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การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS   
                    เรื่อง  จ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

นางนรมน  ดีหล้า                                                                                  
โรงเรียนพานพิทยาคม  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

     บทคัดย่อ 
              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ (1)  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมด้วยวิธีการ
สอนแบบ  SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80   (2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  
SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กับเกณฑ์โรงเรียนร้อยละ 80 (3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ผลการวิจัย  พบว่า (1) ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS  เรื่อง จ านวนจริง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  ซึ่งประกอบด้วยคู่มือประกอบการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู ค าชี้แจงส าหรับการใช้ชุด
กิจกรรม  และชุดกิจกรรมจ านวน  7  ชุด  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน พิจารณาหาค่าความเหมาะสมของชุด
กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.18 )  แล้วหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  ได้
ประสิทธิภาพเท่ากับ  82.06 /  84.07   (2)  นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังใช้ชุด
กิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  80  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
(3)  นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
บทน า/Introduction 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  มาตรา  22  ระบุว่าการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  และมาตรา 24  
ระบุว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศท่ีมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและสากล  รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล   
 การสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS  (Pizzini,  Shaparson  &  Abell,  1989.  pp.  523 - 543)  เป็นวิธี
สอนอย่างหนึ่งที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง  โดยครูเป็นเพียงผู้น าเสนอปัญหาและเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นคว้าด้วยตนเอง  มี  4  
ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  Search:S  เป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  และการแยกประเด็น
ของปัญหา  

ขั้นตอนที่  2  Solve:S  เป็นขั้นตอนในการวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
ขั้นตอนที่  3  Create:C เป็นขั้นของการน าผลที่ได้มาจัดกระท าเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจและเพ่ือ

สื่อสารกับคนอ่ืนได้ 
ขั้นตอนที่  4  Share:S  เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ไข

ปัญหา 
จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบ SSCS  มีแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 

2542   
มาตรา  22  ที่ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และเนื่องจากวิธีการสอนแบบ SSCS  เป็นวิธี
สอนที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา  ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จัดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสอน
คณิตศาสตร์  (ชมนาด  สืบศรี,  2533:  30)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SSCS  จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

จากปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ 
SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถน าไปใช้ในจริงใน
ชีวิตประจ าวัน  และการใช้วิธีการสอนแบบ SSCS  เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เพราะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ปลูกฝังนิสัยในการซักถามเพ่ือหาข้อเท็จจริง  ท าให้
นักเรียนน าความรู้และทักษะที่ได้รับการการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS  ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตจริงหรือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนเนื้อหาในระดับอื่นๆ  เรื่องจ านวนจริง   
มีลักษณะเป็นนามธรรม  ซึ่งยากต่อการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงเลือกการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS  ดังกล่าว  และ
น ามาใช้ในการทดลองเพ่ือพัฒนา  การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงใช้เกณฑ์ร้อยละ 80  
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  2548.  หน้า 6)  โดยมุ่งหวงัที่จะช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  รวมทั้งช่วยให้นักเรียนมีเจตคติทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  
SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กับเกณฑ์โรงเรียนร้อยละ 80 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS   
เรื่อง  จ านวนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
วิธีด าเนินการวิจัย/Methods 

ขั้นตอนที่  1  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS   
เรื่อง  จ านวนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 แหล่งข้อมูล 

1.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์  จ านวน  5  คน   
2.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพานพิทยาคม  ปีการศึกษา  2555  จ านวน  3  คน 
3.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพานพิทยาคม  ปีการศึกษา  2555  จ านวน  9  คน 
ขั้นตอนที่ 2  การใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง  ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  กับเกณฑ์ร้อยละ  80 
 แหล่งข้อมูล 

1.  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  30   คน  โรงเรียนพานพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยท าการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
           3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  คือ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  จ านวน   
11  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  ชั่วโมง  โดยไม่รวมเวลาในการท าแบบทดสอบหลังเรียน  (Post  test)  โดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง จ านวนจริง 

ขั้นตอนที่  3   การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  
SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

การด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. น าแบบทดสอบวัดความพึงพอใจใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ใช้ชุดกิจกรรมแล้ว 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล/Results and Discussion 
จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ได้น าประเด็นส าคัญท่ีค้นพบมาอภิปรายผล  โดยแบ่งออกเป็น  4  ตอน  ตาม
จุดมุ่งหมายของการปรึกษา  ดังนี้ 

1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS   เรื่อง  จ านวนจริง  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้น  ได้รับการพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรม  จากผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน  พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (X  
=  4.18 ) และมีระดับความเห็นที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ( .D.S = 0.65)  และประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมเท่ากับ  82.06/84.07 

2.  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง   จ านวนจริง  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กับเกณฑ์ร้อยละ  80    โดยหาค่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยจะต้องท าคะแนนไม่ต่ ากว่า  24  คะแนน  จาก  30  คะแนนเต็ม
จึงจะผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ปรากฏว่า  นักเรียนท าคะแนนโดยเฉลี่ยเท่ากับ  24.97  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  
83.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย  4.11  ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ผลการวิจัย/Conclusions 

ขั้นตอนที่ 1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่อง  
จ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ตอนที่  1  ผลการสร้างชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับ
นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
             ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ส่วนประกอบ  คือ 

1. ค าชี้แจงส าหรับการใช้ชุดกิจกรรม 
2. ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบSSCS เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน  7  ชุด 
2.1  ชุดกิจกรรมที่  1  จ านวนจริงและการเท่ากันในระบบจ านวน 
2.2  ชุดกิจกรรมที่  2  สมบัติของจ านวนจริงเก่ียวกับการบวกและการคูณ 
2.3  ชุดกิจกรรมที่  3  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 



 

5 
 

2.4  ชุดกิจกรรมที่  4  การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
2.5  ชุดกิจกรรมที่  5  การประยุกต์เก่ียวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
2.6  ชุดกิจกรรมที่  6  การไม่เท่ากัน 
2.7  ชุดกิจกรรมที่  7  ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 

ตอนที่  2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS  เรื่องจ านวนจริง  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

ตาราง  9    แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS  เรื่อง จ านวน
จริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ตามเกณฑ์  80/80  กับนักเรียน  9  คน 

 
ชุดกิจกรรรม ประสิทธิภาพกระบวนการ   1E  ประสิทธิภาพผลลัพธ์   2E  

ชุดกิจกรรมที่  1 82.22 

84.07 

ชุดกิจกรรมที่  2 81.11 
ชุดกิจกรรมที่  3 81.11 
ชุดกิจกรรมที่  4 82.22 
ชุดกิจกรรมที่  5 84.44 
ชุดกิจกรรมที่  6 80.00 
ชุดกิจกรรมที่  7 83.33 

รวมเฉลี่ย 82.06 

จากตาราง  9   แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS  เรื่องจ านวน
จริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีค่าเท่ากับ  82.06 / 84.07  ซึ่งผ่านเกณฑ์  80/80  สรุปว่าชุด
กิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่  2  ผลการใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  กับเกณฑ์ร้อยละ  80   
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ตาราง  10  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ชุดกจิกรรมด้วย
วิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  กับเกณฑ์ร้อยละ  80 
 

การทดสอบ n 

  
(คะแนนตาม
เกณฑ์ร้อยละ 

80) 

X  .D.S  t 

เกณฑ์ร้อยละ  80 
หลังเรียน 

 
30 
 

24  
24.97 

 
2.27 

 
12.16* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   (t .01,29= 2.46) 
               จากตาราง  10  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ชุด
กิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่องจ านวนจริง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กับเกณฑ์ร้อย
ละ 80  พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขั้นตอนที่ 3   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  
SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  เรื่อง  จ านวนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.80  
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 เวลาในการท ากิจกรรมที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม  สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และ

ความสามารถของผู้เรียน  ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนบางคนมีทักษะการเรียนรู้ต่างกัน 
1.2 ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

ด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  ในช่วงแรกๆ ครูควรอธิบายขั้นตอนการเรียน  การใช้ชุดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจ
ก่อนการด าเนินกิจกรรม 

1.3 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  นั้น  เป็นการเรียนใน
ลักษณะที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นหลัก  ในการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้  ควรให้
นักเรียนระลึกเสมอว่าในบางครั้งนักเรียนไม่สามารถท าถูกต้องได้  ถ้ ากิจกรรมใดหรือกิจกรรมบางส่วนของ
กิจกรรมมีปัญหา  นักเรียนควรซักถามครูผู้สอนว่ากระบวนการแก้ปัญหาที่ด าเนินการท านั้นถูกต้องหรือไม่  
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เพ่ือที่จะท าให้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัตินั้นไม่ผิดพลาด  และไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขกระบวนการและผลการ
เรียนรู้ภายหลัง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
2.1 ควรท าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการใช้ทักษะการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
2.2 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม 

ด้วยวิธีการสอนแบบ  SSCS  กับนวัตกรรมการสอนประเภทอ่ืน ๆ 
2.3 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในการใช้  

ชุดกิจกรรม 
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