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บทคัดย่อ
 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปีที่  5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและ 

วิธีจัดหมู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหา 3) ศึกษา 

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนรู้จากชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและ

วิธีจัดหมู่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2556 โรงเรียนนารีนุกูล จ�านวน 50 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 6 ชุด แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .34-.80 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกตั้งแต่ .25–.89 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.27/77.13

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ 

การแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .37    

ค�าส�าคัญ: ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

Abstract
 The purposes of this study were 1) to develop a mathematics problem-solving skill packages to 

meet the criteria of 75/75, 2) to compare the achievement of students between before and after learning 

through the packages, and 3) to study the satisfaction on learning the mathematics problem-solving skill 

packages : Permutation and  Combination for Mathayom Suksa 5 Students.The samples used in this study, 

selected by using a cluster random sampling, consisted of the students in mathayom suksa 5 level who 

were studying in Narinukun School, Meuang District, Ubon Ratchathani, under the Secondary Educational 

Service Area Office 29, in the first semester of the year 2013. The research tools were mathematics  

problem-solving skill packages and the achievement test with multiple choices. The test had the difficulty 
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level at .34-.80, discrimination value ranging from .25-.89, and the reliability value of .86. The  

collected data were analyzed by the percentage, mean, standard deviation, and t-test.

 The research findings were as follows:

 1. The mathematics problem-solving skill packages on  Permutation and  Combination for  

Mathayom  Suksa 5 students were efficient since the criteria were found at 77.27/77.13

 2. The achievement of students after using the mathematics problem-solving skill packages was 

statistically higher than before using them at .01 level of significant.

 3. The student’s satisfaction on the learning mathematics problem-solving skill packages on   

Permutation and  Combination  Mathayom suksa 5 Students was at higher a level.

Keywords: Mathematics Problem–Solving Skill, Packages Permutation and Combination

บทน�า

 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนนารีนุกูล พบว่า เนื้อหาสาระ เรื่อง ความน่าจะเป็น  

นักเรียนยังเกิดความสับสน ในกระบวนการคิดแก้โจทย์

ปัญหา ในหัวข้อ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ซึ่งเป็น

เนื้อหาสาระพื้นฐานในการเรียน ซ่ึงท้ังน้ีสาเหตุอาจมาจาก

ตัวผู้เรียนเอง คือ ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ท�าให้

ไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้ อกีทัง้อาจจะยงัขาด     

การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีระบบ และสภาพ

ปัญหาคุณภาพการสอนของผู้สอน คือผู้สอนขาดเทคนิค 

การสอน เทคนิคการสอนไม่ได้เอื้ออ�านวยให้เกิดความคิด 

ผลติสือ่ทีต่รงตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา (กรมวชิาการ 

2539: 98) การน�าเอาชุดฝึกทักษะมาใช้ประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะช่วยแก้ปัญหา 

ดงักล่าวข้างต้นได้เพราะชดุฝึกทกัษะได้แบ่งเนือ้หาออกเป็น

หน่วยย่อยโดยได้เรยีงล�าดบัเนือ้หาจากเนือ้หาง่ายไปหายาก

ซึง่แบบฝึกหดัในชดุฝึกทกัษะจะแสดงตวัอย่างช่วยให้ผู้เรยีน

เกิดความเข ้าใจในเนื้อหามากขึ้นเพราะผู ้ เรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้เรียนจะประสบความ

ส�าเร็จและแก้ปัญหาได้เม่ือนักเรียนได้ฝึกทักษะ (ฉวีวรรณ 

กีรติกร 2537: 7) อีกทั้งแบบฝึกหัดช่วยให้นักเรียนท�าเพื่อ

ทบทวนความรู ้ ท่ีเรียนอย่างมีเหตุผลและมีระบบตาม

กระบวนการทางคณติศาสตร์ ขาดการฝึกทกัษะให้กบัผูเ้รยีน 

ผู ้สอนไม่ได้มาแล้ว และเป็นการฝึกทักษะการใช้กฎ  

สูตรต่างๆที่เรียนไป (Good 1973: 224) 

 จากปัญหาและความส�าคัญดังกล่าวผู ้วิจัยจึง 

เชื่อว่าในการฝึกทักษะสามารถพัฒนาความสามารถใน 

การแก้ปัญหาได้ ถ้านกัเรยีนได้ฝึกแก้ปัญหาจ�านวนมากและ

หลากหลายได้เห็นตัวอย่างจากง่ายไปยาก ท�าให้นักเรียน   

มีความสามารถหรือมีทักษะในการแก้ป ัญหาจะเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาในระดับสูง การที่จะฝึกให้ผู้เรียน 

มีความสามารถในการแก้ปัญหานั้น กิจกรรมการเรียน 

การสอนและบทบาทของผู้สอนนบัว่าส�าคัญต่อการทีจ่ะช่วย

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้สอนสามารถ

ช่วยให้ผู้เรียนเป็น นักแก้ปัญหาได้ โดยการเลือกปัญหา  

ที่เหมาะสมให้ผู้เรียนท�า ประเมินความเข้าใจและฝึกการใช้

ยุทธวิธีต่างๆ ในการแก้ปัญหา ผู้สอนควรมีเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ที่ช่วยในการสอนการแก้ปัญหา ซ่ึงจากเหตุผล 

ข้างต้นที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่า การแก้ปัญหา

เป็นกระบวนการที่ส�าคัญกระบวนการหนึ่งในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ อีกทั้งการที่จะพัฒนาความสามารถในการแก้

ปัญหานีใ้ห้เด่นชดัมากขึน้ จงึควรมกีารพฒันาเครือ่งมอืทีจ่ะ

ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ผู ้วิจัยได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา  

เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ่ ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการท�าให้ผู้เรยีน

เกิดการเรียนรู้ มีความมั่นใจ และสามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณติศาสตร์ของนกัเรยีนให้ดยีิง่ขึน้ และเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใน เรือ่ง วธิเีรยีงสับเปลีย่น

และวิธีจัดหมู่ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียน เรื่อง ความน่า 

จะเป็น ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง  

วิ ธี เรี ยง สับเป ล่ียนและวิ ธี จั ดหมู ่  ส� าหรับ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน 

และวิธีจัดหมู่

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู ้ของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะ 

การแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร 

 ได้แก่ นกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีที ่5 ทีก่�าลงัศึกษา

อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนารีนุกูล 

โดยจัดเป็นชั้นเรียนแบบคละความสามารถจ�านวน 16  

ชั้นเรียน รวมทั้งสิ้น 754 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง

 ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีก่�าลงัศึกษา

อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนารีนุกูล 

จ�านวน 50 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับ

เปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 

6 ชุด 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม

สาระคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .34-.80 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกตั้งแต่ .25–.89 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86

 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง วิธีเรียงสับเปล่ียน

และวิธีจัดหมู่ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

 1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้

ปัญหา เร่ือง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โดยใช้สูตร E
1
/E

2

 2. การทดสอบที  แบบไม ่อิสระ ( t - test  

dependent) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ 

หลั ง เรียนของนัก เรี ยนที่ เรี ยนโดยใช ้ชุ ดฝ ึกทักษะ 

การแก้ป ัญหา เรื่องวิธี เรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู ่  

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่  5 ของนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง

 3. การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน

และวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึก

ทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าหลังจากนักเรียนเรียนด้วยชุด

ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัด

หมู ่มคีะแนนเฉลีย่จากการท�าชดุฝึกทกัษะการแก้ปัญหา คดิ

เป็นร้อยละ 77.27 ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนเฉลี่ยของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 77.13 ของคะแนนเต็ม ดังนั้นจึงได้ประสิทธิภาพ

ของชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและ

วิธีจัดหมู่ E
1
/E

2
 เท่ากับ 77.27/77.13 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ที่ก�าหนด

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน

ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและ

วิธีจัดหมู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มีความ 

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน

เฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เร่ือง  

วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 พบว่า

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการสอน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน

และวิธีจัดหมู่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .37 เมื่อ

พิจารณารายข้อตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด 3 ล�าดับ ไปน้อย

ทีส่ดุตามล�าดบั พบว่า ชดุฝึกทกัษะมเีนือ้หาความเหมาะสม

กบัระดบัความรูข้องนกัเรยีน (X
_

= 4.64, S = .56 ) การเรยีน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะท�าให้นักเรียนทราบผลทันทีหลังจากท�า

แบบทดสอบ (X
_

= 4.48, S = .68 )  นักเรียนสามารถน�า

ความรูท้ไีด้จากการเรยีนโดยใช้ชดุฝึกทกัษะไปใช้ในชวีติจรงิ 

(X
_

= 4.46, S = .73 ) และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
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ชุดฝึกทักษะท�าให้นักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ (X
_

= 4.06, S = .89)  

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ การแก้

ปัญหา เร่ือง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา  

เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.27/77.13 ซึ่ง

ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีก่�าหนด ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ 

สุขสันติ์ ดุลชาติ (2552: 74-80) ได้พัฒนาชุดกิจกรรม 

ฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการเรียน

การสอนแบบร่วมมือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า มี

ประสทิธภิาพเท่ากบั 79.69/79.31 ซ่ึง สงูกว่าเกณฑ์ 75/75 

ที่ตั้งไว้

 2. ผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการ

แก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ่ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุฝึกทกัษะ

การแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ่  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของ สุขสันติ์ ดุลชาติ (2552: 74-80) ได้พัฒนา

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามรูป

แบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พบว่านักเรียนที่ไดร้ับการสอนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะแก้

โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ตามรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ

ร่วมมอืมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับ

เปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยภาพ

รวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ วีระพงษ์ มุลทา (2550: 66-67) ที่ได้พัฒนา

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่1 แล้วพบว่า พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงู

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน การสอนโดยใช้ชุดฝึก

ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

 

 1. ในการฝึกตามชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา 

แต่ละชุดเมื่อตรวจผลงานหากพบว่านักเรียนคนใดยัง 

ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ครูผู ้สอนต้องอธิบายให้ค�าแนะน�า 

รายบุคคลและให้นักเรียนแก้ไข ปรับปรุง จนกว่านักเรียน 

จะเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจนจึงให้ฝึกในชุดต่อไป 

 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

สามารถน�าชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไป

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้

ท�าความเข้าใจและฝึกทักษะไปตามขั้นตอนการเรียน 

การสอนเพราะชุดฝึกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้แบ่งเนื้อหาจาก

ง่ายไปยากและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

 3. ในการน�าชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา ไปใช ้

ครผููส้อนต้องศกึษาค�าแนะน�าในการใช้แล้วจงึให้นกัเรยีนท�า

ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา ขณะที่นักเรียนท�าครูต้องคอย

ดูแลให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน 

ที่เรียนช้า เมื่อนักเรียนท�าเสร็จครูต้องตรวจผลงานและ 

แจ้งผลให้นักเรียนทราบและแก้ไขข้อบกพร่องทันทีท่ี 

พบ เพือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจถกูต้องและเป็นพืน้ฐานในการเรยีน

ขั้นต่อไป

 4. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูครูผู้สอน

คณิตศาสตร์น�าชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาไปใช้ในการจัด 

การเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกจากในช้ันเรียนปกติ เพราะ

การเรยีนคณติสาสตร์จะได้ผลดต้ีองให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตัิ

บ่อยๆ ซ�้าๆ และหลากหลายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

 5. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์

เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ระหว่างการสอนด้วย 

ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหากับการสอนด้วยวิธีอื่นๆ เพ่ือ

ค้นหาวิธีสอนที่เหมาะสมที่สุด

 6. ควรมกีารศกึษาตวัแปรตาม ทีเ่ป็นผลจากการ

เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้หลากหลายยิ่งขึ้น  

เช่น ความคงทนในการเรียนรู ้ ความสามารถ ในการ

วิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 7. ควรมีการสร้างชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาใน

เนื้อหาอื่นๆ หรือวิชาอื่น และในระดับชั้นต่างๆ ที่นักเรียน

เข้าใจยากเพี่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ง่ายขึ้น มีทักษะการคิด 

และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
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