียนเปนหนวยที่มีเนื้อหาหรือกลุมประสบการณจบในตัวเอง สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคที่กําหนดไวแนนอนและชัดเจน โมดูลหนึ่ง ๆ จะประกอบดวย
แนวคิด วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน ส่ือและการประเมินผล ตามปกติมักนิยมจัดไวในลักษณะ
เปนแฟมหวงชนิดปกแข็งบรรจุเอกสารพิมพดวยกระดาษอยางดีหรือรวบรวมเปนชุดเอกสาร เปน
หนังสือ เปนตน 
   สรุปวา บทเรียนโมดูลหมายถึง หนวยการเรียนการสอนสําเร็จรูปที่มีความสมบูรณ
ในตัวเอง มุงใหผู เรียนสามารถเรียนและประเมินความสามารถไดดวยตนเอง ผู เรียนทราบ
ความสามารถ หรือความกาวหนาในการเรียนของตนทุกระยะ ในแตละบทเรียนโมดูลจะประกอบ
ไปดวย บทนํา  จุดประสงคการเรียนรู การประเมินผลกอนเรียน กิจกรรมการเรียน/บทเรียน การ
ประเมินผลหลังเรียน และมีการซอมเสริมสําหรับผูเรียนที่ไมผานการประเมินวัดผลการเรียน 
 2.7.2  สวนประกอบของบทเรียนโมดูล 
   ฮุสตัน และคนอื่น ๆ  (Houston  and thers,  1972,  p. 88) ไดแบงสวนประกอบของ
บทเรียนโมดูลออกเปน 5 สวน คือ 
   1) บทนํา (Introduction) เปนสวนที่กลาวถึงความสําคัญของโมดูลไวอยางชัดเจน
ซ่ึงมีบทบาทตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 
   2) วัตถุประสงค (Specific  objectives) จะตองเขียนใหอยูในรูปของพฤติกรรมที่
สังเกตหรือวัดได 
   3) การทดสอบกอนเรียน (Pre-assessment) ขอทดสอบจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโมดูลที่สรางขึ้น  ซ่ึงการทดสอบกอนเรียนนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพื่อวัด
ความรูพื้นฐานกอนเรียน และ เพื่อวัดความสามารถกอนเรียนในบทเรียนนั้นๆ 
   4) ขั้นกิจกรรม (Enabiling ativities) กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นจะตองเปนเครื่องนํา
ทางใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
   5) การทดสอบหลังเรียน (Post - assessment) เพื่อวัดความสามารถของการเรียนรู
ซ่ึงขอทดสอบที่ใชจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

34 
 
 2.7.3  ลักษณะของบทเรียนโมดูล  
   วิชัย  ดิสระ(2535,  หนา 142) สรุปลักษณะสําคัญของบทเรียนโมดูล ไวดังตอไปนี้ 
   1) เปนบทเรียนสําเร็จรูป 
   2) เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ 
   3) มีจุดมุงหมายชัดเจน 
   4) เปนการเรียนรายบุคคลตามความสามารถของแตละบุคคล และเปนการสงเสริม
ใหเด็กชวยตนเอง 
   5) เลือกกระทํากิจกรรมไดตามความสนใจ 
   6) เนนที่กระบวนการ 
 2.7.4  องคประกอบสําคัญของบทเรียนโมดูล 
   สุวิทย  มูลคําและอรทัย มูลคํา (2546,  หนา 49) สรุปองคประกอบภายในของ
บทเรียนโมดูลออกเปน 6 สวน ที่สําคัญดังนี้ 
   1) หลักการและเหตุผล เปนการระบุถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้ เชน 
    (1) ความเปนมา ความสําคัญ 
     (2) ความคาดหวังของหลักสูตร 
    (3) สมมติฐาน 
    (4) โครงรางของโมดูล 
    (5) ความรูพื้นฐานที่จําเปนโดยสรุป 
   2) จุดมุงหมาย อาจกําหนดออกเปน 2 เร่ืองซึ่งจะตองวัดไดจริง ดังนี้ 
    (1) จุดมุงหมายการเรียนการสอนที่กําหนดจุดหมายปลายทางของผูเรียน
หลังจากจบการเรียนรูแลว 
    (2) จุดมุงหมายเกี่ยวกับประสบการณ กําหนดประสบการณหรือความรูพื้นฐาน
ของผูเรียนวาตองผานดานใดมากอน 
   3) การประเมินผลกอนเรียน ไดแก การทดสอบความรูพื้นฐานผูเรียนกอนเรียนเพื่อ
เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับตัวผูเรียน 
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   4) ส่ือการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู 
    (1)  ส่ือการเรียน ควรจัดใหครอบคลุมเนื้อหาสาระในทุกกิจกรรม เชน 
     ก. หนังสือ วารสาร เอกสาร ใบความรู 
     ข. แผนผัง แผนภูมิ แผนภาพ หุนจําลอง 
     ค. แผนใสสําเร็จรูป สไลด วีดิทัศน ซีดีรอมหรือแผนดิสก 
     ง. วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่หาไดงาย เชน เครื่องเขียน กระดาษ เปนตน 
    (2)  กิจกรรมการเรียนรู  ควรสัมพันธกับจุดมุงหมายที่ตองการใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในแตละโมดูล โดยพิจารณาถึง 
     ก. ความหลากหลายของกิจกรรมในแตละใบงาน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ 
     ข. การใหโอกาสผู เ รียนฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานตาง ๆ ไดอยาง
ครบถวนเทาเทียมกัน 
   5) การประเมินผลหลังเรียน ไดแก การทดสอบความรู ความสามารถผูเรียนเมื่อ
ส้ินสุดการเรียนรูแตละโมดูลวาผานหรือไม ควรจะเรียนเพิ่มเติมในสวนใด 
   6) การเรียนซอมเสริม ไดแก การตกลงรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนใน              
การวางแผน การเรียนเพิ่มเติมในเนื้อหาวิชาเฉพาะสวนที่ผูเรียนไมผานการประเมินหลังการเรียน 

 2.7.5  รูปแบบของบทเรียนโมดูล 
   รูปแบบที่ 1 รูปแบบของบทเรียนโมดูลแบบของ วิลฟอรด  เวเบอร (Wilford  
Weber) แหงมหาวิทยาลัยฮุสตัน (อางในบุญเกื้อ ควรหาเวช,  2545,  หนา 83)  เสนอไวดังนี้ 
   1) ช่ือเร่ือง (A Title Page) จะบอกรวมไปถึงชื่อผูสราง ผูปรับปรุง ครั้งที่ปรับปรุง 
ระดับผูเรียน และการติดตอกับผูสรางเอาไวดวย 
   2) ขั้นตอนและกระบวนการเรียน(The Body of the Description) มีลําดับขั้นดังนี้ คือ 
    (1) หลักการและเหตุผล (Rationale) 
    (2) จุดประสงค (Objectives) 
    (3) ความรูพื้นฐานเบื้องตน (Prerequisite) 
    (4) การประเมินผลกอนเรียน (Pre - assessment)  
    (5) กิจกรรมการเรียน (Learning  activities) 
    (6) การประเมินผลหลังเรียน (Post – assessment) 
    (7) การเรียนซอมเสริม (Remediation) 
  3) ภาคผนวก (Appendix)จะบอกใหทราบถึงสื่อการเรียน อุปกรณการเรียนตาง ๆ 
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   รูปแบบที่ 2 แบบที่ได จากการสัมมนาการสรางบทเรียนโมดูล ณ  มศว. ประสานมิตร           
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2520 โมดูลรูปแบบนี้ประกอบดวย องคประกอบ 7 ประการ คือ 
   1) ช่ือวิชา (Subject area) 
   2) เลขที่ของโมดูล (Module  number) 
   3) เปาหมาย (Goal) 
   4) วัตถุประสงค (Objectives) 
   5)  การประเมินผลเบื้องตน (Pre-assessment)     
   6) ส่ือการเรียนและกจิกรรม (Learning  materials  activities) 
   7) การประเมินผลหลังเรียน (Post-assessment) 
 2.7.6  วิธีสรางบทเรียนโมดูล 
   ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา (2535,  หนา 83 – 85) ไดใหขอเสนอแนะในการสราง
บทเรียนโมดูล  ไวดังตอไปนี้ 
   1) การสรางบทเรียนโมดูลผูสรางจะตองคํานึงถึงจุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตร 
ผูสรางควรพิจารณาอยางรอบคอบวาจุดมุงหมายของบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นนั้นไดสรางให
นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตรหรือไม และในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนก็ตองสอดคลองกับปรัชญาในการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยให
ระบุใหชัดเจนในการเขียนหลักการและเหตุผล 
   2) การกําหนดสมรรถภาพที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู และแสดงใหเห็นนั้น ควรจะ
คํานึงถึงคําถามตอไปนี้ 
    (1) ถาจะเปนการวัดความรู จะตองคํานึงถึงวาความรูอะไรที่จะตองการ ให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางแทจริง 
    (2) ถาเปนการวัดทัศนคติจะตองคํานึงถึงวาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทัศนคติอะไรที่ 
ตองการใหผูเรียนแสดงออก 
    (3) ถาจะเปนการวัดพฤติกรรมการสอน จะตองคํานึงวา พฤติกรรมการสอน
อะไรที่ตองการใหผูเรียนสามารถปฏิบัติใหเห็นได 
   3) หลังจากที่ไดกําหนดจุดมุงหมายแลว ผูสรางบทเรียนโมดูลจะตองกําหนด
สมรรถภาพพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียน สมรรถภาพพื้นฐานควรจะมีนอยที่สุด เพื่อใหโปรแกรม
การเรียนยืดหยุนไดและเพื่อใหโอกาสแกผูเรียนที่จะเลือกเรียนไดมากที่สุด 
   4) การสรางแบบประเมินผลเบื้องตน ผูสรางควรสรางดวยความมั่นใจวาเกณฑที่
สรางขึ้นนั้นใชวัดสมรรถภาพของผูเรียนที่เกี่ยวกับจุดมุงหมายอยางแทจริง และจะตองใหขอมูล
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ยอนกลับแกผูเรียน วิธีการวัดผลจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากคํานึงถึงภาคปฏิบัติ และมีลักษณะ
ที่จะชวยในการวินิจฉัยขอบกพรอง 
   5) การสรางกิจกรรมการเรียน ผูสรางควรพยายามใหมีทางเลือกหลาย ๆ ทางแก
ผูเรียน เพื่อที่จะชวยใหเขาไดประสบความสําเร็จมากที่สุด 
   6) ควรจัดเรียงลําดับกิจกรรมการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงลักษณะแผนงาน
ทั้งหมด 
   7) กิจกรรมการเรียนตาง ๆ ที่ใหผูเรียนเลือกเรียนนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนได
ฝกหัดเทาเทียมกัน 
   8) วิธีการสรางการประเมินผลหลังเรียน ควรใชวิธีการตามที่เสนอในการสราง                      
การประเมินผลเบื้องตน และขอทดสอบควรเชื่อถือได 
   9) ผูสรางบทเรียนโมดูลอาจจะนํามาใชเปนกิจกรรมการเรียนที่ใหผูเรียนเลือกเรียนได 
   10) คําอธิบายบทเรียนโมดูลควรสั้นและชัดเจน 
   11) ผูสรางบทเรียนโมดูลควรใหผูรวมงานหลาย ๆ ทาน และผูเรียนชวยกันวิจารณ
เพื่อจะไดนําขอวิจารณเหลานั้นมาปรับปรุงแกไขไดดีขึ้น 
   12) เมื่อสรางบทเรียนโมดูลเสร็จแลวผูสรางควรทบทวนอีกครั้งวา ไดเนนถึง
สมรรถภาพที่สัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียนหรือไมและเปนตัวอยางที่ดี มีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนหรือไม 
   13) ในขั้นสุดทาย ผูสรางบทเรียนโมดูลจะตองคํานึงอยูเสมอวาบทเรียนที่สรางขึ้น
นั้นยอมเปลี่ยนแปลงไดเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

38 
 
 2.7.7  ขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูล 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2541,  หนา 92) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนโมดูลไว 
11 ขั้น ดังตอไปนี้ 
 
                                                                                 
 
 
    
 
                                                    

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5  ขั้นตอนการสรางบทเรียนโมดูล  
(ที่มา: บุญชม  ศรีสะอาด ,2541,  หนา 92) 
 
 
 

1.กําหนดเรื่องที่จะสราง 

2.กําหนดหลักการและเหตุผล

3.กําหนดจุดประสงค 

4.สํารวจสื่อการเรียนและแหลงคนควา 

5.วิเคราะหภารกิจ 

6.กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียน 

7.สรางเครื่องมือประเมินผล 

9.ทดลองใชกบักลุมเล็ก 

8.ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

10.ทดลองใชในหองเรียน 

11.พิมพฉบับจริง 
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   1) กําหนดเรื่องที่จะสรางบทเรียนโมดูล ขั้นแรกผูที่จะสรางบทเรียนโมดูลจะตอง
ตัดสินใจวาจะสรางบทเรียนในเรื่องใด ควรเลือกเรื่องที่ตนมีความสนใจ มีความถนัด และรอบรูใน
เร่ืองนั้น 
   2) เขียนหลักการและเหตุผล อธิบายถึงหลักการและเหตุผลที่อยูเบื้องหลังบทเรียน
นั้นความสําคัญของบทเรียนนั้นขอบเขตของเนื้อหาการเรียนและความสัมพันธกับเรื่องอื่น ๆ 
   3) กําหนดจุดประสงค เมื่อไดกําหนดเรื่องที่จะสรางบทเรียนและเขียนหลักการ
และเหตุผลแลวตอไปก็กําหนดจุดประสงคบทเรียนซึ่งจะเปนแนวทางและหลักยึดในการเขียน
เนื้อหาการเรียนการกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนตางๆ และการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียน
ควรกําหนดในรูปจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) และกําหนดเกณฑที่ใชสําหรับ
พิจารณวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนในระดับที่พอใจหรือยัง 
   4) สํารวจสื่อการเรียนและแหลงคนควา ผูสรางบทเรียนโมดูล จะตองศึกษาคนควา 
ตําราเอกสารวารสาร โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในเรื่องที่จะสรางบทเรียนนั้นอยางกวางขวาง เพื่อที่จะ
นําขอมูลเหลานั้นมาพจิารณากําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนตาง ๆ 
   5) วิเคราะหภารกิจ   (Task Analysis)   เปนการวิเคราะหเพื่อทราบวาในการเรียน
เรื่องนั้นจะตองอาศัยความรู และสมรรถภาพพื้นฐานอะไรบาง ระหวางที่เรียนจะตองเรียนรูอะไร 
จุดประสงคแตละขอควรใชกิจกรรมอะไรและในลักษณะใด 
   6) กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียน ขั้นนี้จะเปนการพิจารณากําหนดงานที่จะให
ผูเรียนทําเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของบทเรียน ควรจัดใหมีกิจกรรมการเรียนหลาย 
ๆ อยางใชส่ือการเรียนหลายชนิด เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียน ผูสรางบทเรียนอาจเรียบเรียงเนื้อหา
การเรียนเปนสวนหนึ่งของโมดูลหรืออาจเลือกสื่อการเรียนที่ผูอ่ืนไดจัดทําไวก็ได 
   7) สรางเครื่องมือประเมินผล สรางเครื่องมือประเมินผลสําหรับประเมินกอนเรียน
และหลังเรียน โดยจัดทั้งสวนที่เปนความรูและสมรรถภาพพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนบทเรียนและ
สวนที่เปนความรูสมรรถภาพครอบคลุมตามจุดประสงคของบทเรียน 
   8) ปรับปรุงตามขอแนะนําของผู เชี่ยวชาญ นําบทเรียนที่ไดสรางขึ้น ไปให
ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร และผูเชี่ยวชาญดานการสรางบทเรียนโมดูลพิจารณาและให
ขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

40 
 

   9) ทดลองใชกับกลุมเล็ก นําบทเรียนที่ผานการปรับปรุงแกไขขั้นที่ 8 มาทดลองใช
กับผูเรียนกลุมเล็กประมาณ 3-5 คน ใหผูเรียนจดบันทึกปญหาตาง ๆ การเรียนบทเรียนโมดูลนั้น 
และอภิปรายปญหาเหลานั้นหลังจากเรียนจบ และประเมินผลหลังเรียนแลว เพื่อที่จะไดขอมูลใน
การปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง พิจารณาขอมูล ประเมินผลหลังเรียน และเปรียบเทียบผลการ
ประเมินหลังเรียนเพื่อทราบประสิทธิภาพของบทเรียนฉบับทดลอง ทําการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ 
   10) ทดลองใชในหองเรียน นําบทเรียนโมดูลที่ผานการปรับปรุงในขั้นท่ี 9  มา
ทดลองใชกับผูเรียนในสภาพจริงนั่นคือ ใชกับผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้งชั้น ทั้งนี้เพื่อตองการ
ทราบความเที่ยงตรง  (Validity)  ในการทําหนาที่ของบทเรียนเนื่องจากวาไดผานการปรับปรุงแกไข
หลายครั้งจึงคาดวาในขั้นนี้อาจมีการแกไขนอย 
   11) พิมพฉบับจริง นําบทเรียนพิมพ เพื่อนําไปใชกับกลุมผูเรียนที่เปนเปาหมาย
ตอไป 
 2.7.8   คุณสมบัติสําคัญของบทเรียนแบบโมดูล 
   1) โปรแกรมการเรียนทั้งหมดจะถูกขยายออกเปนสวน ๆ ดังนั้น บทเรียนโมดูลก็
จะเปนสวนยอย ๆ ของโปรแกรมทั้งหมด 
   2) ระบบการเรียนการสอนจะยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพราะเนนใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแตละคน 
   3) มีจุดประสงคการเรียนรูในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน 
   4) การประเมินผลจะใชวิธีการตรวจสอบกับจุดประสงคของโมดูลเปนหลัก ไมมี             
การเปรียบเทียบการเรียนรูกับผูเรียนอื่น 
   5) ใชวิธีการเรียนรูและสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 
 2.7.9  การประเมินคารูปแบบและเนื้อหาของบทเรียนโมดูล 
   เมื่อไดสรางบทเรียนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเรียบรอยแลว การที่จะทราบวา
บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นมีสภาพเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเรียนหรือไมเพียงใดนั้น จําเปนตอง
ใชเครื่องมือประเมินผลการเรียนโมดูล ลอเรนซ (Lawrance,  1973,  PP. 24-26) ไดตั้งเกณฑสําหรับ
ประเมินบทเรียนเรียนโมดูลไว 2 แบบ ดังนี้ 
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   เกณฑประเมินผลบทเรียนโมดูล แบบที่ 1 มีดังนี้ 
   1) โมดูลควรเนนในดานทักษะใหเดนชัดและสามารถจัดโครงรางประสบการณให
เขากับการเรียนรูของบุคคล 
   2) โมดูลควรมีเนื้อหาพอเหมาะ ไมมีลักษณะเปนสมุดจดงานและควรคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการใชเวลาของนักเรียน 
   3) โมดูลจะตองมีลักษณะเปนบทเรียนที่สําเร็จในตนเอง  โมดูลไมตองการ
ครูผูสอนที่อยูในฐานะเปนผูใหความรู 
   4) โมดูลจะตองมีระบบการวัดจุดประสงคการเรียนรูรวมอยูดวยไมวาจะเปนการ
วัดดวยตนเองหรือใหผูอ่ืนสังเกต 
   5) โมดูลตองมีรายชื่อบรรณานุกรม เสนอแหลงความรูหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่
สัมพันธกับทักษะนั้น ๆ เพิ่มเติม 
   6) โมดูลควรมีกิจกรรมทางเลือก เพื่อใหนักเรียนเลือกทํา 
   7) โมดูลควรมีขอกําหนดตาง ๆ วานักเรียนจะมีสวนรวมออกแบบการเรียนการ
สอนของตนอยางไร 
   8) โมดูลอาจนําทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขามาผสมผสานกัน 
   9) โมดูลจะตองสรางใหสอดคลองกับลักษณะความเปนจริง 
   10) โมดูลจะตองใหความสนุกสนานไมนาเบื่อ 
 

   เกณฑประเมินผลบทเรียนโมดูล แบบที่ 2  มีดังนี้ 
   1) เคาโครงรายละเอียด 
    (1) จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาโมดูลชัดเจน 
    (2) มีการกลาวถึงบทยอใหเห็นถึงเนื้อหาของโมดูล 
    (3) บงบอกถึงความรูพื้นฐานที่จะมีกอนเรียนโมดูล 
    (4) คําชี้แจงของโมดูลชัดเจน 
   2) จุดประสงค 
    (1) เปนพฤติกรรมที่สังเกตได 
    (2) มีเกณฑขั้นต่ํา 
    (3) มีเงื่อนไขชัดเจน 
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   3) การประเมินผลกอนเรียน 
    (1) มีการประเมินผลกอนเรียน 
    (2) มีการวัดความรูพื้นฐาน 
    (3) การประเมินผลครอบคลุมจุดประสงคของบทเรียนโมดูล 
    (4) การประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค 
    (5) เกณฑที่ใชชัดเจนและสอดคลองสัมพันธกัน 
   4) กิจกรรมการเรียน 
    (1) กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับจุดประสงค 
    (2) กิจกรรมการเรียนมีจุดประสงคชัดเจน 
    (3) กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับการประเมินผล 
   5) การประเมินผลหลังเรียน 
    (1) มีการประเมินผลหลังเรียน 
    (2) การประเมินผลหลังเรียนครอบคลุมจุดประสงค 
    (3) การประเมินผลหลังเรียนสอดคลองกับจุดประสงค 
    (4) เกณฑในการวัดชัดเจนและสอดคลองกัน 
   6) กระบวนการสัมพันธวงจร 
    (1) มีกิจกรรมที่ใหนักเรียนทําซ้ํา 
    (2) มีคําแนะนําเพิ่มเติมอื่น ๆ 
   7) ขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาโมดูล 
    (1) มีกระบวนการเกี่ยวกับขอมูลยอนกลับ 
    (2) มีเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม 
 2.7.10  เกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล 
   ศิราภรณ  เขตสกุล (2536,  หนา 29) ไดกลาวถึงการกําหนดเกณฑวัดประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน ซ่ึงใชเกณฑเดียวกับบทเรียนโมดูลดังนี้ 
   เกณฑในการหาประสิทธิภาพของโมดูล อาจจะกําหนดเปน 90/90 หรือ 85/85 
หรือ 80/80  ขึ้นอยูกับลักษณะรายวิชา ( ในกรณีของการศึกษาแบบสมรรถภาพ หรือเกณฑ 90/90 จึง
ถือวาใชได เรียกวาเปนการเรียนรอบรูหรือเชี่ยวชาญ ) โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรู ความจํา มักจะ
ตั้งไว 80/80 ,85/85,90/90 สวนเนื้อหาที่เปนเจตคติตั้งไวต่ํากวานี้ เชน  75/75 
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   การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพเมื่อทดลองใชบทเรียนโมดูล  ใน
ภาคสนามใหเทียบคาประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธที่หาไดจากการใช
บทเรียนโมดูล  กับประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธที่ตั้งไวเพื่อจะดูวาเรา
จะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม  การยอมรับประสิทธิภาพใหถือคาแปรปรวน 2.5-5 เปอรเซ็นต อาทิ
เชน เราตั้งเกณฑไว  90/90 ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ  87.5/87.5 เราก็สามารถยอมรับไดวาชุด
การสอนหรือบทเรียนโมดูลนั้นมีประสิทธิภาพ การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือ
บทเรียนโมดูลมี 3 ระดับ คือ  
   1) สูงกวาเกณฑ 

   2) เทาเกณฑ 
   3) ต่ํากวาเกณฑแตยอมรับวามีประสิทธิภาพ 

 2.7.11  ประโยชนของบทเรียนโมดูล 
   ประโยชนของบทเรียนโมดูล (บุญเกื้อ ควรหาเวช,  2543,  หนา 89) กลาวถึง 
ไวดังนี้ 
   1) เปนบทเรียนสําเร็จรูปซึ่งผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองตามอัตรา
ความสามารถของตนเอง 
   2) เปนกระบวนการเรียนการสอนที่มีระเบียบแบบแผนและรวมการสอนหลายๆ
อยาง เอาไวดวยกัน เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีความรูแตกตางกัน 
   3) ชวยใหผูเรียนไดทราบถึงความสามารถและความกาวหนาของตนทุกระยะได 
   4) ชวยลดภาระครูในการสอนใหขอเท็จจริงตางๆ ทําใหครูมีเวลาในการพบปะเด็ก
เปนรายบุคคล เพ่ือชวยเหลือเด็กที่เรียนไมทันในบางเนื้อหาวิชา    
 2.7.12  ขอดีของบทเรียนโมดูล 
   บทเรียนโมดูลมีประโยชนอยางมากตอวงการศึกษา ในปจจุบันไดมีผูกลาวถึงขอดี
ของบทเรียนโมดูลไวหลายทาน อาทิเชน 
   ลอเรนซ (Lawrence,  1973,  PP. 1-3) ซ่ึงพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
   1) บทเรียนโมดูลเปนกระบวนการการเรียนการสอนที่มีระเบียบแบบแผน และ
รวมแบบ  การสอนหลาย ๆ อยางไวดวยกัน 
   2) บทเรียนโมดูลสนับสนุนการศึกษาดวยตนเองตามความแตกตางของแตละ
บุคคล 
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   3) บทเรียนโมดูลชวยลดภาระของครูในการสอน ทําใหครูมีเวลาวางในการพบปะ
เด็กเปนรายบุคคล เพื่อชวยเหลือเด็กที่เรียนไมทันในบางเนื้อหาวิชา 
    4) บทเรียนโมดูลชวยใหผูเรียนทราบความสามารถหรือความกาวหนาในการเรียน
ของตนทุกระยะ 
   5) บทเรียนโมดูลชวยเตรียมเพื่อความสะดวกแกผูใชไมวาจะเปนผูเรียนหรือผูสอน 
   สุวิทย  มูลคํา  และ อรทัย มูลคํา (2545,  หนา 50) สรุปขอดีของการจัดการเรียนรู
แบบโมดูลมีดังนี้  
   1) เปนกระบวนการเรียนการสอนที่เปนระเบียบแบบแผน โดยรวมการสอนหลาย
ลักษณะไวดวยกัน ผูเรียนที่มีความรูแตกตางกันสามารถเรียนรูได 
   2) สงเสริมใหผูเรียนศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ 
   3) ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เปนการเรียนแบบเอกัตภาพ 
   4) สงเสริมใหผูเรียนสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนความรูไดดวย
ตนเอง 
   5) ลดภาระการสอน ทําใหครูมีเวลาพบเด็กเปนรายบุคคลและสอนซอมเสริมได 
   6) แกปญหาการขาดแคลนครู หรือครูไมครบชั้นเรียน 
 2.7.13  ขอจํากัดของบทเรียนโมดูล 
   1) กรณีที่บทเรียนโมดูลมีคุณภาพไมดีพอ เชน กิจกรรมไมนาสนใจ ขอมูลหรือ
เนื้อหาสาระผิดจากขอเท็จจริง ส่ือไมทันสมัยไมดึงดูดใจผูเรียน การวัดประเมินผลไมครอบคลุม
หรือใชวิธีการไมถูกตอง อาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายได 
   2) การสรางบทเรียนโมดูล จําเปนตองใชเวลาในการจัดทํามากพอสมควร และ
จําเปนตองอาศัยความรูความสามารถของผูเชี่ยวชาญ 
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2.8  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนโดยอธิบายและแสดงเหตุผล(  Expository   Method ) 
 

 การสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล 
 ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี (2542,  หนา 43) กลาวถึงวิธีการสอนแบบอธิบายและแสดง
เหตุผลวา เปนวิธีการสอนที่ครูผูสอนบอกใหนักเรียนคิดตาม โดยครูผูสอนจะเปนผูอธิบาย ชี้แจง 
ตีความ แสดงเหตุผล ตลอดจนสรุปใหผูเรียนเขาใจ บทบาทในกิจกรรมจะเนนผูสอนเปนสําคัญ 
นักเรียนจะเปนผูฟงเปนสวนใหญ นอกจากการตอบคําถามและการซักถามแลวเรียนจะไมคอยมี
โอกาสรวมกิจกรรม มากนัก 

 ขอปฏิบัติในการสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผลจะทําใหผูเรียนเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
 1)  ขอปฏิบัติทั่วไป 
  (1) เตรียมหัวขอการอธิบายใหตรงกับจุดมุงหมายวาจะใหผูเรียนวาจะใหผูเรียนไดรับ

ความรูอะไรเกี่ยวกับการอธิบาย 

  (2) วางโครงการสอน เตรียมตัว และวางแผนลวงหนา 
  (3) เนื้อหาตองเรียงลําดับอยางมีเหตุผล แบงเรื่องหรือหัวขอที่จะอธิบายเปนตอนๆ  
เมื่อจบตอนหนึ่งๆ อาจจะมีการสรุปหรือหรือเปดโอกาสใหซักถาม 

  (4) กําหนดเวลาในการอธิบายใหเหมาะสมกับเรื่อง 
  (5) ควรใชส่ือการสอนหรืออุปกรณประกอบคําอธิบายที่เปนรูปธรรม เชน แผนภูมิ  
ภาพตางๆ วัสดุจําลอง ภาพยนตรหรือภาพนิ่ง อาจใชกระดาน หรือ แผนใส และเครื่องฉายขาม
ศีรษะ เขียนหัวขอยอยๆ สรุปขอความเปนตอนๆ  เขียนผังประกอบการอธิบาย จะทําใหผูเรียนเขาใจ

งายขึ้น ประหยัดเวลา และไมนาเบื่อ 
  (6) การอธิบายควรบอกแหลงที่มาของขอมูล มีการอางอิง  เปนแนวทางใหผูเรียนไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมได 
  (7) เมื่ออธิบายจบ ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการอธิบาย จะทําใหเกิดความเขาใจ

มากขึ้น 
 2)  ควรใหตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง การสอนโดยวิธีนี้ครูจะเปนผูทําโจทยเอง แมแต     
การใชสื่อการเรียนการสอนผูสอนจะเปนผูทําใหดู เปนผูบอกหรือดําเนินการเอง ผูเรียนไมไดลงมือ
ปฏิบัติ นอกจากการฟงแลวส่ิงที่ผูเรียนจะตองทําคือการคิดตาม ตอบคําถามของผูสอนและจดหรือ
ลอกลงสมุด ดังนั้นผูเรียนจะประสบความสําเร็จได  จะตองมีสมาธิในการฟง สามารถคิดตาม ทํา
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ความเขาใจไดอยางตอเนื่องโดยตลอดเนื้อหา กลาถามเมื่อไมเขาใจ ครูผูสอนจะตองดึงความสนใจ
ของผูเรียนไดโดยตลอด ตองสังเกตผูเรียนตลอดเวลา  และตองยกตัวอยาง หรืออธิบายขอคลายๆกัน 
เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 3)  เมื่อยกตัวอยางประกอบและอธิบายจนเขาใจแลว  ควรใหผูเรียนทําแบบฝกหัดในชั้น
เรียน เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสทําความเขาใจมากยิ่งขึ้น เปนการทดสอบตัวเอง การฟงหรือดูผูอ่ืนทํา
อาจจะดูงาย เขาใจ ไมมีปญหาอะไร ไมรูจะถามอะไร แตเมื่อลงมือทําเองอาจพบปญหาหรือ

อุปสรรคตางๆ ครูจะไดชวยช้ีแนะเพิ่มเติม และยังทําใหครูมีโอกาสประเมินผลระหวางเรียนวา
ผูเรียนรูไดมากนอยเพียงไรการถามตอบ แตเพียงอยางเดียวซ่ึงอาจถามนักเรียนไดไมทั่วถึงทุกคน 
แตถาไดทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน และครูเดินดู จะทําใหตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนไดมาก

ยิ่งขึ้น ยกเวนเสียแตวา อาจมีนักเรียนบางคนแอบลอกเพื่อน ครูจะตองย้ําใหนักเรียนทราบถึง
ประโยชนของการทําแบบฝกหัดดวยตนเอง ถาไมเขาใจ ติดขัดสิ่งใดสามารถถามครูไดหรืออาจถาม
เพื่อนขางเคียงได แตไมใชลอกโดยไมทําความเขาใจ จะมีผลเสียตอไปเมื่อถึงเวลาทําแบบทดสอบ  

 4)  จะตองใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะ   
 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวกับบทเรียนโมดูล 
 
 2.9.1  งานวิจัยในประเทศ 

   ศศิวิมล เนืองนิตย (2543,  หนา 98) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความ
รับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่สอนโดยใชบทเรียนโมดุลกับการสอนตามคูมือครูผลการวิจัย

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุม
ควบคุม 

   โสพล  จันทรโชติ (2543,  บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนโมดูล เครื่องมือ และ
อุปกรณในการผลิตรายการโทรทัศน ในสถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง  ผลการวิจัย
พบวาบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นสามารถใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 91/88 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่
กําหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนดวยบทเรียนโมดูลสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุมที่เรียนโดยการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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   กมล  ชูสมัย (2545,  บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนโมดูลวิชาเคมี เร่ืองสถานะของ
สารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนโมดูลที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (70/70) โดยแบงเนื้อหาเปน 7 หนวย ไดดําเนินการทดลอง 3 ขั้นตอน

คือการทดลองครั้งที่ 1 ใชทดลองกับนักเรียนจํานวน 2 คน การทดลองครั้งที่ 2 ใชกับนักเรียน 6 คน 
และการทดลองครั้งที่ 3 ใชทดลองกับนักเรียน  33 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนโมดูลเรื่อง
สถานะของสาร มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

   เกษตร  กฤษฎามหาสกุล (2546,  บทคัดยอ) ไดทําวิจยัโดยมีจุดประสงคเพื่อสราง
บทเรียนโมดูล เร่ืองเครื่องมือวัดอุณหภูมิและการเผาในบรรยากาศตางๆ ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 มีขั้นตอนในการดําเนินการทดลองคือ ขั้นตอนที่ 1 นําบทเรียนโมดูลไปทดลองกับ

นักศึกษาจํานวน 1 คนนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ขั้นตอนที่  2 นําบทเรียนโมดูลไปทดลองกับ
นักศึกษาจํานวน 3 คนนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนที่  3ทดลองกับนักศึกษา
จํานวน 25 คน ไดประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล ซ่ึงคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนกับคะแนน

ทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพ เทากับ 90.14/83.98 ซ่ึงเปนระดับที่สูงกวาเกณฑที่กําหนด แสดง
วาบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับที่เชื่อถือได     
   ณัฐพงศ  ยศวังใจ (2546,  บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนโมดูลคณิตศาสตร และศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองตัวประกอบของจํานวนนับโดยใช
บทเรียนโมดูลประชากรที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ํา 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) บทเรียนโมดูลคณิตศาสตร 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอมูลที่ได

นํามาวิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ยรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) 
บทเรียนโมดูลคณิตศาสตร เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิ์ภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.08 

ซ่ึงสูงกวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งเกณฑไวรอยละ 65 
   อัจฉรา  โกษาแสง (2546,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ  ความเขาใจในวัฒนธรรม และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโมดูลที่

สรางขึ้น กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชา ภาษาอังกฤษหลัก 9 ปการศึกษา 2546  
จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมหองเรียน ใชวิธีการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนบทเรียนโมดูล
จํานวน 5 สัปดาหๆละ 5 คาบเรียนๆละ 50 นาที รวม 25 คาบเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ประกอบดวย 1) บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา   3) แบบทดสอบวัดความเขาใจ 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะหขอมูลใช t-test  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลมีคาเทากับ 77.50/75.83 ซ่ึงถือวามี
ประสิทธิภาพดี   2) ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล สูง

กวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูล
อยูในระดับดี  
   กัลยา มีทรัพย (2547,  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชบทเรียนโมดูลวิชา

คณิตศาสตรเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงผูวิจัยสราง 
เครื่องมือคือ บทเรียนโมดูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติตอบทเรียน
โมดูล โดยเริ่มทดสอบกอนเรียน ดําเนินการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล ทดสอบหลังเรียน พรอมกับ
ตอบแบบสอบถามนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย และ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนโมดูลมีประสิทธิภาพ 87.31/86.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนได
คะแนนเฉลี่ย รอยละ 70.28 ซ่ึงสูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ตั้งไว  ดานเจตคติของนักเรียนสวนใหญ

มีความพึงพอใจในการใชบทเรียนโมดูล เรียนดวยความสบายใจ และนักเรียนอยากเรียนดวย
บทเรียนโมดูลอีก 
   เสมอศักดิ์  สุดา (2548,  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการประยุกตใชอุปกรณ

เซนเซอร ในวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 สาขา วิชาชางไฟฟากําลัง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง     
การสอนโดยใชบทเรียนโมดูลกับการสอนปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกบทเรียนโมดูลและ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวาบทเรียนโมดูลท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

92/98.5 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดและผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักศึกษากลุม
ทดลองสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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     อดิศร  นิลวิสุทธิ์ (2548,  บทคัดยอ)ไดสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
โมดูล ชวยฝกความสามารถแบบอิงเกณฑ เร่ืองการติดตั้งเซิรฟเวอรเพื่อการใหบริการเครือขายดวย
ระบบปฏิบัติการลีนุกซเรดแฮค 9.0 ผลการประเมินพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลชวยฝก
ความสามารถดานอิงเกณฑ ภาคทฤษฎี ผูเรียนสามารถผานเกณฑ มีคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนคิดเปน           
รอยละ 85.80 ผูเรียนที่ผานการประเมินภาคทฤษฎีแลว จะสามารถฝกปฏิบัติดวยบทเรียนโมดูลที่

สรางขึ้น และเขารับการประเมินจากครูฝกผูเรียนขอเขารับการประเมินโดยครูฝกจะเมิน มีผูเรียนที่
ผานเกณฑการประเมินจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผูเรียนคิดเปนรอยละ 93.49 มีคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนคิดเปนรอยละ 91.12 สูงกวาเกณฑที่กําหนด

เปนไปตามสมมติฐาน 
 2.9.2  งานวิจัยตางประเทศ 
   มัวรแมน (Murman, 1972, PP. 1593-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมความคิดเห็น
และความสามารถของวิธีการสอนของการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล และ การสอนปกติที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาแฮสติง เมืองแฮสติง รัฐเนบราสกา โดยศึกษากลุมตัวอยางจากนักเรียน ครู ผูปกครอง 

และศิษยเกาของโรงเรียนที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนโมดูลสูงกวาผูเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ 
   ซาสเซอร (Sasscer, 1974, PP. 6958-A) ไดทดลองสอนวิชาชีววิทยาเบื้องตนใน

ระดับวิทยาลัยกับกลุมตัวอยางจํานวน 298 คน ในระยะเวลา  2 ป ผลการทดลองปรากฎวา กลุม
ทดลองท่ีใช บทเรียนโมดูลไดคะแนนสูงกวากลุมควบคุมที่ใชการสอนโดยการบรรยายตามปกติ 
และเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติปรากฎวา กลุมที่ใชบทเรียนโมดูลมีทัศนคติตอวิชานี้สูงกวากลุมที่เรียน
ตามปกติ 

    โรเบิรตสัน (Robertson, 1976, PP. 5112-A) ไดทําการทดลองศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลในวิชาคณิตศาสตร (Mathematics  Module)  กับการ
สอนโดยใชตําราคณิตศาสตร(Textbook for  Mathematics) โดยแบงกลุมตัวอยางเปน2 กลุม ผล
ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
   เบนเนตต (Bennett, 1977, PP. 7582-A) ไดสรางบทเรียนโมดูลที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อเปนอุปกรณชวยในการสอนอานสําหรับครูในระดับมัธยมศึกษาชวยพัฒนาการอานของนักเรียน
ใหมีประสิทธิภาพบทเรียนที่สรางขึ้นใชพัฒนาการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการ
ทดลองพบวาหลังการใชบทเรียนโมดูลทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานดีขึ้นและมีเจตคติที่ดี  
บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการใชรอยละ 80 
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   สมิธ (Smith, 1989, PP. 2818-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลของการใช
บทเรียนโมดูลในวิชาคณิตศาสตรประยุกต วัตถุประสงคของการวิจัยคือ ทําการประเมินผลโดยใช
บทเรียนโมดูลในวิชาคณิตศาสตรกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองคือ
กลุมที่เรียนโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการแกปญหาสูงกวา
กลุมควบคุมซึ่งเรียนโดยใชวิธีการสอนตามปกติ มีเจตคติที่ดีตอบทเรียนโมดูล และพบวารูปแบบ
การสอนควรเนนดานความรูความจํา ความเขาใจ เกี่ยวกับมโนภาพทางคณิตศาสตร กระบวนการ

เรียนรูและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   เนลสัน (Nelson, 1994, PP.86) ไดศึกษาและสรางบทเรียนโมดูล เพื่อเสริมสราง
กําลังใจใหกับผูปวยที่รักษาตัวโดยใชไนโตรกลีเซอรีน จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อเสริมกําลังใจ
ใหกับผูปวยที่เปนโรคลําคออักเสบที่รักษาดวยไนโตรกลีเซอรีนและตองการประเมินกําลังใจผูปวย

ที่ผูปวยไดรับจากบทเรียนโมดูล วิธีดําเนินการทดลองคือ แบงผูปวยออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ให
ศึกษาบทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมที่ 2 ใหศึกษาโดยใชเอกสารของสมาคมโรคคออักเสบ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียนโดยใชบทเรียนโมดูลมีความรูและกําลังใจเพิ่มมากกวา
กลุมตัวอยางที่ใชเอกสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
   โรวแลนด (Rowland, 1995, PP.143) ไดพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อสงเสริมและ

เตรียมความพรอมดานความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาฝกหัดครู ซ่ึงบทเรียนโมดูลนี้ไดรับการ
พัฒนาจากความตองการดานความมีระเบียบวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป  ผลการวิจัย
พบวาบทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพจริง ทําใหนักศึกษามีความรูและมีระเบียบวินัย
เพิ่มมากขึ้น 

   จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับบทเรียน
โมดูล จะเห็นวา การนําบทเรียนโมดูลไปใชในการเรียนการสอนทําใหการเรียนการสอนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา มีความกาวหนาในการเรียน  นอกจากนี้
ยังมีผลทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอเนื้อหาวิชาที่เรียน ในดานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใชบทเรียนโมดูลกับการสอนโดยวิธีอ่ืน ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียน
โมดูลสูงกวาการเรียนตามปกติ     
 
 


