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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละการสอนแบบปกติ  พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียน
การสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
อินทาราม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
กระบวนการคิดสร้างสรรคสู์งกวา่นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติท่ีนัยส าคญั .05 และประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้ คือ 76.05/67.87 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้60/60 นอกจากน้ีพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare student’s educational achievements 
in the topic of linear equation with one variable by the Synectics Instructional Model and a 
conventional teaching method for 7th grade students including a satisfaction survey of students.  The 
sample group was students who were in 7th grade at WatIntharam School. Research Instruments are 1) 
Lesson Plan   2) Pre-Test/Post-Test and 3) Satisfaction Survey Form. The results showed that teaching 
by Synectics Instructional Model is higher than teaching by a conventional teaching method at a 
significant level of .05, and the efficiency of the mathematics lesson was 76.05/67.87 obviously higher 
than the given criteria 60/60. Moreover, the satisfaction on learning of the students who were taught by 
the Synectics Instructional model was in the high level. 
 
ค าส าคญั: รูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

Keywords: Synectics Instructional Model, Linear Equation with One Variable 
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บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยเหตุผล กระบวนการคิด และการแกปั้ญหา (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2551)  คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษยท์ าให้มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าว ันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้แนวทางในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ โดยก าหนดไวใ้น หมวด 4 มาตรา 24 ว่าด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้จดักิจกรรมให้ผูเ้รียน ไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรู้มาใช ้ 
 จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนมีปัญหาในเร่ืองกระบวนการคิด ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันา
ทกัษะกระบวนการ (Process Skills) พบวา่  รูปแบบการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดมีหลากหลายรูปแบบ และ
รูปแบบการสอนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการพฒันาในการเรียนรู้ของนกัเรียน คือ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค ์ (Synectics Instructional Model)  ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2558) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน า  ผูส้อนใหผู้เ้รียนท างานต่างๆ เม่ือผูเ้รียนท างานนั้นๆ เสร็จแลว้ใหเ้ก็บผลงานนั้นไวก่้อน    
ขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) ผูส้อนเสนอค าคู่ หรือเสนอส่ิงท่ี

ผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  
ขั้นท่ี 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (personal analogy) ผูส้อนใหผู้เ้รียนสมมติ

ตวัเองเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงและแสดงความรู้สึกออกมา  
ขั้นท่ี 4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขดัแยง้ (compress conflict) ผูส้อนใหผู้เ้รียนน าค า หรือวลีท่ีไดจ้ากการ 

เปรียบเทียบใน ขั้นท่ี 2 และ 3 มาประกอบกนัเป็นค าใหม่ 
ขั้นท่ี 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ท่ีได ้
ขั้นท่ี 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรคง์าน ผูส้อนใหผู้เ้รียนน างานท่ีท าไวเ้ดิมในขั้นท่ี 1 ออกมาทบทวน

ใหม่ และลองเลือกน าความคิดท่ีไดม้าใหม่ จากกิจกรรมขั้นท่ี 5  มาใชใ้นงานของตน 
 จะเห็นไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีล าดบัขั้นตอน โดยให้
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง ใชก้ารเปรียบเทียบ ทบทวนความคิดเดิม และน าความคิดใหม่ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้ จาก
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจน ารูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคม์าปรับใชใ้นวิชาคณิตศาสตร์  
สนใจศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสอนระหวา่งการสอน โดยใชรู้ปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค ์และการสอนแบบ
ปกติท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ จะท าใหน้กัเรียนชอบท่ีจะฝึกคิดมากข้ึน  ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั  
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคก์บัการสอนแบบปกติ 
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 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์
 
สมมตฐิานของการวจิยั 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์เป็นไปตามเกณฑ ์60/60 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคสู์งกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บ
การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.  ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัอินทาราม 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 322 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2           
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัอินทาราม  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 2 หอ้งเรียน จากจ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด 8 หอ้ง หอ้งเรียนท่ี 1 และหอ้งเรียนท่ี 2 ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  
และจากการจบัฉลากเลือกหอ้งเรียน นกัเรียนห้องเรียนท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลอง ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนรูปแบบการ
สอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 40 คน นกัเรียนห้องเรียนท่ี 2  เป็นกลุ่มควบคุม ไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
แบบปกติ จ านวน 40 คน โดยมีการคละกลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียน ระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน 

เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจิยั  
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั คือ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในรายวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 
1. แบบรูปและความสมัพนัธ์ 
2. ค าตอบของสมการ 
3. การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  
4. โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้รูปแบบ

กระบวนการคดิสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model) 
ผูว้ิจยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์รายวิชา

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบไปดว้ย 6 แผนการ
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จดัการเรียนรู้  เพื่อน ามาใชก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง โดยพฒันาจากแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2558) ซ่ึงมีกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1  ขั้นน า  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าโจทยห์รือแกปั้ญหาหรือตอบค าถามท่ีก าหนดให้ โดยยงัมิไดเ้ขา้สู่เน้ือหา
หลกัของแต่ละบทเรียนโดยตรง อาจแนะน าตามความรู้พ้ืนฐานท่ีผูเ้รียนมีอยู ่เพ่ือใหไ้ดก้ารแกปั้ญหาเบ้ืองตน้มาก่อน 

ขั้นที่ 2  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) ผูส้อนเสนอวิธีการแกปั้ญหา
ตามบทเรียน แลว้สร้างใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกบัวธีิการแกปั้ญหาท่ีผูเ้รียนไดใ้นขั้นน า  

ขั้นที ่3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ (personal analogy) ผูส้อนใหผู้เ้รียนสมมติ 
หรือก าหนดความสัมพนัธ์วา่ ถา้ในขั้นตอนการแกปั้ญหาของนกัเรียนเปล่ียนไปเป็นอยา่งอ่ืน หรือใชข้อ้มูลจากครู หรือ
เพื่อนๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาของตวัเอง จะเกิดอะไรข้ึน  

ขั้นที ่4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง (compress conflict) ผูส้อนใหผู้เ้รียนน าผลการแกปั้ญหา หรือค าตอบ 
จากขั้นท่ี 2 และ 3  มาปรับปรุง และน าไปสู่ค าตอบของปัญหาท่ีถูกตอ้ง 

ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง ผูส้อนให้ผูเ้รียนช่วยกนัอธิบายและถ่ายทอดการแกปั้ญหา
ใหม่ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ในชั้นเรียน 

ขั้นที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผูส้อนจะถ่ายทอดเน้ือหาให้ครบถว้นแก่ผูเ้รียน และให้
ผูเ้รียนทบทวนส่ิงท่ีไดใ้นขั้นตอน 1 ถึง 5 แลว้สงัเคราะห์ความคิด จนน าไปสู่ผลลพัธ์หรือการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง  

สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการเรียนรู้เชิงมโนทศัน์ท่ีมีล าดบัขั้นตอน โดยใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดของตนเอง ใชก้ารเปรียบเทียบความเหมือน
ความต่าง  ทบทวนความคิดเดิม และน าความคิดท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้จึงท าให้ไดแ้นวทางการแกปั้ญหาท่ีไม่จ ากดัเพียง
วิธีการท่ีผูส้อนก าหนดให้เท่านั้น จึงเป็นแนวทางช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาอย่างสมบูรณ์ข้ึน และน าไปสู่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

2.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบปกต ิ

ผูว้ิจยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู สสวท. รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือน ามาใชก้บันกัเรียนในกลุ่มควบคุม โดยแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมี
รายละเอียดเอกสารฝึกหัด แบบฝึกหัด คล้ายกับ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์ท่ีใชก้บันกัเรียนในกลุ่มทดลอง ยกเวน้ในส่วนของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น 
ดงัน้ี 

ขั้นน า ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน บอกกล่าวใหน้กัเรียนทราบถึงเน้ือหาท่ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ เพ่ือเตรียม
องคค์วามรู้ใหพ้ร้อมรับเน้ือหาใหม่ และกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียน 

ขั้นสอน ครูอธิบายเน้ือหาใหม่โดยใช้การบรรยาย ช้ีจุดท่ีนักเรียนควรรู้ ประกอบกับยกตวัอย่างโจทยใ์ห้
นกัเรียนสงัเกต คิด ตอบค าถาม และลงมือท า โดยมีครูคอยช่วยเหลือ แนะน าวธีิการหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีเรียนรู้มา และท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการบา้น 
3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ืองสมการ

เชิงเส้นตวัแปรเดยีว เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 17 ขอ้ 
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4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 23 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้ความสามารถของครูผูส้อน 2) ดา้นความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีการ
สอน 3) ดา้นการใชส่ื้อการสอน 4) ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียน 

ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สร้างตารางวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ตารางวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัช้ีวดัและเน้ือหาคณิตศาสตร์ 
ตวัช้ีวดั เน้ือหา 

วเิคราะห์และอธิบายความสมัพนัธ์ของแบบรูปท่ีก าหนดให ้ แบบรูปและความสมัพนัธ์ 
เขียนสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอยา่งง่าย ค าตอบของสมการ 
แกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวอยา่งง่าย การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย พร้อมทั้ ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

โจทยปั์ญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว 

3. วางโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 6 แผนการจดัการเรียนรู้ รวม 10 คาบ คาบละ 50 นาที รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

แผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลาเรียน (คาบ) 
1. แบบรูปและความสมัพนัธ์ - นกัเรียนสามารถวเิคราะห์แบบรูปท่ีก าหนดใหไ้ด ้

- นักเรียนสามารถเขียนความสัมพนัธ์จากแบบรูปท่ี
ก าหนดใหโ้ดยใชต้วัแปรได ้

1 

2. ค  าตอบของสมการ - นักเรียนสามารถหาค าตอบของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว โดยวธีิลองแทนค่าตวัแปรได ้

1 

3. สมบติัของการเท่ากนั - นกัเรียนสามารถบอกสมบติัของการเท่ากนัได ้ 1 
4. การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว - นกัเรียนสามารถแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวอยา่ง

ง่ายโดยใชส้มบติัของการเท่ากนัได ้
3 

5. การเขียนสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว -นักเรียนสามารถเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แทนสถานการณ์หรือปัญหาอยา่งง่ายได ้

2 

6. โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว 

นักเรียนสามารถแก้โจทยปั์ญหาเก่ียวกับสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวอยา่งง่าย พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได ้

2 

รวมทั้งหมด 10 
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4. สร้างเคร่ืองมือวจิยั 
- แผนจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้ รวม 10 คาบ คาบละ 

50 นาที  
- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง

สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 32 ขอ้ 

โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้ความสามารถของครูผูส้อน 2) ดา้นความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและ
เทคนิควธีิการสอน 3) ดา้นการใชส่ื้อการสอน 4) ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียน 

5. น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
6. น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
7. หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC ) 

- ดัชนีความสอดคล้องความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ค่า IOC 
มากกวา่ 0.5 ทุกแผน 

- คดัเลือกข้อสอบของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ผ่านเกณฑ์
จ านวน 34 ขอ้ 

- คดัเลือกหัวขอ้การประเมินของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีไดค้่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ผ่านเกณฑ ์28 ขอ้ 
คดัเลือก 23 ขอ้ 

8. ปรับเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
9. น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (try out) โดยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้กับ

นกัเรียน จ านวน 30 คน ท่ีผา่นการเรียนเร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวแลว้ 
10. น ากระดาษค าตอบท่ีนกัเรียนตอบแลว้มาตรวจใหค้ะแนน 
11. หาค่าความยากง่าย ( p ) ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) และค่าความเท่ียง 

- คดัเลือกขอ้ค าถามของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง .20 - .80 
และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ข้ึนไป ไดจ้ านวน 17 ขอ้ 

- หาค่าความเช่ือมัน่หรือค่าความเท่ียงของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรของคูเดอร์-ริชาร์ตสนั เท่ากบั  .789 
12. น าเคร่ืองมือไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
13. เก็บรวบรวมขอ้มูล  
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1)  ผูว้จิยัช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึงแนวทางการจดัการเรียนการสอน เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 2)  ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบแบบปรนยัท่ี
สร้างข้ึน บนัทึกคะแนนสอบก่อนเรียนของนกัเรียนแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 3)  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลการประเมินตามสภาพจริง น าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการ
คิดสร้างสรรค ์ไปทดลองใชก้บันกัเรียนในกลุ่มทดลอง และน าแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ในกลุ่มควบคุม โดยด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามโครงสร้างท่ีวางไว ้บนัทึกคะแนนระหวา่งเรียนของนกัเรียนซ่ึง
แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
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4)  เม่ือจดัการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างแลว้ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบแบบปรนัย บนัทึกคะแนนสอบหลงัเรียนของนักเรียนซ่ึงแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

5)  ใหน้กัเรียนในกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 
ผลการวจิยั 

1. ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ 
  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ E1/E2 หาไดจ้ากคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง (E1) ซ่ึงมาจากการท าเอกสารประกอบฝึกหัด แบบฝึกหัด กิจกรรม และคะแนนหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง (E2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนระหวา่งเรียนเฉล่ียเท่ากบั 42.59 คิดเป็นร้อยละ 76.05 นั่นคือ E1 = 76.05% 
และมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ีย เท่ากับ 11.54  คิดเป็นร้อยละ 67.87 นั่นคือ E2 = 67.87% แสดงว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคณิตศาสตร์ คือ E1/E2 = 76.05/67.87 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้60/60 ดังนั้นประสิทธิภาพของบทเรียน
คณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ ส าหรับกลุ่มทดลอง 

รายการ จ านวนนักเรียน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

คะแนนระหวา่งเรียน (E1) 39 56 42.59 76.05 
คะแนนหลงัเรียน (E2) 39 17 11.54 67.87 

 
2. ผลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์                                                      
 จากผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ผลการวิเคราะห์ของ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งหมดพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองทั้งหมดมีค่า t = 6.629 
นกัเรียนกลุ่มควบคุมทั้งหมดมีค่า t = 6.670 และมีค่า Sig.(2-tailed) = .000 ซ่ึงน้อยกวา่ .05 แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ผลการ
วเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

นกัเรียน จ านวนคน คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน S.D. df t-test Sig. 
(2 tailed) 

กลุ่มทดลอง 39 11.54 1.603 75 6.629 .000** 
กลุ่มควบคุม 38 9.61 .823 57.057 6.670 .000** 

** p < .05 

- 1240 -



HMO10-8 

 

 

 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ ผลการวิเคราะห์ของ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละการสอนปกติ พบวา่ นกัเรียนท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคมี์ผลต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากบั 
6.05 คิดเป็นร้อยละ 35.59 และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนปกติมีผลต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและ
หลงัเรียนเท่ากบั 5.00 คิดเป็นร้อยละ 29.41 จะเห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์
มีคะแนนแตกต่างกนัมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนปกติ แสดงวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคสู์งกวา่นักเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนปกติผลการ
วเิคราะห์แสดงดงั ตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5  ผลการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิด 
 สร้างสรรคแ์ละการสอนแบบปกติ 

รูปแบบ 
คะแนนเฉล่ีย 
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉล่ีย 
หลงัเรียน 

ผลต่าง ร้อยละ 

การสอนโดยใชรู้ปแบบ
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์

5.49 11.54 6.05 35.59 

การสอนแบบปกติ 4.61 9.61 5.00 29.41 
 

3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรียน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยรูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค ์เร่ือง 

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เป็นผลค่าเฉล่ียจากการประเมินความพึงพอใจ 4 ดา้น สรุปภาพรวมค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 
หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยใชเ้กณฑ ์อดิศกัด์ิ พงษพ์ลูผลศกัด์ิ (2558)  ซ่ึงแสดงดงั ตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยรูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค ์เร่ือง 
 สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

 
 นอกจากน้ียงัพบขอ้เสนอแนะจากนกัเรียนเพ่ิมเติม อาทิ “สอนสนุกดีครับ ไม่รู้สึกเบ่ือเลย เขา้ใจง่ายดว้ย” เป็นตน้ 
 

ด้าน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

ความรู้ความสามารถของครูผูส้อน 4.12 .719 มาก 
ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควธีิการสอน 4.08 .702 มาก 
การใชส่ื้อการสอน 4.26 .715 มาก 
การวดัผลและประเมินผลการเรียน 4.27 .712 มาก 

ภาพรวม 4.18 .712 มาก 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิจยั ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละการสอนแบบ
ปกติ มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

จากการวจิยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์6 ขั้นตอน
นั้น ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง ใชก้ารเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง  ทบทวนความคิดเดิม และน าความคิดท่ี
ไดไ้ปประยกุตใ์ช ้ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และมีประสิทธิผลการ
เรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารสอนแบบปกติ  

จะเห็นไดว้า่ รูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคส่์งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึง
ผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั สุชาดา (2556) ซ่ึงไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้ร่วมกบั
ซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกับซินเนคติกส์มีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ สอดคล้องกับธนานันท์ (2554) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยแนวคิด Synectics Instructional Model 
พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่รูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมกลุ่มท่ีเน้นให้
นกัเรียนช่วยกนัคิด ตอบค าถาม เปรียบเทียบ ส่ิงท่ีศึกษาในแต่ละหัวขอ้ของแผนการจดัเรียนรู้ ทบทวนค าตอบ และน า
ความคิดท่ีไดใ้หม่ในจากการท ากิจกรรม มาตอบค าถามใหม่อีกคร้ัง  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิธีหน่ึงท่ี
ช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดด้งัผลปรากฎในการวจิยัคร้ังน้ี 
  สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิจยัรูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
 1.  ผลการทดลองการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์พบวา่ บทเรียนมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 76.05/67.87 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 60/60 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติท่ีนยัส าคญั .05 
 3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์
เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว มีค่าเฉล่ียภาพรวมเท่ากบั 4.18 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1.  ในการจดักิจกรรมโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ครูผูส้อนสามารถน าไปสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถในระดบัเก่งได ้
2.  ในการจดักิจกรรมโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ครูผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ด ดว้ยการใชค้  าถามน า หรือการใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาการใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์(Synectics Instructional Model) ในเน้ือหา
อ่ืนๆ และโจทยท่ี์น ามาใชค้วรเป็นโจทยท่ี์มีวธีิการคิดหลากวธีิ เช่น การวดั เรขาคณิต ในระดบัชั้นประถมศึกษา 
 2.  ในการจดักิจกรรมโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคใ์นบางเน้ือหาอาจไม่จ าเป็นตอ้งใช้
ครบทั้ง 6 ขั้นตอน 
 
กติตกิรรมประกาศ 

การวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากทุนอุดหนุนการวจิยันกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี และศูนยว์ทิยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการค านวณ มหาวทิยาลยั
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