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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก 
ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ให้มีประสิทธิภาพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ4
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช ้    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  3) เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน  
ที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
ประถมศึกษา ปีที� 3 โรงเรียนวดัคลองตะเคียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1        
ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 25 คน ซึ� งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบวดัผลสัมฤทธิ4 ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวดัทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบวดัความพึงพอใจที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 มีประสิทธิภาพ  (E1/ E2)  เท่ากบั  81.20 / 80.33  ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์
ที�กาํหนดไว ้ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ4 ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ที�เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 3) ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา 
ปีที� 3 ที�เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียน       
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อ         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน อยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 

    

 The purposes of this research were: 1) to develop mathematics learning activities for 

addition, subtraction, combined multiplication and division for Prathomsuksa III students 2) to 

compare the mathematics learning achievement of Prathomsuksa III students before and after the 

experiment using mathematics learning activities 3) to compare the mathematical skills  processes 

of Prathomsuksa III students before and after the experiment using mathematics learning 

activities and 4) to study satisfaction of Prathomsuksa III students using mathematics learning 

activities. The sample consisted of 25 students who studied in Prathomsuksa III in the first 

semester of the academic year 2015 at Watklongtakean School, Amphoe Khao Khitchakut, 

Chanthaburi. They were selected by cluster random sampling. The research instruments were 

mathematics  learning activities  for addition, subtraction, combined  multiplication and division, 

the mathematics learning achievement test, the mathematical skill process test and the satisfaction 

questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for 

dependent samples. 

 The results of the study were as follows: 1) The efficiency of mathematics learning 

activities for addition, subtraction, combined multiplication and division was obtained  81.20 / 80.33, 

higher than a predetermined threshold (E1/ E2) 2) The mathematics learning achievement of 

Prathomsuksa III students was significantly higher than before the experiment using mathematics   

learning  activities at the .05 level. 3) The mathematical skills  processes of  Prathomsuksa III students 

were significantly higher than before the experiment  using mathematics  activities at the .05 level. and 

4) the satisfaction of Prathomsuksa III students using mathematics  learning   activities was at the high 

level. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ� งที�เป็นลกัษณะวิชาที�มีระเบียบแบบแผน มีกระบวนการและมี
เหตุมีผล ใหผู้เ้รียนสามารถคิดและวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล เพื�อนาํไปสู่การแกปั้ญหาได ้
ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตในสังคม เพราะจากสภาพสังคม 
ที�มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ2นอยู่เสมอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว การดาํเนินชีวติในสังคมมีความสลบัซบัซอ้นและเกิดปัญหาขึ2นมากมาย ทุกคนตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ2น ฉะนั2นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ�งที�ทุกคน
ตอ้งมี และเป็นสิ�งที�ตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดขึ2นในตวันกัเรียนโดยอาศยัวชิาการแขนงต่าง ๆ ในการจดัการ
เรียนการสอนให้นกัเรียนสามารถถ่ายโยงความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในศาสตร์นั2น ๆ ไปสู่         
การแกปั้ญหาอื�น ๆ เพื�อใหส้ามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงมีส่วนสําคญัอย่างยิ�ง ในการส่งเสริมให้นกัเรียนนาํความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนัได้ ดงัที� สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(2551 : 135) กล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การจดัการเรียน
การสอนที�มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระหลกัที�จาํเป็นสําหรับนกัเรียนทุกคน ครู
จึงตอ้งจดัการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ฝึกฝน และพฒันาให้มากขึ2น ซึ� งทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที�จะนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  
เพื�อให้ไดม้าซึ� งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�จาํเป็น และตอ้งการพฒันาให้เกิดขึ2นกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการให้เหตุผล  ความสามารถในการสื�อสาร สื�อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาํเสนอ   ความสามารถในการเชื�อมโยงความรู้ และการมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์
ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนตอ้งสอดแทรกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เขา้กบัการเรียนการสอนด้านเนื2อหา ด้วยการให้นักเรียนทาํกิจกรรม หรือตั2งคาํถามที�กระตุน้ให้
นกัเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่นให้นกัเรียนแกปั้ญหาโดยใช้ความรู้ที�เรียนมาแล้วหรือให้
นกัเรียนเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา  ให้นกัเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแกปั้ญหาหรืออธิบาย
เหตุผลทางเรขาคณิต ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกี�ยวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ                
ในชีวิตประจาํวนั  หรือกระตุน้ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานที�
หลากหลายและแตกต่างจากคนอื�น รวมทั2งการแกปั้ญหาที�แตกต่างจากคนอื�นดว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ. 
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2551 : 45) ซึ� ง สมศกัดิB   ดลประสิทธิB  (2549 : 14) กล่าววา่ บทบาทของครูจะตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนและ
จดัประสบการณ์ใหมี้ความหมายต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน จาํเป็นตอ้งวางแผนการจดักิจกรรม เตรียม
สื�อการเรียนการสอน การกาํกบัดูแลกระบวนการจดักิจกรรม สังเกต กระตุน้ และแนะนาํผูเ้รียนร่วม
อภิปราย เพื�อประมวลและสรุปขอ้ความรู้ ส่งเสริมการนาํความรู้ไปใชแ้ละประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย
วธีิต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ กิตติ  พฒันตระกูลสุข (2548 : 1) ที�กล่าววา่ ครูจะตอ้งพยายาม
เปลี�ยนสิ�งที�เป็นนามธรรมในคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมที�มองง่ายขึ2น และสามารถทาํความเขา้ใจ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการนาํกระบวนการจดัการเรียนรู้มาใชใ้นการอธิบายดว้ยเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
การเลือกใช้กิจกรรมตอ้งเลือกให้เหมาะกบัวตัถุประสงค์ ให้ผูเ้รียนได้ความคิด สามารถสัมพนัธ์
ความคิดและสรุปขอ้มูลไดใ้นที�สุด  
 ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูควรจดัเนื2อหาให้เหมาะสมกบัวยัและความ 
สามารถของผูเ้รียน เน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน สัมพนัธ์คณิตศาสตร์ที�เรียนกบัสถานการณ์ใน
ชีวติจริง เลือกกิจกรรมที�สัมพนัธ์หรืออยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน ใชสื้�อการสอนหลายรูปแบบและ
เลือกแหล่งความรู้ที�หลากหลาย ให้ผูเ้รียนทราบเป้าหมายของกิจกรรมและเนน้การปฏิบติัจริง กระตุน้
และสนบัสนุนให้นกัเรียนเผชิญกบัปัญหาดว้ยวิธีการของตนเอง โดยมีเป้าหมายที�สําคญัคือ ให้นกัเรียน
รู้จกัคิด และมีทกัษะในการแก้ปัญหาเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัได้ สอดคล้องกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะ
หมวด 4 มาตรา 22  มาตรา 23 และ มาตรา 24 สรุปไดว้า่การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ จดัเนื2อหา และกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กบัความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื�อป้องกนัและ
แกปั้ญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบนั ยงัพบว่านักเรียน
จาํนวนไม่น้อยประสบปัญหาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ� งจากรายงานของ สํานกังานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา (2552 : 12-13) ที�ไดศึ้กษาคุณภาพการศึกษาขั2นพื2นฐานของประเทศ พบวา่ การจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเขา้ใจ 
ตลอดจนทศันคติที�ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนยงัสอนโดยวิธีการอธิบาย จนทาํให้การฝึก
ทกัษะการคิดมีไม่มากพอ  และเมื�อพิจารณาถึงความสามารถในการใชค้วามรู้ ดา้นที�นกัเรียนไดเ้รียนไป 
พบวา่นกัเรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ได ้
เป็นผลใหน้กัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง  ซึ� งปัญหานี2สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบ
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ทางการศึกษาระดบัชาติขั2นพื2นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั2นประถมศึกษาปีที� 6 ในภาพรวม
ระดบัประเทศ ในช่วง 3 ปีที�ผา่นมา พบวา่ ปีการศึกษา 2555 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี�ยร้อยละ 35.77   
ปีการศึกษา 2556 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี�ยร้อยละ 41.95 และปีการศึกษา 2557 นกัเรียนไดค้ะแนน
เฉลี�ยลดลง คิดเป็นร้อยละ 38.06 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2557 : 4)  ซึ� งสอดคลอ้ง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั2นพื2นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั2นประถมศึกษาปีที� 
6 ของสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2  ในช่วง 3 ปีที� ผา่นมา พบวา่ ปีการศึกษา 
2555 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี�ยร้อยละ 31.42 ปีการศึกษา 2556 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี�ยร้อยละ 46.40  
และปีการศึกษา 2557 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี�ยลดลง คิดเป็นร้อยละ 34.62 นอกจากนี2 ผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ระดบัการศึกษาขั2นพื2นฐานของประเทศในภาพรวม ปีการศึกษา 
2553-2554 ยงัพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในมาตรฐานที� 5 เกี�ยวกบัผลสัมฤทธิB
ทางการเรียน  และมาตรฐานที� 6 เกี�ยวกบัทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  และพบว่าครูส่วนใหญ่
ไม่ไดม้าตรฐานในมาตรฐานที� 9 เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั (สํานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2554 : 11) 
 วิธีการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และสามารถพฒันาคุณภาพ 
การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั2น มีดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบ ซึ� งวิธีการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ� งที�สามารถนาํไปสู่
การพฒันาผลสัมฤทธิB ทางการเรียน อีกทั2งยงัส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได ้ เนื�องจาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสื�อการเรียนรู้ที�ครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียน โดยประกอบด้วยวสัดุ อุปกรณ์หลายๆ อย่างที�ช่วยในการเรียนรู้ โดยผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระและตามความสนใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี  อิ�มเนย 
(2552 : 85) ที�ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ เรื�อง การหาร 
สําหรับนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ 
เรื�องการหาร สําหรับนกัเรียน ชั2นประถมศึกษาปีที� 2 มีความเหมาะสมในระดบัมาก และมีประสิทธิภาพ 
81.87/78.96 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 นกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 2 มีผลสัมฤทธิB ทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และยงัพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อ
วชิาคณิตศาสตร์ หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และจากการศึกษา
งานวิจยัของ สุมล  พงศาวกุล (2552 : 72) ที�ไดศึ้กษาวิจยั ผลการใชชุ้ดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียนในการ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยา ของนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยั
พบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ของโพลยา มีประสิทธิภาพ 76.15 /75.11 เป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนดไวแ้ละความสามารถในการแก้
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โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียนสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรม          

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  สําหรับนักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3       
เพื�อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั2 งนี2  มีวตัถุประสงคด์งันี2  

 1. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับ
นกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิB ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 

 3. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 

 4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

 ประโยชน์ของการวจัิย 

 ครูผูส้อนไดแ้นวทางในการพฒันาผลสัมฤทธิB ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา การให้เหตุผลการสื�อสาร  

การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที�ใช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ศึกษาอยูใ่นโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี 

ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 380 คน 
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  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนวดั    

คลองตะเคียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี  ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ� งผูว้ิจยัใช้วิธี   

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 89) มีจาํนวน 1 ห้องเรียน   

และมีนกัเรียนจาํนวน 25  คน   เป็นห้องเรียนที�มีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ โดยจดัให้เป็น
กลุ่มตวัอย่างที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ 

คูณ หารระคน 

 2. ตัวแปรที�ศึกษา 

  ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

  ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  

  2.1 ผลสัมฤทธิB ทางการเรียน 
  2.2 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  2.3 ความพึงพอใจที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 3. เนื-อหาการวจัิย เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 4. ระยะเวลาที�ใช้ในการวจัิย คือ ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง 10 

ชั�วโมง   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หมายถึง ชุดกิจกรรม

ที�ใชเ้ป็นสื�อการเรียนรู้ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ผูว้ิจยั
พฒันาขึ2น ในชุดกิจกรรมประกอบดว้ย คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม เฉลย

ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

 2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้ไปประยุกต ์

ใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ เพื�อให้ไดม้าซึ� งความรู้ และประยุกตใ์นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 

ประกอบดว้ยทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
  2.1 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

  2.2 การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  2.3 การสื�อสาร สื�อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอ   

  2.4 การเชื�อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

  2.5 ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
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 3. ผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ 
วดัไดจ้ากการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิB ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
3 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยวดัตามจุดมุ่งหมายดา้นพุทธิพิสัย 6 ดา้น คือ ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ 
การนาํไปใชก้ารวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  
 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือการตดัสินใจ ที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 
 5. คุณภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ2นตาม
มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และผ่านกระบวนการทดลองใช้เพื�อ
พฒันาชุดกิจกรรมใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑที์�กาํหนดก่อนนาํไปใชจ้ริง 
 6. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี�ยที�ผูเ้ รียนทาํ
แบบทดสอบระหวา่งเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิB ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน แบบทดสอบ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน ตามเกณฑที์�ระดบั 80/80 
  80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี�ยที�ไดจ้ากแบบทดสอบระหวา่งเรียน
ของนกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน  80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี�ยที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิB
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลงัจากที�ได้รับการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 
   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

1.  ผลสัมฤทธิB ทางการเรียน 
2.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3.  ความพึงพอใจที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     คณิตศาสตร์ 
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สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียน
ชั2นประถมศึกษาปีที� 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม           
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน มีผลสัมฤทธิB ทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม           
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน 
   
 



 

 

บทที� 2 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การศึกษาวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  

สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 3 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี&  

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2. ชุดกิจกรรม 

3. ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน 

4. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
5. ความพึงพอใจ 

6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551   

  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดจุดมุ่งหมายเพื�อ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถแข่งขนัในเวทีโลก 

ใหส้ถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร โดยมีประเด็นสาํคญั ดงันี&    

 1. วสัิยทศัน์การเรียนรู้   

  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ� งเป็นกาํลงัของชาติ  
ให้เป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั&งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลก ยดึมั�นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
มีความรู้และทกัษะพื&นฐาน รวมทั&งเจตคติที�จาํเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษา

ตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื&นฐานความเชื�อวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง

ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) 

 2. หลกัการ  

  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐานเป็นหลกัสูตรที�สําคญั (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2551 : 4) มีหลกัการ ดงันี&  

  2.1 เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื�อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม     

บนพื&นฐานของความเป็นไทย ควบคู่กบัความเป็นสากล 
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  2.2 เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื�อปวงชน เพื�อที�ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
  2.3 เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�สนองการกระจายอาํนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ�น 
  2.4 เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�มีโครงสร้างยืดหยุน่ทั&งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และการ 
จดัการเรียนรู้ 
  2.5 เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  2.6 เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ 
 3. จุดหมาย   
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมาย เพื�อให้เกิดกบัผูเ้รียนเมื�อจบ
การศึกษาขั&นพื&นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 5) ดงันี&  
  3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตนนบัถือ ยึดถือหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3.2 มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสื�อสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้
เทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ 
  3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
  3.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั�นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  3.5 มีจิตสาํนึกในกรอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
สิ�งแวดลอ้มมีจิตสาธารณะที�มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ�งที�ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  
 4. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน   
  ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พุทธศกัราช 2551 
มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะสาํคญั 5 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6)  
  4.1 ความสามารถในการสื�อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร การเลือกรับ
หรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื�อสารที�มี
ประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อตนเองและสังคม 
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  4.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์    
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจเกี�ยวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่างๆ ที�เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม บนพื&นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม 
  4.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ 
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคคล  
  4.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื�อการพฒันาตนเองและสังคม 
 5. สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื�องตามศกัยภาพ โดยกาํหนดสาระหลกัที�จาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคน ดงันี&  
  จาํนวนและการดาํเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจาํนวน ระบบจาํนวน
จริงสมบติัเกี�ยวกบัจาํนวนจริง การดาํเนินการของจาํนวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหาเกี�ยวกบั
จาํนวน และการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 
  การวดั ความยาว ระยะทาง นํ& าหนกั พื&นที� ปริมาตร และความจุ เงิน และเวลา หน่วยวดั 
ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี�ยวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการวดั และการ
นาํความรู้เกี�ยวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
  เรขาคณิต รูปเรขาคณิต และสมบติัของรูปเรขาคณิตหนึ� งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึก
ภาพแบบจาํลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (Geometric 
Transformation)ในเรื�องการเลื�อนขนาน (Translation) การสะทอ้น (Reflection) และการหมุน 
(Rotation)  
  พีชคณิต แบบรูป (Pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั เขต และการดาํเนินการของเขตการ
ใหเ้หตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาํดบัเลขคณิต ลาํดบัเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นการกาํหนดประเด็น การเขียนขอ้คาํถาม การกาํหนด
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล ค่ากลางและการกระจาย
ของขอ้มูล การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การสํารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้
ความรู้เกี�ยวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตดัสินใจในการ
ดาํเนินชีวติประจาํวนั 
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  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการที�หลากหลาย การให้เหตุผล 

การสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และการเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ และความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

 6. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี�วดั 

  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตวัชี&วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั&นประถมศึกษาปีที� 3 ดงันี&  

  สาระที� 1 : จํานวนและการดําเนินการ 

  มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวน ใน
ชีวติจริง 

  ตวัชี&วดั 

  1. เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนังสือแสดงปริมาณของ
สิ�งของหรือจาํนวนนบัที�ไม่เกินหนึ�งแสนและศูนย ์

   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย  การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย 

และตวัหนงัสือแสดงจาํนวน การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย การนบัเพิ�มทีละ 3 ทีละ 4  
ทีละ 25 และ ทีละ 50 การนบัลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 

  2. เปรียบเทียบและเรียงลาํดบัจาํนวนนบัไม่เกินหนึ�งแสนและศูนย ์
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั  

และการใช ้0 เพื�อยดึตาํแหน่งของหลกั การเขียนตวัเลขแสดงจาํนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ

จาํนวนและการใชเ้ครื�องหมาย  =  ≠   >   <  การเรียงลาํดบัจาํนวนไม่เกินหา้จาํนวน 
  มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลที�เกิดขึ&นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่งการดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 

  ตวัชี&วดั  

  1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจาํนวนนับไม่เกินหนึ� งแสน 
และศูนย ์พร้อมทั&งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 

   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การบวก  การลบ การคูณจาํนวนหนึ�งหลกั
กบัจาํนวนไม่เกินสี�หลกั การคูณจาํนวนสองหลกักบัจาํนวนสองหลกั การหารที�ตวัตั&งไม่เกินสี�หลกั

และตวัหารมีหนึ�งหลกั การบวก ลบ คูณ หารระคน 

  2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวน
นบัไม่เกินหนึ�งแสนและศูนย ์พร้อมทั&งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบและ สร้างโจทยไ์ด ้
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   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย โจทยปั์ญหาการบวก โจทยปั์ญหาการลบ 
โจทยปั์ญหาการคูณ โจทยปั์ญหาการหาร โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
  สาระที� 2 : การวดั 
  มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื&นฐานเกี�ยวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิ�งที�ตอ้งการวดั 
  ตวัชี&วดั 
  1. บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเครื�องวดัที�เหมาะสม   
และเปรียบเทียบความยาว 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ยการวดัความยาว (เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร) 
การเลือกเครื�องมือวดัความยาวที�เหมาะสม (ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั สายวดัตวั สายวดัชนิดตลบั) และการ
เปรียบเทียบความยาว การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร) 
  2. บอกนํ&าหนกัเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด เลือกเครื�องชั�งที�เหมาะสม และเปรียบเทียบ
นํ&าหนกั 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การชั�ง (กิโลกรัม กรัม ขีด) การเลือกเครื�องชั�ง
ที�เหมาะสม (เครื�องชั�งสปริง เครื�องชั�งนํ&าหนักตวั เครื�องชั�งสองแขน เครื�องชั�งแบบตุม้ถ่วง) การ
เปรียบเทียบนํ&าหนกั การคาดคะเนนํ&าหนกั (กิโลกรัม) 
  3. บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื�องตวงเหมาะสม และเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกนั 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ยการตวง (ลิตร มิลลิลิตร) การเลือกเครื�องตวง 
(ถงั ลิตร ชอ้นตวง กระบอกตวง ถว้ยตวง เครื�องตวงนํ& ามนัเชื&อเพลิง และหยอดเครื�อง) การเปรียบเทียบ
ปริมาตรของสิ�งของและความจุของภาชนะ (หน่วยเดียวกนั) การคาดคะเนปริมาตรของสิ�งของและ
ความจุของภาชนะ (ลิตร) 
  4. บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง  
5 นาที) การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ดและการอ่าน 
  5. บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว นํ&าหนกั และเวลา 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์ของหน่วยความยาว (มิลลิเมตร
กบัเซนติเมตร เซนติเมตรกบัเมตร) ความสัมพนัธ์ของหน่วยการชั�ง (กิโลกรัมกบัขีด ขีดกบักรัม  
กิโลกรัมกบักรัม) ความสัมพนัธ์ของหน่วยเวลา (นาทีกบัชั�วโมง ชั�วโมงกบัวนั วนักบัสัปดาห์ วนักบั
เดือน เดือนกบัปี วนักบัปี) 
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 6. อ่านและเขียนจาํนวนเงินโดยใชจุ้ด 
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การเขียนจาํนวนเงินโดยใชจุ้ด และการอ่าน 
  มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเกี�ยวกบัการวดั 
  ตวัชี&วดั  

6.1 แกปั้ญหาเกี�ยวกบัการวดัความยาว การชั�ง การตวง เงิน และเวลา  
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบด้วย โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัการวดัความยาว    
(บวก ลบ) โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัการชั�ง (บวก ลบ) โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัปริมาตร และความจุ (บวก  
ลบ) โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัเงิน (บวก ลบ) โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัเวลา 
  6.2 อ่านและเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การอ่านและเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 
  6.3 อ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือ เหตุการณ์ที�ระบุเวลา 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การอ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที�ระบุเวลา 
  สาระที� 3 : เรขาคณติ 
  มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  ตวัชี&วดั 
  1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที� เป็นส่วนประกอบของสิ�งของที�มี ลกัษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี�ยม รูปสี�เหลี�ยม  
รูปหา้เหลี�ยม รูปหกเหลี�ยม รูปแปดเหลี�ยม 
  2. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที�มีแกนสมมาตรจากรูปที�กาํหนดให ้
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ยรูปที�มีแกนสมมาตร 
  3. เขียนชื�อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลกัษณ์ 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตดั 
มุม และสัญลกัษณ์ 
  มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี�ยวกบัปริภูมิ (Spatial  
Reasoning) และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปั้ญหา 
  ตวัชี&วดั 
  1. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที�กาํหนดใหใ้นแบบต่าง ๆ 
  2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
  3. บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที�อยูใ่น สิ�งแวดลอ้มรอบตวั 
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  สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย รูปเรขาคณิตสองมิติ 
  สาระที� 4 : พชีคณติ 
  มาตรฐาน ค 4.1 อธิบายและวเิคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 
  ตวัชี&วดั 
  1. บอกจาํนวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจาํนวนที�เพิ�มขึ&นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 
ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซํ& า 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย แบบรูปของจาํนวนที�เพิ�มขึ&นทีละ 3 ทีละ 4 
ทีละ 25 ทีละ 50 แบบรูปของจาํนวนที�ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 แบบรูปซํ& า 
  2. บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของรูปที�มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที�สัมพนัธ์กนั
สองลกัษณะ 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย แบบรูปของรูปที�มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที�
สัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ  
  สาระที� 5 : การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ตวัชี&วดั 
  1. รวบรวมและจาํแนกข้อมูลเกี�ยวกบัตนเองและสิ� งแวดล้อมใกล้ตวัที�พบเห็นใน     
ชีวติประจาํวนั 
  2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการจาํแนก
ขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเองและสิ�งแวดลอ้มใกลต้วัที�พบเห็นในชีวติประจาํวนั 
  3. อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอยา่งง่าย 
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 
  สาระที� 6 : ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
  มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื�อมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ  และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
  ตวัชี&วดั 
  1. ใชว้ธีิการที�หลากหลายแกปั้ญหา 
  2. ใชค้วามรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 



15 
 

 

  4. ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร การสื�อความหมาย และการ

นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  5. เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ 

  6. มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

  จากมาตรฐานและตวัชี& วดัที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั&นพื&นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั&นประถมศึกษาปีที� 3 เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั

ครั& งนี&  ในมาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลที�เกิดขึ&นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์

ระหวา่งการดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 2ตวัชี& วดั 

และมาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์

กบัศาสตร์อื�น ๆ  และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 6 ตวัชี&วดั 

 6. คุณภาพผู้เรียน 

  จบชั&นประถมศึกษาปีที� 3 

  มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจาํนวนเกี�ยวกบัจาํนวนนบัไม่เกินหนึ�งแสนและศูนย ์  

และการดาํเนินการของจาํนวน สามารถแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหาร 

พร้อมทั&งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้

  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความยาว ระยะทาง นํ& าหนกั ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 

สามารถวดัไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และนาํความรู้เกี�ยวกบัการวดัไปใช้แกปั้ญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได ้

  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัรูปสามเหลี�ยม รูปสี� เหลี�ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี� เหลี�ยม

มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั&ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 

  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้

  รวบรวมขอ้มูล และจาํแนกขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเองและสิ�งแวดลอ้มใกลต้วัที�พบเห็นใน

ชีวติประจาํวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้

  ใชว้ธีิการที�หลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้

อยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร การสื�อความหมาย และการ

นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์

อื�น ๆ  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
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ชุดกจิกรรม 

 ความหมายของชุดกจิกรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 36) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรม ว่าเป็นสื�อการเรียนรู้ 
ที�ประกอบดว้ยสื�อหลาย ๆ ชนิด จดัรวมไวเ้ป็นชุด เช่น คู่มือแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรม  แหล่งอา้งอิง 
ใบงาน แบบฝึกกิจกรรม วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาํชุดกิจกรรม อาจจดัทาํในรูปแบบที�บูรณาการ
ภายในกลุ่ม หรือระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการใชสื้�อแต่ละชนิดใน
ชุดกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบักาลเวลา และสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 95) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรม ว่าเป็นสื�อการเรียนรู้ 
ที�ประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นชุด เพื�อมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สําหรับ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อย  และการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับเรียนเป็นกลุ่มย่อยนั&น อาจจดั
กิจกรรมเป็นศูนยก์ารเรียน เพื�อใหผู้เ้รียนหมุนเวยีนกนัเรียนเป็นกลุ่มก็ได ้
 ศรีสุดา  จริยากุล (2551 : 672) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรม วา่เป็นระบบ การนาํสื�อ
การเรียนรู้หลาย ๆ ชนิดที�สอดคลอ้งกบัเนื&อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วย การเรียนรู้  
มาช่วยในการเปลี�ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย ในแต่ละหน่วยของชุดกิจกรรม
จะกาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม กาํหนดหวัขอ้ เนื&อหาวิชา วิธีการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
วสัดุอุปกรณ์ การวดัและประเมินผลเป็นหน่วย ๆ ไป ซึ� งแต่ละหน่วยจะมีความสมบูรณ์ในตวัเอง 
 สุคนธ์  สินธพานนท์ (2553 : 14) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรม ว่าเป็นนวตักรรม 
ที�ครูผูส้อนใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยใหผู้เ้รียนศึกษาและใชสื้�อต่าง ๆ 
ในชุดกิจกรรมที�ครูผูส้อนสร้างขึ&น โดยเป็นรูปแบบของการสื�อสารระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียน ซึ� ง
ประกอบดว้ยคาํแนะนาํให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมีขั&นตอนที�เป็นระบบชดัเจน จนกระทั�งผูเ้รียน
สามารถบรรลุตามจุดประสงคที์�กาํหนดไว ้ 
 จากความหมายของชุดกิจกรรมดังกล่าว สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมหมายถึง สื� อการเรียนรู้ 
ที�ประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นชุด เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบกิจกรรม 
ที�สอดคลอ้งกบัเนื&อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
มีจุดมุ่งหมายของการใชชุ้ดกิจกรรมที�ชดัเจน สามารถสื�อสารระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง โดยมีคาํแนะนาํเพื�อให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทั&งที�เป็นกลุ่มยอ่ย 
และรายบุคคล 
 ส่วนประกอบของชุดกจิกรรม 
 วรรณทิพา  รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์  เดชะคุปต ์(2551 : 1 – 2) กล่าวถึงส่วนประกอบที�สําคญั
ของชุดกิจกรรม  มีดงันี&  
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 1. ชื�อกิจกรรม เป็นส่วนที�บอกถึงลกัษณะที�ตอ้งการพฒันาผูเ้รียน 
 2. คาํชี& แจง โดยตอ้งอธิบายความมุ่งหมาย และความสําคญัของการจดักิจกรรม และอธิบาย
หลกัหรือแนวทางในการฝึกทกัษะให้กบัผูเ้รียน ให้เห็นภาพของการจดักิจกรรมอยา่งคร่าว ๆ และมี
ประโยชน์ที�จะไดท้ราบวา่กิจกรรมนั&นมีลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนที�ระบุจุดมุ่งหมายสาํคญัของกิจกรรมนั&น ๆ ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย  
2 ประเภท คือ จุดมุ่งหมายทั�วไป และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
 4. แนวคิด เป็นส่วนที�ระบุเนื&อหาหรือมโนมติของกิจกรรมนั&น เป็นการอธิบายเกี�ยวกบั
สาระสําคญัที�ผูเ้รียนควรไดรั้บและเขา้ใจจากการเรียนตามกิจกรรมนั&น ซึ� งสาระสําคญัควรจะไดรั้บ
การย ํ&าและเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจเป็นพิเศษ 
 5. สื�อ เป็นส่วนที�ระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ที�จาํเป็นในการดาํเนินกิจกรรม เพื�อช่วยให้ครูผูส้อน
ทราบวา่จะตอ้งเตรียมอะไรไวล่้วงหนา้บา้ง 
 6. เวลาที�ใช ้โดยประมาณวา่กิจกรรมนั&นควรจะใชเ้วลาเท่าใด อาจจาํเป็นตอ้งยืดหยุน่ตาม
ความจาํเป็น หากพบวา่ผูเ้รียนมีความพร้อมมาก การใชเ้วลาอาจลดลงได ้หากผูเ้รียนมีความพร้อม
น้อย การใช้เวลาอาจเพิ�มขึ& น สิ� งที�สําคัญคือ ครูผูส้อนไม่ควรข้ามขั&นตอน หรือลดเวลาในการ
อภิปราย เพราะการอภิปรายเป็นขั&นตอนที�สาํคญัต่อการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 7. ขั&นตอนการดาํเนินกิจกรรม เป็นส่วนที�ระบุวิธีการจดักิจกรรมเพื�อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที�ตั&งไว ้วิธีการจดักิจกรรมให้จดัไวเ้ป็นขั&นตอน สะดวกต่อการดาํเนินกิจกรรม โดยตอ้ง
คาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื�อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความกา้วหนา้ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดา้นต่าง ๆ  
 8. การประเมินผล เป็นการทดสอบผูเ้รียนหลงัจากได้ปฏิบติักิจกรรมแล้ว ว่ามีความรู้
ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด โดยแบบทดสอบที�ใชต้อ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แนวคิด และเนื&อหา
สาระ นอกจากนี&  ครูผูส้อนอาจประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนขณะปฏิบติักิจกรรม เช่น 
การทาํงานกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การนาํเสนอผลงาน 
 9. ภาคผนวก เป็นส่วนที�ให้ความรู้กบัครูผูส้อน ซึ� งประกอบดว้ยคาํเฉลย แบบทดสอบ 
แบบฝึกกิจกรรม คาํเฉลยแบบฝึกกิจกรรม ความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกบัทกัษะในกิจกรรมนั&น ๆ ความรู้
และขอ้แนะนาํเกี�ยวกบัการใช้ และการสร้างสื�อชนิดต่าง ๆ ที�ใช้ประกอบกบัชุดฝึกกิจกรรม และ
ขอ้เสนอแนะที�เป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรม 
 บุญชม   ศรีสะอาด (2545 : 95 – 96) กล่าวถึงส่วนประกอบที�สาํคญัของชุดกิจกรรม มีดงันี&  
 1. คู่มือการใช ้เป็นคู่มือที�จดัทาํขึ&นเพื�อใหผู้ใ้ชชุ้ดกิจกรรมไดศึ้กษาและปฏิบติัตามเพื�อให้
บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ สิ�งที�ตอ้งเตรียมก่อนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของผูเ้รียน และการจดัชั&นเรียน 
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 2. บตัรงาน เป็นบตัรที�มีคาํสั�งวา่ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมอะไรบา้ง โดยระบุกิจกรรม

ตามลาํดบัขั&นตอนของการเรียนรู้ 

 3. แบบทดสอบวดัความกา้วหนา้ของผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบที�ใชส้ําหรับตรวจสอบว่า

หลกัจากเรียนดว้ยชุดกิจกรรมจบแลว้ ผูเ้รียนเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที�

กาํหนดไวห้รือไม่ 

 4. สื�อการเรียน เป็นสื�อสําหรับผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ มีหลายชนิดประกอบกนั อาจเป็น

ประเภทสิ�งพิมพ ์หรือโสตทศันูปกรณ์ 

 สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2547: 52) กล่าวถึงส่วนประกอบที�สาํคญัของชุดกิจกรรม

ไวด้งันี&  

 1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มือและแผนการจดัการเรียนรู้สําหรับครูหรือนกัเรียน 

ภายในคู่มือจะชี&แจงถึงวธีิการใชชุ้ดกิจกรรม อาจจะทาํเป็นเล่มหรือแผน่พบัก็ได ้

 2. บตัรคาํสั�งหรือคาํแนะนาํ จะเป็นส่วนที�บอกให้นกัเรียนดาํเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแต่ละอย่างตามขั&นตอนที�กาํหนดไว ้ประกอบด้วย คาํอธิบายในเรื�องที�จะศึกษา คาํสั�งให้

นกัเรียนดาํเนินกิจกรรม และการสรุปบทเรียน 

 3. เนื&อหาสาระและสื�อ ที�บรรจุไวใ้นรูปของสื�อต่าง ๆ อาจประกอบดว้ย บทเรียนโปรแกรม  

สไลด ์เทปบนัทึกเสียง วดีีโอ แผน่ภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจาํลอง ของตวัอยา่ง รูปภาพ เป็นตน้ 

นกัเรียนจะศึกษาจากสื�อต่าง ๆ ที�บรรจุในชุดกิจกรรมตามที�กาํหนดไวใ้ห ้

 4. แบบประเมินผล นกัเรียนจะทาํการประเมินผลความรู้ดว้ยตนเอง ก่อนและหลงัทาํกิจกรรม

การเรียนรู้ แบบประเมินผลที�อยูใ่นชุดกิจกรรม อาจจะเป็นแบบฝึกหดัให้เติมคาํลงในช่องวา่ง เลือก

คาํตอบที�ถูก จบัคู่ ดูผลจากการทดลอง หรือใหล้งมือปฏิบติักิจกรรม 

 กิดานันท์   มลิทอง (2546 : 39) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมของแต่ละวิชานั&น จะถูกจดัทาํขึ&น

สําหรับให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง แต่ละชุดมีส่วนประกอบที�ขึ&นอยูก่บัจุดมุ่งหมายของ

บทเรียน และวตัถุประสงคข์องการใช ้โดยทั�วไปแลว้ประกอบดว้ย  

 1. คู่มือ สําหรับครูผูส้อนในการใช้ชุดกิจกรรมจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เพื�อเป็นแนวทาง

ในการจดัการเรียนรู้ รวมถึงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ส่วนในชุดกิจกรรมจะเป็นรายละเอียดเพื�อให้

ผูเ้รียนทราบถึงเนื&อหา และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนรู้ 

 2. คาํสั�ง เพื�อกาํหนดแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. เนื&อหาบทเรียน ซึ� งสามารถจดัอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความสนใจของผูเ้รียน

เป็นสาํคญั และเป็นเนื&อหาตามที�หลกัสูตรไดก้าํหนดไว ้
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 4. กิจกรรมการเรียน เป็นการออกแบบให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ตามกิจกรรมที�กาํหนดให ้

หรือคน้ควา้ต่อจากที�เรียนไปแลว้ เพื�อความรู้ที�กวา้งขวางขึ&น 

 5. แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเกี�ยวกบัเนื&อหาบทเรียนนั&น เพื�อประเมินผูเ้รียน 

 จากส่วนประกอบของชุดกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมประกอบดว้ย

ส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชื�อกิจกรรม คาํชี& แจง จุดมุ่งหมาย เนื&อหา สื�อการเรียนรู้ เวลาที�ใช้ในการทาํกิจกรรม 

ขั&นตอนการดาํเนินกิจกรรม การประเมินผล ภาคผนวก นอกจากนี&  ควรมีคู่มือการใช้การสําหรับ

ครูผูส้อน แผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมกบัระบุสิ�งที�ตอ้งเตรียมก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บทบาท

ของผูเ้รียน และวิธีการจดัชั&นเรียน ทั&งนี& เพื�อให้เกิดการใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ

จุดมุ่งหมายไดใ้นที�สุด 

 ขั�นตอนการสร้างชุดกจิกรรม 

 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 92 – 94) ไดเ้สนอขั&นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม ดงันี&  

 1. กาํหนดเรื�องที�จะสร้างชุดกิจกรรม วา่เป็นเรื�องใด 

 2. เขียนหลกัการและเหตุผลในการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม ความสําคญัของชุดกิจกรรม 

ขอบเขตของเนื&อหาการเรียน และความสัมพนัธ์กบัเรื�องอื�น ๆ  

 3. กําหนดจุดประสงค์ซึ� งจะเป็นแนวในการออกแบบกิจกรรมและสื� อการเรียนรู้ 

เครื�องมือวดัผลการเรียน  

 4. สํารวจสื�อการเรียนรู้ และแหล่งคน้ควา้ให้กวา้งขวาง เพื�อที�จะไดน้าํขอ้มูลเหล่านั&นมา

พิจารณากาํหนดกิจกรรม และสื�อการเรียนรู้ 

 5. วิเคราะห์ภารกิจ เพื�อจะไดท้ราบว่าในการเรียนเรื�องนั&น จะตอ้งอาศยัความรู้พื&นฐาน

อะไรบา้ง ระหวา่งที�ปฏิบติักิจกรรมจะตอ้งเรียนรู้อะไรกิจกรรมไดส้ะทอ้นจุดประสงคข์อ้ใด 

 6. กาํหนดกิจกรรมและสื�อการเรียนรู้ เป็นการพิจารณากาํหนดงานที�จะให้ผูเ้รียนปฏิบติั 

เพื�อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ ควรจดัให้มีกิจกรรม และสื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย 

ตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้รียน 

 7. สร้างเครื�องมือประเมินผล สาํหรับประเมินก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยวดัส่วนที�เป็น

ความรู้ และทกัษะกระบวนการที�จาํเป็นต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม และครอบคลุมจุดประสงคข์อง

การเรียนรู้ 

 8. นาํเสนอผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ 

 9. ทดลองใช ้เพื�อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม แลว้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที�คน้พบ 

 10. พิมพฉ์บบัจริง เพื�อนาํไปใชก้บักลุ่มผูเ้รียนที�เป็นเป้าหมายต่อไป 
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 สุวทิย ์มูลคาํ และ อรทยั มูลคาํ (2547 : 53–55) ไดเ้สนอขั&นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม ดงันี&  
 1. กาํหนดเรื�องเพื�อทาํชุดกิจกรรม อาจจะแบ่งยอ่ยหวัขอ้เป็นหวัขอ้ยอ่ยขึ&นอยูก่บัลกัษณะ
ของเนื&อหาและลกัษณะของการใชชุ้ดกิจกรรม 
 2. กาํหนดหมวดหมู่เนื&อหาและประสบการณ์ อาจมีการกาํหนดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือบูรณาการใหเ้หมาะสมตามวยั 
 3. จดัหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม ว่าจะมีการแบ่งเป็นกี�หน่วย มีหัวขอ้ย่อยอะไรบา้ง  
ใชเ้วลานานเท่าไร ใหพ้ิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั&น 
 4. กาํหนดหวัขอ้เรื�อง เพื�อสะดวกแก่นกัเรียนที�จะไดรู้้วา่แต่ละหน่วยประกอบ ดว้ยหวัขอ้
ใดบา้ง 
 5. กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ ตอ้งมีการกาํหนดให้ชดัเจนวา่นกัเรียนเกิดความคิด 
รวบยอด หรือหลกัการใดบา้ง 
 6. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หมายถึง จุดประสงคที์�แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้หรือ
จุดประสงคท์ั�วไป รวมทั&งเกณฑก์ารตดัสินผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน 
 7. กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งกาํหนดให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เพื�อเป็นแนวทางการผลิตสื�อการเรียน กิจกรรมการเรียน และการออกแบบทดสอบ 
 8. กาํหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบประเมินให้ตรงกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เพื�อทราบความเป็นไปของนกัเรียนวา่มีความกา้วหนา้ทางการเรียนเป็นอยา่งไร 
 9. เลือกและผลิตสื�อการเรียนรู้ ควรมีสื�อการเรียนรู้ในแต่ละหวัเรื�องให้เรียบร้อย ควรจดั
สื�อเหล่านั&นออกเป็นหมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มที�เตรียมไวก่้อนนาํไปหาประสิทธิภาพ เพื�อหาความ
ตรง ความเที�ยงก่อนนาํไปใช ้
 10. สร้างขอ้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ควรสร้างใหค้รอบคลุมเนื&อหาและกิจกรรมที�
กาํหนดใหเ้กิดการเรียนรู้กบัผูเ้รียน โดยพิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นสาํคญั 
 11. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมื�อสร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ตอ้งนาํไป
ทดสอบโดยวธีิการต่าง ๆ ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
 สุคนธ์  สินธพานนท ์(2553 : 19–20) ไดเ้สนอขั&นตอนการสร้างชุดกิจกรรม ดงันี&  
 1. เลือกหัวขอ้ กาํหนดขอบเขต และประเด็นสําคญัของเนื&อหา ซึ� งไดจ้ากการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรในระดบัชั&นที�สอนว่า หวัขอ้ใดเหมาะสมที�
ควรนาํไปใชส้ร้างชุดกิจกรรม 
 2. กาํหนดเนื&อหาที�จะจดัทาํชุดกิจกรรม โดยคาํนึงถึงความรู้พื&นฐานของผูเ้รียน 
 3. เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื�อจะไดท้ราบวา่เมื�อศึกษาชุดกิจกรรมจบแลว้ ผูเ้รียน
ตอ้งมีความสามารถอยา่งไร 
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 4. สร้างแบบทดสอบ เพื�อวดัความรู้พื&นฐานเดิมของผูเ้รียน แบบทดสอบยอ่ย เพื�อวดัความรู้
หลงัจากเรียนเนื&อหายอ่ยจบแลว้ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน 
 5. จดัทาํชุดกิจกรรรม ที�ประกอบดว้ย คาํสั�ง กิจกรรม เฉลยกิจกรรม เนื&อหา แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 
 6. วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีกิจกรรมที�หลากหลาย 
ฝึกทกัษะการคิด และการทาํงานกลุ่มใหก้บัผูเ้รียน 
 7. การรวบรวมและจดัทาํสื�อการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัเนื&อหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 จากขั&นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสร้างชุดกิจกรรมตอ้ง
เริ�มจาก การกาํหนดเรื�อง และขอบเขตของเนื&อหา และหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม กาํหนดจุดประสงค ์
สํารวจสื�อการเรียนรู้ วิเคราะห์ภารกิจ กาํหนดกิจกรรมและสื�อการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม  
สร้างเครื�องมือประเมินผล จากนั&นเสนอผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ แลว้นาํมาทดลองใช้เพื�อหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรม ทาํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหมี้ความสมบูรณ์ แลว้จดัพิมพฉ์บบัจริง  
 ประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 153 - 156)  และ วาโร  เพง็สวสัดิ6   (2546 : 42 - 46)  ไดอ้ธิบาย
สอดคลอ้งกนั เกี�ยวกบัการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม สามารถสรุปไดด้งันี&  
 1. เกณฑป์ระสิทธิภาพ 
  เกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที�ช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ หากชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพถึงระดบัที�กาํหนดแลว้ก็แสดงวา่ชุดกิจกรรมนั&น
มีคุณค่าพอที�จะนาํไปใชไ้ด ้การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ กระทาํไดโ้ดยการกาํหนดผลของพฤติกรรม
ผูเ้รียน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื�อง หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ  
  1.2 ประเมินพฤติกรรมขั&นสุดทา้ย หรือประสิทธิภาพของผลลพัธ์   
 2. การกาํหนดค่าประสิทธิภาพ 
  การกาํหนดค่าประสิทธิภาพ หรือการกาํหนดเกณฑ์/โดยปกติเนื&อหาที�เป็นความรู้ความจาํ 
มกัจะตั&งไวที้� 80/80, 85/85 และ 90/90 ส่วนเนื&อหาที�เป็นทกัษะอาจจะตั&งไว ้ตํ�ากวา่นี&  เช่น 75/75  
ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉลี�ย เมื�อเทียบกบัคะแนนเตม็  ตอ้งมีค่าสูง จึงจะชี&วา่มีประสิทธิภาพ 
  เกณฑป์ระสิทธิภาพ/ เช่น  80/80 มีความหมายดงันี&  
  80 ตวัแรก เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการนาํคะแนนที�นกัเรียนทาํได้
ระหวา่งเรียน หรือระหว่างการทดลอง มาหาค่าเฉลี�ยแลว้เทียบเป็นร้อยละ ซึ� งตอ้งไดไ้ม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 
80 
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  80 ตวัหลงั เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เกิดจากการนาํคะแนนที�นกัเรียนทาํไดจ้าก
การวดั เมื�อสิ&นสุดการเรียนหรือการทดลอง มาหาค่าเฉลี�ยแลว้เทียบเป็นร้อยละ ซึ� งตอ้งได ้ไม่ตํ�ากวา่
ร้อยละ 80 
 3. ขั&นตอนการหาประสิทธิภาพ  
  เมื�อสร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอ้งนาํนวตักรรมไปหาประสิทธิภาพตาม
ขั&นตอนดงันี&   
  3.1 ขั&น 1 : 1 หรือแบบเดี�ยว คือการทดลองกบัผูเ้รียน 1 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง 
และเก่ง โดยทดลองกบัเด็กอ่อนก่อน ทาํการปรับปรุง แลว้ทดลองกบัเด็กปานกลาง แลว้จึงนาํไป
ทดลองกบัเด็กเก่ง โดยปกติคะแนนที�ไดจ้ะตํ�ากวา่เกณฑ ์
  3.2 ขั&น 1 : 10 หรือแบบกลุ่ม คือทดลองกบัผูเ้รียน 6 – 10 คน คละผูเ้รียนทั&งเก่งและ
อ่อน คาํนวณหาประมิทธิภาพแลว้ปรับปรุง ซึ� งในครั& งนี&  คะแนนจะเพิ�มขึ&นเกือบเท่าเกณฑ ์
  3.3 ขั&น 1 : 100 หรือ ภาคสนาม คือทดลองกบัผูเ้รียน 40 – 100 คน คละผูเ้รียนทั&งเก่ง 
และอ่อน คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพแล้วทาํการปรับปรุง ซึ� งในครั& งนี&  ผลที�ได้ควรใกล้เคียงกับ
เกณฑที์�ตั&งไว ้จึงจะสามารถนาํไปใชจ้ริงไดต่้อไป 
  ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนั&น เมื�อทดลองภาคสนามแลว้ให้เปรียบเทียบ
กบัเกณฑที์�ตั&งไว ้โดยพิจารณาดงันี&  
  สูงกวา่เกณฑ ์ แสดงวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์�ตั&งไวเ้กินร้อยละ 2.5 
  เท่าเกณฑ์ แสดงวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ์ที�ตั&งไวไ้ม่เกิน
ร้อยละ 2.5 
  ตํ�ากวา่เกณฑ์ แต่ยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ แสดงวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตํ�ากวา่
เกณฑที์�ตั&งไว ้แต่ตํ�ากวา่เกณฑไ์ม่เกินร้อยละ 2.5 
  จากขอ้มูลเกี�ยวกบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมเป็นส่วนที�สําคญั ที�ครูผูส้อนจะตอ้งทาํการพฒันา ก่อนนาํไปใชจ้ริง เพื�อให้การจดัการ
เรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามจุดประสงคที์�กาํหนดไว ้ ซึ� งชุดกิจกรรม
ที�มีประสิทธิภาพ ยอ่มส่งใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนอยา่งแน่นอน 
 ประโยชน์ของชุดกจิกรรม 
 การออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที�มีประสิทธิภาพ ย่อมทาํให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ซึ� งมีนกัการศึกษากล่าวถึงประโยชน์
ของชุดกิจกรรม ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี&  
 บุญเกื&อ  ควรหาเวช  (2546 : 110 – 111) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมที�ใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ ดงันี&  
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 1. ชุดกิจกรรมจะช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เนื�องจากผูเ้รียนที�เรียนดว้ยชุดกิจกรรม 
ไดมี้โอกาสประกอบกิจกรรมที�สนใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 2. ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี สามารถเรียนไดต้ามความสนใจ 
และศกัยภาพของตนเอง  
 3. ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมและฝึกทกัษะให้ผูเ้รียน รู้จกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 4. ชุดกิจกรรมช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากครูผูส้อน เนื�องจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
ครูผูส้อนจะเปลี�ยนบทบาทจากผูบ้รรยาย มาเป็นผูแ้นะนาํ ช่วยเหลือ และใชชุ้ดกิจกรรม ทาํหน้าที�
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แทนครู 
 5. ชุดกิจกรรมช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะชุดกิจกรรมสามารถช่วย
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และตามโอกาสที�เอื&อต่อความแตกต่าง
ของผูเ้รียน 
 6. ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความพร้อม และความมั�นใจให้แก่ครู เพราะในการผลิตชุดกิจกรรม
นั&นไดจ้ดัระบบการใช้สื�อการเรียนรู้ ทั&งการผลิตสื�อการเรียนรู้ กิจกรรม ตลอดจนขอ้แนะนาํการใช้
สาํหรับครูผูส้อนสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 
 7. ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเนื�อง หรือการศึกษาตลอดชีวิต เพราะสามารถ
นาํไปใชใ้นการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองทุกเวลา และทุกสถานที� 
 8. ชุดกิจกรรมช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพราะไดผ้ลิตขึ&นอย่างเป็นระบบ มีการ
ทดลองใชจ้นแน่ใจวา่ใชไ้ดผ้ลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้
 นิตยา ไพรสันต ์(2555 : 29) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไวด้งันี&  
 1. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ใช้ความสามารถตามความต้องการของตน ช่วยให้ทุกคน
ประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ไดท้ั&งสิ&น ตามอตัราการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 2. ฝึกการตดัสินใจการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและทาให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
 3. ช่วยให้ผูส้อนสามารถถ่ายทอดเนื&อหาและประสบการณ์ที�ซับซ้อนและมีลกัษณะเป็น
นามธรรมสูงซึ� งไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายได ้
 4. ทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกของครูผูส้อน 
 5. ช่วยสร้างความพร้อมและความมั�นใจใหก้บัผูเ้รียน 
 6. เร้าความสนใจของผูเ้รียนไม่ทาใหเ้บื�อหน่ายในการเรียน 
 7. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคเ์พื�อใหเ้กิดการพฒันาในทุก ๆ ดา้น 
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 สลิลนา  ศรีสุขศิริพนัธ์ (2554 : 27) ไดส้รุปประโยชน์ของการสอนแบบการใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้ไวด้งันี&  
 1. ผูส้อนมีอิสระที�จะใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียนที�ตอ้งการความช่วยเหลือ 
 2. การทากิจกรรมการเรียนโดยการทดลองอาจดาเนินการโดยผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นรายกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได ้
 3. ผูเ้รียนอาจศึกษากิจกรรม วธีิการปฏิบติัจากสิ�งที�สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
 4. เป็นเทคนิคที�เป็นรากฐานของการแกปั้ญหา 
 5. เป็นวธีิการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนไดท้าการสืบเสาะหาความรู้และคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
 6. ผูเ้รียนไดเ้พิ�มพนูความสามารถในการทางานอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ&นมีทกัษะมากขึ&น 
 7. ช่วยพฒันาเจตคติเชิงวทิยาศาสตร์ 
 8. เป็นการเรียนรู้ตามหลกัการทางานของนกัวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้หลกัเกณฑ์
และขอ้เทจ็จริงที�อยูร่อบ ๆ ตวัไดอ้ยา่งลึกซึ& งและรวดเร็ว 
 9. ช่วยให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ ไดพ้บปัญหา ไดแ้กปั้ญหา ไดค้น้พบความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ 
 จากประโยชน์ของชุดกิจกรรม ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ในหลายดา้นดว้ยกนั กล่าวคือ ชุดกิจกรรมไดช่้วยสร้างความสนใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
รู้จกัการคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น และสรุปความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์ชุดกิจกรรมไดช่้วย
แกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูเ้รียนจึงสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพ  ฝึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และชุมชน ทาํใหเ้กิดการการเรียนรู้แบบต่อเนื�อง และย ั�งยนื 
 
ผลสัมฤทธิ<ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ<ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน (Achievement) เป็นผลอนัเกิดจากความสําเร็จที�นกัเรียนไดรั้บ 
จากการเรียนรู้ที�อาศยัความสามารถเฉพาะบุคคล นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่
ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนไวด้งันี&  
 กรนิษา  มีรัตน์ (2552 : 62) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนไวว้า่ ผลสัมฤทธิ6
ทางการเรียน คือ ความสาํเร็จในการเรียนรู้หรือความสามารถที�เกิดขึ&นจากการเรียนรู้ทั&งทางดา้นภาค
ความรู้และภาคทกัษะต่าง ๆ 
 ชนาธิป  พรกุล (2544: 44) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนไวว้่า หมายถึง  
ความสาํเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียน     
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 ภาณุมาส  เศรษฐจนัทร (2556: 19) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนไวว้่า
ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนเป็นการวดัความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ� งวดัจาก
ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้และการวเิคราะห์ วดัโดยใชแ้บบทดสอบที�กาํหนดคะแนน
หรืองานที�ผูส้อนไดม้อบหมายใหห้รือทั&งสองอยา่ง 
 อารมณ์  เพชรชื�น (2542 : 46) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน หมายถึง ผลที�เกิดจากการ
เรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั&งที�โรงเรียน ที�บา้นและสิ�งแวดลอ้มอื�น ๆ 
 ปราณี  กองจินดา (2549 : 42) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ความสาํเร็จที�ไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางดา้นพุทธพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย  
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน หมายถึง สิ�งที�ผูเ้รียนไดรั้บหลงัจากจบการเรียน
การสอน หรือการกระทาํใดๆ ที�วดัผลโดยการใชเ้ครื�องมือวดัผลสัมฤทธิ6  เช่น แบบทดสอบความรู้ 
แบบทดสอบทกัษะความสามารถ และนาํมาประเมินผลการเรียนของนกัเรียนวา่มีผลสัมฤทธิ6  ความรู้ 
ความกา้วหนา้ ตามจุดประสงคที์�กาํหนดหรือไม่ 
 องค์ประกอบที�มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ<ทางการเรียน 
 องคป์ระกอบหรือปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน เป็นสิ�งที�นกัการศึกษาและ
ครูผูส้อนไดใ้หค้วามสนใจมาโดยตลเนื�องจากเป็นปัจจยัที�มีผลต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนของนกัเรียน  
จึงมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนไว ้ดงันี&  
 จนัทิมา  เมยประโคน (2555 : 28) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ6
ทางการเรียนแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบใหญ่ ๆ  คือ ดา้นตวันกัเรียน ดา้นตวัครูและดา้นสังคม และ
ปัจจยัอีกประการที�ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน คือ คุณลกัษณะของผูส้อน วธีิสอนและ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน่้าสนใจของตวัครูผูส้อน 
 กรนิษา  มีรัตน์ (2552: 63) องค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนนั&น 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของผูเ้รียน ทั&งดา้นพฤติกรรมความรู้ ความคิด รวมทั&งดา้นจิตพิสัยของ
ผูเ้รียน ตลอดจนคุณลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของผูเ้รียน ซึ� งสิ� งเหล่านี& จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ6
ทางการเรียนมากแต่ที�มีความสาํคญัมากกวา่นั&นคือ ดา้นคุณภาพการสอนของผูส้อน 
 บลูม (Bloom. 1976 : 52) ไดก้ล่าวถึง ตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนว่า  
ประกอบดว้ย 
 1. พฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด หมายถึง ความสามารถทั&งหลายของผูเ้รียนซึ�งประกอบดว้ย
ความถนดัและพื&นฐานเติมของผูเ้รียน 
 2. คุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย หมายถึงสภาพการณ์หรือแรงจูงใจที�ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ใหม่ ได้แก่ ความสนใจ เจตคติที�มีต่อเนื&อหาวิชาที�เรียนในโรงเรียน ระบบการเรียนความคิดเห็น
เกี�ยวกบัตนเอง และลกัษณะบุคลิกภาพ 
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 3. คุณภาพการสอน ไดแ้ก่ การไดรั้บคาํแนะนาํ การมีส่วนร่วมในดา้นการเรียนการสอน 
การเสริมแรงจากครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้ผลวา่ตนเองกระทาํไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
 สรุปไดว้า่  องค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนประกอบไปดว้ย ผูส้อน 
สื�อเนื&อหาที�สอน สภาพแวดล้อม และผูเ้รียน ซึ� งจะมีผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนดีได้ขึ&นอยู่กับการ
ปรับตวัของผูเ้รียนในสภาพแวดลอ้มต่างๆ ดว้ย 
 การวดัผลสัมฤทธิ<ทางการเรียน 
 การวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื�อตรวจสอบระดับความสามารถของ
สมรรถภาพทางสมองของบุคคลวา่เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าใด  
ซึ� งมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนไวด้งันี&  
 มณัฑนี  กุฎาคาร (2542 : 71) ไดก้ล่าววา่  การวดัผลภาคปฏิบติัเป็นการวดัเพื�อตอ้งการทราบวา่
นกัเรียนจะสามารถปฏิบติังานนั&นไดจ้ริงหรือไม่ เกิดทกัษะมากนอ้ยเพียงใดหลงัจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้
หลกัและวิธีการในการปฏิบติักบังานสิ�งใดสิ�งหนึ�งแลว้ โดยการให้นกัเรียนไดป้ฏิบติังานนั&นจริง ๆ  
จนทาํใหเ้กิดผลงานออกมาหรือใหส้ังเกตเห็นชดัเจน โดยยดึหลกัต่อไปนี&  
 1. ควรเป็นงานที�สามารถบอกระดบัทกัษะหรือจาํแนกความสามารถของผูเ้รียนได ้
 2. เป็นงานที�ใหผู้เ้รียนปฏิบติัโดยตอ้งใชท้กัษะดา้นต่างๆ มาผสมผสานกนั 
 3. เป็นงานที�ควรจะปฏิบติัเป็นรายบุคคลหรือสามารถปฏิบติัเป็นกลุ่มพร้อมไดก้นั 
 4. งานที�กําหนดให้ควรอยู่ในวิสัยที�ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติได้และผูส้อนสามารถจัด
สถานการณ์เพื�อการปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 5. ควรชี&แจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจงานที�จะปฏิบติัอยา่งชดัเจนก่อนทุกครั& ง รวมทั&งเกณฑ์ในการ
พิจารณาหรือการตรวจใหค้ะแนน 
 พวงรัตน์  ทวรัีตน์ (2530 : 29) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน  
ดงันี& คือ 
 1. ทาํให้ทราบว่านกัเรียนไดบ้รรลุเป้าหมายของการเรียนหรือไม่ นักเรียนนั&นมีความรู้  
ความสามารถมากนอ้ยเพียงใด เพื�อเปรียบเทียบหรือดูความเจริญงอกงามของการเรียนรู้ 
 2. เพื�อแกปั้ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 3. เพื�อเป็นการประเมินผล เพื�อดูความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนว่าบรรลุตาม
วตัถุประสงคที์�วางไวห้รือไม่ 
 กล่าวโดยสรุป คือ การวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนเป็นการวดัและประเมินผล การเรียน
ของนกัเรียนวา่บรรลุเป้าหมายและมีความกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใด โดยมีการวดัทั&งดา้นการปฏิบติั
และดา้นเนื&อหา ซึ� งเครื�องมือที�ใชใ้นการสอบวดัเรียกวา่ “ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน”  หรือ 
“แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน” 
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 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ<ทางการเรียน 

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6  (Achievement test) เป็นแบบทดสอบที�สร้างขึ&นเพื�อใช้การ

วดัผลการเรียนการสอนทั&งดา้นความรู้  ทกัษะและความสามารถดา้นต่างๆ ที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้

วา่บรรลุผลสาํเร็จตามจุดประสงคที์�กาํหนดไวเ้พียงใด 
 การจาํแนกประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนโดยทั�วไป สรุปได้ว่า 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2543 : 173) 
 1. แบบทดสอบที�ครูสร้างขึ&นเอง (Teacher –made Test) หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งวดัผล

สัมฤทธิ6 ของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มที�ครูสอน เป็นแบบทดสอบที�ครูสร้างขึ&นใชก้นัโดยทั�วไปในสถานศึกษา 

ซึ� งทาํให้ครูสามารถวดัไดต้รงจุดมุ่งหมาย มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบขอ้เขียน (Paper and Pencil 
Test) ซึ� งแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ 

  1.1 แบบทดสอบอตันยั (Subjective or Essay Test) เป็นแบบทดสอบที�กาํหนดคาํถาม

หรือปัญหาใหแ้ลว้ใหผู้ต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเตม็ที� 
  1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั& น ๆ (Objective Test or Short Answer) 

เป็นแบบทดสอบที�กาํหนดให้ผูส้อบเขียนตอบสั&น ๆ หรือมีคาํตอบให้เลือกแบบจาํกดัคาํตอบ (Retried 
Response Type) ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบ

อตันยั  แบบทดสอบชนิดนี& แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก – ผิด แบบทดสอบเติมคาํ 

แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งวดัผลสัมฤทธิ6

ของผูเ้รียนทั�ว ๆ ไป ซึ� งสร้างโดยผูเ้ชี�ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอยา่งดีจนมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
มีมาตรฐานในการดาํเนินการสอบ วธีิการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

 กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน มี 2 ประเภท คือ แบบทดสอบ

มาตรฐานและแบบทดสอบที�ครูสร้างขึ&น ซึ� งเป็นแบบทดสอบที�มีลกัษณะเป็นแบบอตันยั ให้ผูต้อบ
ได้เขียนแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างเต็มที�อีกทั&งใช้ทกัษะความรู้ความสามารถในการปฏิบติั

ประกอบไปดว้ย และแบบปรนยั ซึ� งในการศึกษาคน้ควา้ครั& งนี& ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้แบบทดสอบแบบ

ปรนยั  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก หรือ 5 ตวัเลือกตามความตอ้งการของผูส้อน 

 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ<ทางการเรียน 

 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนที�ดีจะตอ้งมีการเตรียมตวัและมีการวางแผน  
ซึ� งพิชิต  ฤทธิ6 จรูญ (2545 : 96 - 98) ไดแ้บ่งขั&นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ออกเป็น 8  

ขั&นตอน ดงันี&  
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 1. การวิเคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร เพื�อวิเคราะห์เนื&อหาสาระ
และพฤติกรรมที�ตอ้งการวดั โดยระบุจาํนวนขอ้สอบในแต่ละเรื�องและพฤติกรรมที�ตอ้งการจะวดัไว ้
 2. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมหลกัที�ผูส้อนมุ่งหวงัจะให้เกิดขึ&นกบัผูเ้รียน 
ซึ� งผูส้อนจะตอ้งกาํหนดไวล่้วงหน้าสําหรับเป็นแนวทางในการจดัการเรียน การสอนและการสร้าง
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ6  
 3. กาํหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลกัสูตร
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจารณาและตดัสินใจเลือกใชช้นิดของขอ้สอบที�จะใช้
วดัวา่เป็นแบบใด โดยตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
 4. เขียนขอ้สอบผูอ้อกขอ้สอบลงมือเขียนขอ้สอบตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นตาราง
วเิคราะห์หลกัสูตร และใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 5. ตรวจทานขอ้สอบ เพื�อให้ขอ้สอบที�เขียนไวแ้ลว้มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชา มีความ
สมบูรณ์ครบถว้นตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
 6. จดัพิมพ์แบบทดสอบฉบบัทดลอง เมื�อตรวจทานขอ้สอบเสร็จแลว้ให้พิมพ์ขอ้สอบ
ทั&งหมด จดัทาํเป็นแบบทดสอบฉบบัทดลองโดยมีคาํชี& แจงหรือคาํอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบและ
จดัวางรูปแบบการพิมพใ์หเ้หมาะสม 
 7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ การทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบเป็นวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนนาํไปใช้จริง โดยนาํแบบทดสอบไปทดลองสอบกบักลุ่ม 
ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มที�ตอ้งการสอบจริง แลว้นาํผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุง
ขอ้สอบใหมี้คุณภาพ 
 8. จดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง จากผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ หากพบวา่ขอ้สอบขอ้ใดไม่มี
คุณภาพหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะตอ้งตดัทิ&งหรือปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบให้มีคุณภาพดีขึ&นแลว้ 
จึงทาํแบบทดสอบฉบบัจริง   
 แนวความคิดและทฤษฎีที�เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน  
ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน แนวความคิดในการวดัที�นิยมกนัไดแ้ก่ การเขียน
ขอ้สอบวดัตามการจดัประเภทจุดมุ่งหมายของการศึกษาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive) ของบลูม (Bloom. 
1976 : 219) ซึ� งจาํแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้นพุทธพิสัยออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. ความรู้ (Knowledge) เป็นเรื�องที�ตอ้งการรู้วา่ผูเ้รียนระลึกไดจ้าํขอ้มูลที�เป็นขอ้เท็จจริง
ได ้เพราะขอ้เทจ็จริงบางอยา่งมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ 
 2. ความเขา้ใจ (Comprehension) แสดงถึงระดบัความสามารถ การแปลความ การตีความ
และขยายความในเรื�องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้เช่น การจบัใจความได ้อธิบายความหมายและ
ขยายเนื&อหาได ้
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 3. การนาํไปใช้ (Application) ตอ้งอาศยัความเขา้ใจเป็นพื&นฐานในการช่วยตีความของ
ขอ้มูล เมื�อตอ้งการทราบว่าขอ้มูลนั&นมีประเด็นสําคญัอะไรบา้ง ตอ้งอาศยัความรู้จกัเปรียบเทียบ
แยกแยะความแตกต่าง พิจารณานาํขอ้มูลไปใชโ้ดยใหเ้หตุผลได ้
 4. การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นทกัษะทางปัญญาในระดบัที�สูง จะเนน้การแยกแยะขอ้มูล
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ และพยายามมองหาส่วนประกอบวา่มีความสัมพนัธ์และการจดัรวบรวม บลูม 
(Bloom) ไดแ้ยกจุดหมายของการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ระดบั คือ การพิจารณาหรือการจดัประเภท 
องคป์ระกอบต่าง ๆ การสร้างความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั&นและควรคาํนึงถึง
หลกัการที�ไดจ้ดัรวบรวมไวแ้ลว้ 
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) การนาํเอาองคป์ระกอบต่าง ๆ ที�แยกแยะกนัอยูม่ารวมเขา้
ดว้ยกนัในรูปแบบใหม่ ถา้สามารถสังเคราะห์ไดก้็สามารถประเมินไดด้ว้ย 
 6. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง การใช้เกณฑ์และมาตรฐานเพื�อพิจารณาว่า 
จุดมุ่งหมายที�ตอ้งการนั&นบรรลุหรือไม่ การที�ให้นกัเรียนมาสามารถประเมินค่าได ้ตอ้งอาศยัเกณฑ์
หรือมาตรฐานเป็นแนวทางในการตดัสินคุณค่า การตดัสินใดๆ ที�ไม่ไดอ้าศยัเกณฑ์น่าจะเป็นลกัษณะ
ความคิดเห็นมากกวา่การประเมิน 
 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน
ในครั& งนี&  เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ ์บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 59 – 61) กล่าวคือแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ6 ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ ์ดาํเนินตามขั&นตอนต่อไปนี&  
 1. วเิคราะห์จุดประสงคเ์นื&อหาขั&นแรกจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ดูวา่มีหวัขอ้เนื&อหาใดบา้งที�
ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และที�จะตอ้งวดั แต่ละหวัขอ้เหล่านั&นตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม
หรือสมรรถภาพอะไร กาํหนดออกมาใหช้ดัเจน 
 2. กาํหนดพฤติกรรมยอ่ยที�จะออกขอ้สอบจากขั&นแรกพิจารณาต่อไปวา่จะวดัพฤติกรรม
ยอ่ยอะไรบา้ง อยา่งละกี�ขอ้พฤติกรรมยอ่ยดงักล่าว คือจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมนั�นเอง เมื�อกาํหนด
จาํนวนขอ้ที�ตอ้งการจริงเสร็จแลว้ ต่อมา พิจารณาว่า จะตอ้งออกขอ้สอบเกินไวห้วัขอ้ละกี�ขอ้ ควรออก
เกินไวไ้ม่ตํ�ากวา่ 25% ทั&งนี&หลงัจากที�นาํไปทดลองใช ้วิเคราะห์หาคุณภาพของขอ้สอบรายขอ้แลว้ 
จะตดัขอ้ที�มีคุณภาพไม่เขา้เกณฑอ์อกขอ้สอบที�เหลือจะไดไ้ม่นอ้ยกวา่ขอ้ที�ตอ้งการจริง 
 3. กาํหนดรูปแบบของขอ้คาํถามและศึกษาวิธีการเขียนขอ้สอบขั&นตอนนี& จะเหมือนกบั
ขั&นตอนที� 2 ของการวางแผนสร้างขอ้สอบแบบอิงกลุ่มทุกประการ คือตดัสินใจว่าจะใชข้อ้คาํถาม
รูปแบบใด และศึกษาวิธีเขียนขอ้สอบ เช่น ศึกษาหลกัในการเขียนคาํถามแบบนั&นๆ ศึกษาวิธีเขียน
ขอ้สอบเพื�อวตัถุประสงคป์ระเภทต่างๆ ศึกษาเทคโนโลยใีนการเขียนขอ้สอบของตน 
 4. เขียนขอ้สอบลงมือเขียนขอ้สอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามตารางที�กาํหนด 
จาํนวนขอ้สอบของแต่ละจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และใชรู้ปแบบเทคนิคการเขียนตามที�ศึกษาใน
ขั&นตอนที� 3 
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 5. ตรวจทานขอ้สอบนาํขอ้สอบที�ไดเ้ขียนไวแ้ลว้ในขั&นตอนที� 4 มาพิจารณาทบทวนอีกครั& ง
โดยพิจารณาความถูกตอ้งตามหลกัวิชา แต่ละขอ้วดัพฤติกรรมยอ่ยหรือจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที�
ตอ้งการหรือไม่ ตวัถูกตวัลวงเหมาะสมเขา้เกณฑห์รือไม่ ทาํการปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิ�งขึ&น 
 6. ใหผู้เ้ชี�ยวชาญพิจารณาความเที�ยงตรงตามเนื&อหานาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและขอ้สอบ
ที�วดัแต่ละจุดประสงคไ์ปใหผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นการวดัผลและดา้นเนื&อหาจาํนวนไม่ตํ�ากวา่ 3 คน พิจารณาวา่
ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัตามจุดประสงคที์�ระบุไวน้ั&นหรือไม่ ถา้มีขอ้ที�ไม่เขา้เกณฑ์ ควรพิจารณาปรับปรุง
ใหเ้หมาะสม เวน้แต่จะไม่สามารถปรับปรุงใหดี้ขึ&นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 7. พิมพ์แบบทดสอบฉบบัทดลองนําข้อสอบทั&งหมดที�ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสม
เข้าเกณฑ์ในขั&นที� 6 มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบ มีคาํชี& แจงเกี�ยวกับแบบทดสอบ วิธีตอบ จดัวาง
รูปแบบการพิมพใ์หเ้หมาะสม 
 8. ทดลองใช ้วเิคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง 
 9. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริงนาํขอ้สอบที�มีค่าอาํนาจจาํแนกเขา้เกณฑ์ จากผลการวิเคราะห์
ในขั&นที� 8 มาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัจริงต่อไป โดยเนน้การพิมพที์�ประณีต มีความถูกตอ้ง มีคาํชี& แจง
ที�ละเอียด ชดัเจน ผูอ่้านเขา้ใจง่าย 
 จากการศึกษาขั&นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6  สรุปไดว้า่ในการสร้างแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน ครูผูส้อนควรจะตอ้งมีการเตรียมตวัวางแผนสร้างแบบทดสอบเป็นขั&นตอน  
คือ ทาํการวิเคราะห์เนื&อหาและสร้างตารางวิเคราะห์เนื&อหากาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กาํหนด
ชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสร้าง เขียนขอ้สอบ ตรวจทานขอ้สอบ จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง  
ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ และจดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง เพื�อให้ไดแ้บบทดสอบที�ดี สามารถ
วดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�ตอ้งการ 
 
ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 ความหมายของทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 มีนกัการศึกษาใหค้วามหมายของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดงันี&   
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551 : 136) กล่าววา่ ทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผลและการพิสูจน์ การสื�อสาร 
การเชื�อมโยง การนาํเสนอและความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ โดยผูเ้รียนมีการสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์
ผ่านการแกปั้ญหา สามารถให้เหตุผลและใช้วิธีการพิสูจน์ที�หลากหลาย  นาํเสนอแนวคิดไดอ้ย่าง
ตรงประเด็น และเชื�อมโยงแนวคิดต่างๆทางคณิตศาสตร์ รวมทั&งสามารถสังเคราะห์แนวคิด ตดัสินใจ
และสร้างผลงานขึ&นใหม่ได ้
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3) กล่าวว่า ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถในการนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที�
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�จาํเป็น และตอ้งการพฒันาใหเ้กิดขึ&นกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อสาร สื�อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ และความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ 
 ดนิตา  ชื�นอารมณ์ (2552 : 21) กล่าวว่า ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถในการนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชง้านหรือนาํไปใชใ้นชีวิตจริง ไดแ้ก่ การแกปั้ญหา  
การให้เหตุผล การสื�อสาร การเชื�อมโยง และความคิดสร้างสรรค์ ครูผูส้อนควรเสริมสร้างทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่ผูเ้รียน โดยเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัพื&นฐานความรู้
และวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
 จากความหมายของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�นกัการศึกษากล่าวไว ้สรุปไดว้า่ 
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใ์ช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ของผูเ้รียนในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การสื�อสาร สื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
 การจําแนกทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 2 - 4) ได้จาํแนกทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�จาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนแต่ละดา้น สรุปไดด้งันี&  
 1. การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
  การให้ผูเ้รียนรู้จกัเรียนรู้การแก้ปัญหา นบัว่าเป็นสิ�งสําคญัต่อการพฒันาด้านทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ� งมีนกัการศึกษาไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี&  
  โพลยา (Polya. 1957 : 16 - 17) ไดใ้หแ้นวคิดเกี�ยวกบักระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ซึ� งเป็นที�ยอมรับและนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ประกอบดว้ย การทาํความเขา้ใจกบัปัญหา การวางแผน
แกปั้ญหา การดาํเนินการแกปั้ญหา และการตรวจสอบผล โดยจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและตดัสินใจ
วา่อะไรคือสิ�งที�ตอ้งการคน้หา มีเงื�อนไขอะไรบา้ง เพียงพอต่อการแกปั้ญหาหรือไม่ จากนั&นกาํหนด
แนวทางและยุทธวิธีที�จะนาํไปใช้แก้ปัญหา  เพื�อนาํไปสู่การปฏิบติัตามแนวทางที�ได้วางแผนไว ้ 
แลว้ดาํเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้รวมทั&งพิจารณาวา่มีคาํตอบหรือวิธีการ
แกปั้ญหาอื�นอีกหรือไม่ 
  ฉววีรรณ  เศวตมาลย ์(2548 : 55) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก ดว้ยการคิดอย่างมี
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เหตุผลไปพร้อมกบัการแกปั้ญหา การใชสื้�ออุปกรณ์ที�เหมาะสมมาประกอบเพื�อทาํให้สถานการณ์ 
ดูเหมือนจริง มีการคน้หารูปแบบที�ทา้ทายความคิด และการแสดงสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา
เพื�อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจที�จะเรียนรู้การแกปั้ญหา 
  สิริพร  ทิพยค์ง (2548 : 97) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยให้
ผูเ้รียนฝึกฝนการใช้ความคิดรวบยอด ทกัษะการคิดคาํนวณ หลกัการ กฎหรือสูตร ครูผูส้อนตอ้ง
สร้างพื&นฐานให้ผูเ้รียนคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยเริ�มทาํความเขา้ใจวิเคราะห์ปัญหา  
วางแผนการแกปั้ญหา ดาํเนินการแกปั้ญหาแลว้พิจารณาความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
  รัชดา  ยาตรา (2552 : 36)ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ที�ไม่ไดย้ึดการหาเพียงคาํตอบ แต่เนน้ที�วิธีการแกปั้ญหาที�หลากหลาย และนาํไปสู่
คาํตอบพร้อมดว้ยเหตุผลในการหาคาํตอบ ซึ� งการแกปั้ญหายอ่มเกิดขึ&นไดเ้มื�อนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
ดว้ยตนเอง และมีการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดกบัเพื�อนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ� งจะทาํให้ไดผ้ลดีกว่าคิด
เพียงคนเดียว 
  จากแนวคิดเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ที�นกัการศึกษากล่าวไว ้สรุปไดว้่า 
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
คน้หาคาํตอบโดยอาศยัทกัษะการคิดวเิคราะห์  การใชเ้หตุผล วางแผนการแกปั้ญหา เพื�อนาํไปสู่การ
ลงมือปฏิบติัตามแผนจนไดค้าํตอบที�มีความสมเหตุสมผล ครูผูส้อนจึงควรมีเทคนิคการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที�หลากหลาย เพื�อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
 2. การให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 
  มีนกัการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดเกี�ยวกบัการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ ไวด้งันี&  
  ครูลิค และรูดนิค (Krulik and Rudnick. 1995 : 3) กล่าววา่ การให้เหตุผลเป็นส่วนสําคญั
ของกระบวนการคิดโดยแบ่งกระบวนการคิดออกเป็น การคิดขั&นระลึกได ้การคิดขั&นพื&นฐาน การคิด
วเิคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์โดยใหเ้หตุผลนั&นอยูเ่หนือระดบัการคิดขั&นระลึกได ้ซึ� งประกอบดว้ย
การคิดขั&นพื&นฐาน การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์ซึ� งการให้เหตุผลเป็นองคป์ระกอบที�สําคญั
ของการคิดในขั&นต่าง ๆ ตั&งแต่การคิดขั&นพื&นฐาน การคิดวเิคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์ซึ� งครูผูส้อน
สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื�อพฒันาทกัษะและกระบวนการ 
ดา้นการใหเ้หตุผลของผูเ้รียน 
  สิริพร  ทิพยค์ง (2548 : 99) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในดา้น
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยการจดัสถานการณ์โจทยปั์ญหาที�น่าสนใจไม่ยาก
เกินไป เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและใชเ้หตุผลของตนเอง ควรมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดว้ยการร่วมกนัสรุปอภิปรายผล นอกจากนี&ควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจคน้หาคาํตอบ 
ซึ� งคาํถามที�ใชค้วรกระตุน้นกัเรียนดว้ยคาํวา่ ทาํไม อยา่งไร เพราะเหตุใด 
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  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 38 - 39) ไดใ้ห้แนวคิด
เกี�ยวกบัการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็น
กระบวนการคิดที�อาศยัการคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นการรวบรวมแนวคิด หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ มาเชื�อมโยงกนั เพื�อทาํให้ไดข้อ้เท็จจริงหรือเกิดสถานการณ์ใหม่ ซึ� งการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
  2.1 การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็นกระบวนการที�ใชก้ารสังเกตหรือทดลองหลาย ๆ ครั& ง 
แลว้รวบรวมขอ้มูลเพื�อหารูปแบบนาํไปสู่ขอ้สรุป ซึ� งเชื�อว่าน่าจะถูกตอ้ง หรือเป็นจริง มีความเป็นไป
ไดม้ากที�สุด แต่ยงัไม่ไดพ้ิสูจน์วา่เป็นจริงและยงัไม่พบขอ้ขดัแยง้ เรียกขอ้สรุปนั&นวา่ ขอ้ความคาดการณ์   
  2.2 การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นกระบวนการที�นาํสิ�งที�รู้วา่เป็นจริงโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ 
แลว้ใชเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์อา้งจากสิ�งที�รู้วา่เป็นจริงนั&น เพื�อนาํไปสู่ขอ้สรุปหรือผลสรุปที�เพิ�มเติม
ขึ&นมาใหม่ ซึ� งผลสรุปที�สมเหตุสมผลนั&นอาจเป็นเท็จก็ได ้ดงันั&นในการให้เหตุผลแบบนิรนยั ตอ้ง
ตรวจสอบก่อนวา่เหตุที�ยอมรับนั&นเป็นจริงหรือไม่ 
  จากแนวคิดเกี�ยวกบัการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สามารถสรุปไดว้่า การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะและกระบวนการที�ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล คิดอยา่ง
เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถี�ถว้น รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน
ตดัสินใจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลโดยการเชื�อมโยงขอ้เท็จจริงจากสถานการณ์ต่าง ๆ ครูผูส้อนควรเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดอย่างเป็นอิสระ ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์อนันาํ 
ไปสู่การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในที�สุด 
 3. การสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณติศาสตร์ และการนําเสนอ 
  การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผูส้อนสามารถสอดแทรกกิจกรรมเพื�อให้ผูเ้รียนได้
เกิดทกัษะและกระบวนการดา้นการสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ  
ไดใ้นทุกเนื&อหา ซึ� งมีนกัการศึกษาใหแ้นวคิดเกี�ยวกบัการสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาํเสนอ ดงันี&  
  สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of 
Mathematics. 1989 : 214) ไดใ้ห้แนวคิดว่า การสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ 
นาํเสนอ เป็นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�ช่วยให้ผูเ้รียนถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจทาง
คณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิดของตนให้ผูอื้�นรับรู้ได้อย่างถูกตอ้งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  
โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ดว้ยการพูด การเขียน การสาธิต 
หรือการแสดงความคิดเห็นจากขอ้มูล ซึ� งผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์ ทาํความเขา้ใจ แปลความหมาย 
สรุปแนวคิด และนาํเสนอขอ้มูลดว้ยการใชศ้พัท ์สัญลกัษณ์ หรือโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
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  สิริพร  ทิพยค์ง (2548 : 100) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื�อให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะและกระบวนการในดา้นการสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
นาํเสนอ ซึ� งครูผูส้อนสามารถทาํไดใ้นทุกเนื&อหาที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
เพื�อนาํไปสู่การแกปั้ญหา อาจมีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟ 
โดยการสอดแทรกอยูใ่นทุกขั&นตอนของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  สุธิดา  เกตุแกว้ (2547 : 21) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียน
ในการสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอโดยการเขียนวิธีการคิด กระบวนการ
แกปั้ญหาหรือแนวความคิดของตนเองว่ามีความเขา้ใจเป็นอย่างไร เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ที�ไม่กลา้แสดงออกโดยการพูดไดแ้สดงออกโดยการเขียน และยงัทาํให้ครูผูส้อนสามารถประเมิน
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลได้ เพราะสิ� งที�เขียนนั&นได้แสดงระดับความเขา้ใจที�แตกต่างกนั ซึ� งการสื�อ
ความหมายหรือนาํเสนอโดยการเขียนนั&น เป็นทกัษะที�จาํเป็นในการคิดขั&นพื&นฐานที�จะกระตุน้ให้
เกิดความคิดในระดบัสูงต่อไป  
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 60 - 63) ไดใ้ห้แนวคิด
เกี�ยวกบัการสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ สามารถสรุปไดว้่า การสื�อสาร
เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บสาร ซึ� งจะมีประสิทธิภาพ ถา้การสื�อสารนั&นมี
จุดมุ่งหมาย เนื&อหา และรูปแบบของการสื�อสารที�ถูกตอ้งชดัเจน มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้งและ
ผูรั้บสาร ส่วนการสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ เป็นกระบวนการสื�อสารที�มีการ
นาํเสนอผา่นช่องทางการสื�อสาร และมีการใชส้ัญลกัษณ์ ตวัแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟังก์ชั�น 
และแบบจาํลอง เป็นตน้ มาช่วยในการสื�อความหมายดว้ย  นอกจากนี& กิจกรรมที�จะช่วยส่งเสริมการ
สื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ ที�ครูผูส้อนสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ การสืบสวนสอบสวน การเขียนอนุทิน การเขียนรายงาน และการเขียน
โปสเตอร์ 
  จากที�นกัการศึกษาให้แนวคิดเกี�ยวกบัการสื�อสาร การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาํเสนอ สรุปไดว้า่ การฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีทกัษะและกระบวนการ ดา้นการสื�อสาร การสื�อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอที�ดี ยอ่มช่วยให้ผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดและรับรู้ขอ้มูล  
แสดงความคิดเห็น  และพฒันาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น ตลอดจน
ช่วยใหก้ารเรียนรู้นั&นมีความหมายต่อผูเ้รียน สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งกวา้งขวางและลึกซึ& ง  
 4. การเชื�อมโยงทางคณติศาสตร์ 
  การเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและกระบวนการอีกด้านหนึ� งที�ผูเ้รียน
จาํเป็นตอ้งไดเ้รียนรู้ ซึ� งมีนกัการศึกษาใหแ้นวคิดเกี�ยวกบัการเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ ดงันี&  
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  สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National  Council of Teachers of 

Mathematics. 1989 : 1 - 2) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรมุ่งเนน้การ

เชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ ซึ� งตอ้งบูรณาการเนื&อหาสาระทางคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนัและส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการสร้างแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื�อเชื�อมโยงเขา้กบัความรู้ใหม่ หรือขยาย

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาดว้ยยทุธวธีิต่าง ๆ  ตลอดจนนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์

ไปเชื�อมโยงกบัศาสตร์อื�น ๆ  หรือนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั เช่น การซื&อขาย การวางแผนในการออมเงิน 

การชั�ง ตวง การคาํนวณระยะทาง และเวลา เป็นตน้ โดยสามารถใชแ้นวคิดทางคณิตศาสตร์เป็นเครื�องมือ

ในการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะมีความรู้ความเขา้ใจที�ชดัเจนมากยิ�งขึ&น และทาํให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์มี

ความหมายต่อผูเ้รียน 

  สิริพร  ทิพยค์ง (2548 : 102) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ดา้นการเชื�อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ โดยการจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยา่งเด่นชดั ฝึกทกัษะในการมองเห็นความเกี�ยวขอ้งระหว่างความรู้ 

ทกัษะและกระบวนการที�มีเนื&อหากบังานที�เกี�ยวขอ้งกนั นอกจากนี&ควรฝึกทกัษะในการสร้างแบบจาํลอง

ทางคณิตศาสตร์ เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์กบัศาสตร์ต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความรู้

ความเขา้ใจในการแปลความหมายของคาํตอบ จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ วา่มีความเป็นไปได้

หรือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั&น ๆ อยา่งสมเหตุสมผล  

  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 83) ไดใ้ห้แนวคิดวา่การ

เชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการที�ตอ้งอาศยัการวเิคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการ

นาํความรู้ เนื&อหาสาระ และหลกัการทางคณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพนัธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ระหว่างความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กบังานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํไปสู่การแกปั้ญหา 

และการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที�ซบัซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ&น ซึ� งรูปแบบของการเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดงันี&  

  1. การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการเชื�อมโยงที�นาํความรู้ ทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ทาํให้แกปั้ญหาไดห้ลากหลายวิธี

หรือกะทดัรัดขึ&น และทาํใหก้ารเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายสาํหรับนกัเรียน 

  2. การเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�นๆ เป็นการเชื�อมโยงที�นาํความรู้ ทกัษะและ

กระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ไปสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นเหตุเป็นผลกบัเนื&อหาวิชาอื�น ๆ เช่น 

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นตน้ ทาํให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์น่าสนใจ มีความหมาย และช่วยให้

นกัเรียนเห็นความสาํคญัของการเรียนคณิตศาสตร์ 
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  ศรีสุดา  แซ่อั&ง (2551 : 11) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์วา่การ
เชื�อมโยงมีความเกี�ยวขอ้งกบัการเรียนรู้และเกิดขึ&นกบัผูเ้รียนตลอดเวลา การเชื�อมโยงทาํให้สามารถ
จดัการกบัเนื&อหาที�เป็นรูปธรรมและแปลความหมายของการกระทาํ แลว้นาํเสนอออกมาเป็นรูปภาพ 
ตารางขอ้มูล กราฟ และสัญลกัษณ์ ซึ� งการเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์มีหลากหลายรูปแบบ สามารถ
ทาํไดโ้ดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ที�สัมพนัธ์กบัชีวติประจาํวนั 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี�ยวกบัการเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า 
การเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยการเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กบัการเชื�อมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ รวมไปถึงการนาํความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชก้บั
สถานการณ์ในชีวติจริง ครูผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนแกปั้ญหา โดยการ
เชื�อมโยงความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื�อการแกปั้ญหา ในสถานการณ์ที�ครูผูส้อน
กาํหนดขึ&น โดยสถานการณ์หรือปัญหาที�กาํหนดขึ&นตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน สามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดจ้ริง 
 5. ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ 
  การจดัการเรียนรู้โดยฝึกใหผู้เ้รียนคิดอยา่งอิสระ จะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะและ
กระบวนการดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ซึ� งมีนักการศึกษาไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี&  
  ทอร์แรนซ์ (Torrance. 1962 : 91 - 93) ไดน้าํเสนอแนวคิดเกี�ยวกบัองคป์ระกอบสําคญั
ที�นาํไปสู่ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ดงันี&  
  1. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิด เพื�อให้ไดค้าํตอบจาํนวน
มากที�แตกต่างกนัหรือหลากหลายวิธี ซึ� งเป็นตวับ่งบอกถึงความเขา้ใจและความคล่องแคล่วของสมอง
ของนกัเรียนที�จะกลั�นคาํตอบของปัญหาออกมา 
  2. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดปรับเปลี�ยนตาม
สถานการณ์ แลว้นาํไปใชใ้หต้รงกบัสถานการณ์หรือเงื�อนไขที�กาํหนด 
  3. ความคิดริเริ�ม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื�อให้ไดแ้นวคิดที�มี
ลกัษณะแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดพื&น ๆ ที�มีอยูเ่ดิมและอาจไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 
  อารี   พนัธ์มณี (2548 : 5 - 6)ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ว่าเป็น
กระบวนการทางสมองที�คิดในลกัษณะอเนกนยั อนันาํไปสู่การคิดคน้พบสิ�งแปลกใหม่ ดว้ยการคิด
ดดัแปลงปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกนัให้เกิดสิ�งใหม่ ซึ� งรวมทั&งการประดิษฐ์คิดคน้พบสิ�ง
ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลกัการไดส้ําเร็จ  ซึ� งมิใช่เพียงแต่คิดในสิ�งที�เป็นไปได ้หรือสิ�งที�
เป็นเหตุเป็นผลอยา่งเดียวเท่านั&น  หากแต่ความคิดจินตนาการ ก็เป็นสิ�งสําคญัยิ�งที�จะก่อให้เกิดความ
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แปลกใหม่ แต่ตอ้งควบคู่กนัไปกบัความพยายามที�จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได ้ 
หรือที�เรียกวา่จินตนาการประยกุตน์ั�นเอง จึงจะทาํใหเ้กิดผลงานจากความคิดสร้างสรรคขึ์&น 
  ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์และดารณี  คาํวจันงั (2551 : 78) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการส่งเสริม
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์ห้กบัผูเ้รียน สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดโ้ดยพฒันา
ไดท้ั&งทางตรงและทางออ้ม ในทางตรงไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกฝนอบรม สําหรับ
ทางออ้ม ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศ สิ�งแวดลอ้มภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน ให้ส่งเสริมความ
เป็นอิสระในการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความคิดริเริ�มสร้างสรรคไ์ด ้โดยการยอมรับ
ในความสามารถของผูเ้รียน ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง และกล้า
แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 112 - 113) ไดใ้ห้แนวคิด
เกี�ยวกบัความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์วา่เป็นกระบวนการคิดที�อาศยัความรู้พื&นฐาน การจินตนาการ และ
วจิารณญาณในการคิด ความคิดริเริ�มสร้างสรรคมี์หลายระดบั ตั&งแต่ระดบัพื&นฐานไปจนกระทั�งเป็น
ความคิดระดบัสูง ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ระดบัพื&นฐานนั&นเป็นความคิดริเริ�มสร้างสรรคที์�เกิดขึ&น
เกือบตลอดเวลาเมื�อตอ้งการแกปั้ญหาที�ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ระดบัสูง
เป็นความคิดที�ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง ดงัเช่นผลงานของนกัคณิตศาสตร์ที�เป็นผูใ้ห้กาํเนิด
วิชาการบางแขนงทางคณิตศาสตร์ เช่น วิชาแคลคูลสั ซึ� งเป็นวิชาหนึ� งที�มีคุณประโยชน์อย่างมาก 
ในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เป็นตน้ 
  จากแนวความคิดของนกัการศึกษาเกี�ยวกบัความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ สรุปไดว้่า ความคิด
ริเริ�มสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางการคิดที�มีความสําคญัต่อการเรียนรู้ และการพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื�อให้นักเรียนรู้จกัคิดริเริ�มสร้างสรรค์นั&น ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจ
กระบวนการคิดและจดักิจกรรมที�ฝึกกระบวนการคิดให้กบันกัเรียนได ้โดยการจดัประสบการณ์
หรือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดตามองคป์ระกอบของความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์รวมทั&งเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนไดมี้อิสระในการแสดงออกตามจินตนาการของตนเอง 
 
ความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ ดงันี&  
 ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2543 : 24) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า
เป็นความรู้สึกที�เริ�มจากการรับรู้ต่อสิ�งเร้า ทาํใหจิ้ตรับรู้อยา่งต่อเนื�อง ความรู้สึกก็จะเกิดขึ&น ถา้ความรู้สึก
เกิดการตอบสนองอยา่งเต็มใจจะมีความรู้สึกชื�นชอบ หรือเกิดความพึงพอใจต่อสิ�งเร้านั&น ถา้ความรู้สึก
ต่อสิ�งเร้านั&นไม่ต่อเนื�อง หรือไม่เกิดความเอาใจใส่ ความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ&น 
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 กู๊ด (Good. 1973 : 161) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ
ที�เป็นผลมาจากความสนใจและเจคติของบุคคลที�มีต่องาน 
 จากความหมายของความพึงพอใจดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกชอบ ยนิดี เตม็ใจ ของบุคคลที�มีต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที�ไดป้ฏิบติั อาจจะสนองตอบความตอ้งการ
ของบุคคลนั&น และมีผลต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายที�ตั&งไว ้ซึ� งเป็นไปไดท้ั&งทางบวกและทางลบ  
 แนวทางการสร้างความพงึพอใจในการเรียนรู้ 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงแนวทางการสร้างความพึงพอใจ ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี&  
 อารี   พนัธ์มณี (2543 : 203) กล่าวถึง แนวทางการสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กบั
ผูเ้รียน สรุปไดด้งันี&  
 1. สร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียน โดยการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น จดั
สถานการณ์ในห้องเรียน ให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเสาะแสวงหาความรู้ หรือคาํตอบที�ตอ้งการ 
และเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ&นได ้ซึ� งความพึงพอใจของผูเ้รียนจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน 
 2. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื�อให้ผูเ้รียนมีความร่วมมือในการเรียนรู้ 
และเกิดความสามคัคีในกลุ่ม 
 3. มุ่งใหร้างวลัและหลีกเลี�ยงการลงโทษ อาจจูงใจในลกัษณะที�เป็นนามธรรม ภาษา หรือ
สัญลกัษณ์ ครูผูส้อนควรชี&แนะขอ้บกพร่อง ถา้ผูเ้รียนพบวา่ผลงานของตนเองไม่เป็นที�พอใจ 
 4. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความภูมิใจ
ในความสามารถของผูเ้รียน นอกจากนี& การจดัเนื&อหาสาระตามระดบัความสามารถผูเ้รียน จะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 
 5. ครูผูส้อนควรช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงระดบัความสามารถของผูเ้รียนให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริง และหาทางช่วยยกระดบัความสามารถของผูเ้รียนให้สูงขึ&นตามพฒันาการ
ของผูเ้รียน 
 เฉลา  ประเสริฐสังข ์(2544 : 257) กล่าวถึง แนวทางการสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน สรุปไดด้งันี&  
 1. จดัสิ�งแวดลอ้มหรือประสบการณ์ที�ทาํใหผู้เ้รียนพอใจและสนุกสนาน 
 2. ครูตอ้งเป็นตวัแบบที�ดีทั&งด้านความคิด ความประพฤติ ระเบียบวินัย ตลอดจนการ
วางตวัในสังคม 
 3. การสอนตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงออก หรือปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 4. ครูตอ้งพยายามให้การเสริมแรงอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพราะการเสริมแรงจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความพอใจและเกิดความรู้สึกที�ดีต่อครูและวชิาที�เรียน 
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 5. ใหค้วามรักความเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนอยา่งทั�วถึง 
 6. พยายามอธิบายชี& แจงให้เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาเรียนและชี& ให้เห็นถึงประโยชน์ 
ที�จะไดรั้บจากการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 11 – 12) กล่าวถึง แนวทางการสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน ดงันี&  
 1. ครูผูส้อนตอ้งเตรียมการสอน ทั&งเนื&อหาและวธีิการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2. จดัสิ�งแวดลอ้ม และบรรยากาศที�ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 3. เอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผูเ้รียนอยา่งทั�วถึง 
 4. จดักิจกรรมและสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 5. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกทาํ และฝึกปรับปรุงตนเอง 
 6. ส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั&งสังเกตส่วนดีและปรับปรุง
ส่วนดอ้ยของผูเ้รียน 
 7. ใหสื้�อการเรียนรู้ที�เหมาะสม เพื�อฝึกการคิด การแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ 
 8. ใชแ้หล่งเรียนรู้ที�หลากหลาย และเชื�อมโยงประสบการณ์เรียนรู้กบัชีวติจริง 
 9. สังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง 
 จากแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การสร้าง
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสําคญั เอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
จดักิจกรรมและสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาดา้นความคิด ใช้สื�อการเรียนรู้ที�เหมาะสม เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดเ้ชื�อมโยงประสบการณ์เรียนรู้กบัชีวิตจริง ครูผูส้อนตอ้งคอยสังเกตและประเมินพฒันาการ
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง ให้ผูเ้รียนไดมี้ความร่วมมือในการเรียนรู้ มุ่งให้รางวลัและหลีกเลี�ยงการลงโทษ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ และชี& ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นถึง
คุณค่าที�จะไดรั้บจากการเรียน 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 เรย ์ (Ray. 1979 : 3220-A) ไดศึ้กษาวิจยั เปรียบเทียบอิทธิพลของการใชค้าํถามที�มีต่อความ 
สามารถในการใหเ้หตุผลเชิงนามธรรม และการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยแบ่ง
นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และใชค้าํถามถามนกัเรียนต่างระดบักนั ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนกลุ่มที�
ใชค้าํถามระดบัสูง มีคะแนนใหเ้หตุผลเชิงนามธรรม และการคิดอยา่งมีเหตุผลสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มที�
ใชค้าํถามระดบัตํ�า 
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 เวริเซอร์ มาเจอร์ (Wuerizer Mager. 2004 : 3879-A) ศึกษาวิจยั การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มุ่งศึกษาการตีความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยการให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกี�ยวกบัศึกษาประวติัของคณิตศาสตร์
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ผูเ้รียนทาํรายงานก่อนการให้ขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียน 
ที�ตอบแบบสอบถามมีความเปลี�ยนแปลงแนวคิดเกี�ยวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ดา้นการสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง และพบวา่การเปลี�ยนแปลงแนวคิดเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจ
ในการใชเ้หตุผลในแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ณยศ  สงวนสิน (2546 : 66) ได้ศึกษาวิจยั การสร้างชุดกิจกรรมปฏิบติัการคณิตศาสตร์
โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนยั-นิรนยั เรื�องพหุนามของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยั 
พบว่า ชุดกิจกรรมปฏิบตัิการคณิตศาสตร์โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนยั-นิรนยั เรื�องพหุนาม  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และนกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมปฏิบติัการ
คณิตศาสตร์โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนยั-นิรนยั เรื�อง พหุนาม มีผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 จาริณี  ศิริอุดม (2549 : 76) ไดศึ้กษาวจิยัการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันาความรู้สึก
เชิงจาํนวน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันา
ความรู้สึกเชิงจาํนวน สําหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 3 มีความเหมาะสมสามารถนาํไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวน นกัเรียน
ไดค้ะแนนจากการทาํแบบวดัความรู้สึกเชิงจาํนวน มีค่าเฉลี�ย 28.24 เท่ากบัร้อยละ 70.60 ซึ� งสูงกว่า
เกณฑ์ที�ตั&งไว ้คือร้อยละ 65 และพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกปฏิบติั
เพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวนระดบัมากที�สุด 
 พชัรี  อิ�มเนย (2552 : 85) ได้ศึกษาวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นนัทนาการ เรื�อง การหารสําหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ เรื�องการหาร สาํหรับนกัเรียน ชั&นประถมศึกษาปีที� 2 มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก และมีประสิทธิภาพ 81.87 / 78.96 ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 75 / 75 นกัเรียนชั&นประถมศึกษา
ปีที� 2 มีผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และ
ยงัพบวา่นกัเรียนมีเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .01 
 สุมล  พงศาวกุล (2552 : 72) ไดศึ้กษาวจิยั ผลการใชชุ้ดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียนในการ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยั
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พบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ของโพลยา มีประสิทธิภาพ 76.15 / 75.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวแ้ละความสามารถในการ
แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียนสูงกว่าก่อนใช้ชุด
กิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 สลิลนา  ศรีสุขศิริพนัธ์ (2554 : 77) ไดศึ้กษาวจิยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะและแผนผงัความคิด เรื�อง ทรัพยากรธรรมชาติ เพื�อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ สําหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 3 โดยพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนและ
ทกัษะการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 นิตยา  ไพรสันต ์(2555 : 86) ไดศึ้กษาวิจยัผลการใชก้ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื�อง สารในชีวิตประจาํวนั ที�มีต่อผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 6 โดยพบวา่ ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียน
และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที�ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื�องสารในชีวิตประจาํวนั ชั&นประถมศึกษาปีที� 6 สูงกวา่นกัเรียน 
ที�ไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั การพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที� 3 เห็นไดว้า่ 
มีการนาํชุดกิจกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างกวา้งขวาง และไดมี้การพฒันาชุดกิจกรรมเพื�อให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ� งไดใ้ห้คุณค่าไดป้ระโยชน์หลายประการ ปัจจุบนัชุดกิจกรรมการเรียนรู้เขา้มามีบทบาท
สําคญัในการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาต่าง ๆ  เพราะเป็นเครื�องมือ
ชนิดหนึ�งที�จะพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ&น เนื�องจากชุดกิจกรรมที�นาํมาใช้
ในการจดัการเรียนรู้นั&นเป็นอีกวธีิหนึ�งที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และยงักระตุน้ความ
สนใจของผูเ้รียนไดดี้ ทาํให้ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน
สูงขึ&น 
 



บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี  มีขันตอนในการดาํเนินการดงันี  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื#องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที#ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรที#ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ศึกษาอยูใ่นโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1   
ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 380 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งที#ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 โรงเรียนวดัคลอง
ตะเคียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ# งผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2530 : 89) มีจาํนวน 1 ห้องเรียน   
มีนกัเรียนจาํนวน 25 คน เป็นห้องเรียนที#มีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ โดยจดัให้เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 3 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั#วโมง 
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 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 4. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ   
3 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 5. แบบวดัความพึงพอใจที#มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับนักเรียน
ชั.นประถมศึกษาปีที� 3 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 3 มีขันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดงันี  
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวข้องกับหลกัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน รวมทังศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 3  
  1.2 วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั เนือหาสาระ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และเวลาที#ใชใ้นการจดักิจกรรม 
  1.3 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและแนวคิด ที#เกี#ยวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรม และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม เพื#อนาํไปจดัทาํโครงสร้างของชุดกิจกรรม ซึ# งโครงสร้างในชุด
กิจกรรมประกอบดว้ย ชื#อชุดกิจกรรม คาํชีแจง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  
สื#อการเรียนรู้ และแบบทดสอบ  
  1.4 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับ
นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ตามโครงสร้างที#กาํหนดไว ้ซึ# งชุดกิจกรรมที#พฒันามีองคป์ระกอบ 
ที#สาํคญั ไดแ้ก่   
   1.4.1 คู่มือครู ประกอบดว้ย คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรม วตัถุประสงค ์รายละเอียด
ของโครงสร้างของชุดกิจกรรม  ความสัมพนัธ์ของชุดกิจกรรมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ ขันตอน
และวธีิการใชชุ้ดกิจกรรม สาระสําคญัและกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ใบเฉลยกิจกรรม
และแบบทดสอบ 
   1.4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยส่วนที#สาํคญัไดแ้ก่  มาตรฐานการเรียนรู้ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะของผูเ้รียน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคญั เวลาที#ใช้  
กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล บนัทึกผลการเรียนรู้   
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   1.4.3 สื#อการเรียนรู้ สาํหรับใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรู้    
   1.4.4 แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบในแต่ละชุดกิจกรรม แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิU ทางการเรียน และแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   1.4.5 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที#สร้างขึน เสนออาจารยที์#ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ และนาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ 
   1.4.6 นาํชุดกิจกรรมที#ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน ที#มี
ความเชี#ยวชาญในด้านการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และการวดัและประเมินผล เพื#อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม ในดา้น
ความเที#ยงตรงตามเนือหา (Content Validity) เกี#ยวกบัรูปแบบของชุดกิจกรรม เนือหาสาระ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และความเหมาะสมของภาษาที#ใช ้โดยใช้
วิธีการประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 107) กาํหนด
เกณฑก์ารประเมิน ดงันี  
    5   หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
    4  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
    1  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
   1.4.7  วเิคราะห์ และแปลผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทัง 5 ท่านโดยเปรียบเทียบ
กบัระดบัคุณภาพ ตามคะแนนเฉลี#ย ดงันี  
    4.51 - 5.00  หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
    3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
    2.51 - 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00 - 1.50  หมายถึง   มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
    โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ยระดบัคุณภาพความเหมาะสม 3.51 ขึนไป เป็น
เกณฑ์พิจารณาและยอมรับว่าเป็นชุดกิจกรรมที#มีความเหมาะสม สามารถนาํไปใช้ได ้ ซึ# งจากการ
วเิคราะห์พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี#ยเท่ากบั 4.56  มีระดบัคุณภาพความ
เหมาะสมมากที#สุด (ภาคผนวก ค) 
   1.4.8  ดาํเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ#งขึนตาม
คาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้นาํไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่
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กลุ่มตวัอย่าง เพื#อพฒันาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพที#เหมาะสมก่อนนาํไปใชจ้ริง มีขันตอนการ
ทดลอง ดงันี  
    1) ขันทดลองแบบ 1 : 1 กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 3 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นนกัเรียนที#เรียนอ่อน 1 คน ปานกลาง 1 คน และเก่ง 1 คน แล้วเริ#ม
ทดลองกบันกัเรียนที#เรียนอ่อนก่อน จากนันนาํชุดกิจกรรมที#ปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบันักเรียน     
ที#เรียนปานกลาง และเก่ง ตามลาํดบัทีละคน แลว้คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ ซึ# งจากผลการคาํนวณ
การหาประสิทธิภาพในขันทดลองแบบ 1 : 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 62.67 / 51.11   (ภาคผนวก ง)
จากนันดาํเนินการปรับปรุงตามขอ้บกพร่องที#พบ เพื#อนาํไปทดลองต่อไป  
    2) ขันทดลองแบบ 1 : 10  กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 10 คน 
โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย เป็นนกัเรียนที#เรียนอ่อน 3 คน ปานกลาง 4  คน  และเก่ง 3 คน แลว้คาํนวณหา
ค่าประสิทธิภาพ ซึ# งจากผลการคาํนวณการหาประสิทธิภาพในขันทดลองแบบ 1 : 10 มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 75.40 / 77.33   (ภาคผนวก ง) 
    3) ขันทดลองภาคสนาม กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ซึ# งไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน แลว้คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ# งจากผลการ
คาํนวณการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในขันทดลองภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.89 / 81.67 (ภาคผนวก ง) 
   1.4.9 ดาํเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมใหมี้ความสมบูรณ์ยิ#งขึน เพื#อนาํไปใชจ้ริงกบั
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีขันตอนการสร้าง
และหาคุณภาพ ดงันี  
  2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 3 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
  2.2 ศึกษาเนือหาสาระที#นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนือหา และกาํหนด 
เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
  2.3 ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรม การเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
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  2.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี#ยวกบัสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหา กิจกรรม
การเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการประเมิน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวรัีตน์. 2530 : 107)   ไดก้าํหนดคะแนนการประเมิน ดงันี  
   5    หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
   4  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
   2  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
   1  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
  2.6 วิเคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทัง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ตามคะแนนเฉลี#ย ดงันี  
   4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
   3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
   โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ย 3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที#ยอมรับ
วา่แผนการจดัการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ซึ# งจากการวิเคราะห์พบวา่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี#ยเท่ากบั 4.60 มีระดบัคุณภาพความเหมาะสม
มากที#สุด (ภาคผนวก ค) 
  2.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 30 คน ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ประกอบกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เพื#อพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนือหา และ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที#กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที#ผ่านการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพื#อใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU
ทางการเรียน รวมทังศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
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  3.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน 

ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

  3.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียนให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์

หลกัสูตร จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนน

คือ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

  3.4 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

  3.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียนเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน 

เพื#อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งตามจุดประสงค์การเรียน และระดบั

พฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน  

  3.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.5 – 1.0 ถือว่าเป็นขอ้สอบที#มีความสอดคลอ้ง ซึ# งจาก     

การวเิคราะห์ พบวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน ทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 1.0 (ภาคผนวก ค) 

  3.7 นาํแบบทดสอบที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุแลว้ ไปทดลองใช้

กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และค่า

อาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยนาํคะแนนมาจดัลาํดบัจากมากไปหานอ้ยแลว้วิเคราะห์

หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยพิจารณาขอ้ทดสอบที#มีความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์

0.2 – 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์0.2 ขึนไปจาํนวน 30 ขอ้ และจากการวิเคราะห์หาค่าความ

ยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียนมีค่าความ

ยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.30 – 0.62 และมีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.25 – 0.55 (ภาคผนวก ค) 

  3.8 นาํแบบทดสอบที#ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใช้

สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์พบว่า 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน มีค่าความเชื#อมั#น เท่ากบั 0.85 (ภาคผนวก ค) 

  3.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน เพื#อนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง

ต่อไป 

 4. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ 

ดงันี  
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  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวข้องกับหลกัการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทังศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  4.2 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  4.3 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกบัการวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูก

ให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

  4.4 นาํแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

  4.5 นําแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 

  4.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.5 – 1.0 ถือว่าเป็นขอ้สอบที#มีความสอดคล้อง ซึ# งจาก     

การวเิคราะห์พบวา่ แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกขอ้มีค่า  IOC เท่ากบั 1.0  

(ภาคผนวก ค) 

  4.7 นาํแบบทดสอบที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุแลว้ ไปทดลองใช้

กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และค่า

อาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50 เปอร์เซ็นต ์พิจารณาขอ้ทดสอบที#มีความ

ยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์0.2 – 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์0.2 ขึนไป และจากการวิเคราะห์หา

ค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.33 – 0.64 และมีค่าอาํนาจจาํแนก อยู่ระหวา่ง 0.25 – 0.65 

(ภาคผนวก ค) แลว้เลือกขอ้ทดสอบที#มีความเหมาะสมมากที#สุด จาํนวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเชื#อมั#น 

  4.8 นาํแบบทดสอบที#ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใช้

สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์ พบว่า 

แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื#อมั#น เท่ากบั 0.87  (ภาคผนวก ค) 

  4.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื#อนาํไปใช้จริงกบั

กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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 5. แบบวดัความพงึพอใจที�มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์  
  แบบวดัความพึงพอใจที#มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีขันตอนการสร้าง
และหาคุณภาพดงันี  
  5.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ 
  5.2 ดาํเนินการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ จาํนวน 10 ขอ้ โดยให้ผูเ้รียนประเมินผล
โดยใชว้ธีิการประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัไดก้าํหนดคะแนนการประเมิน ดงันี  
   3  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   2  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   1  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
  5.3 นาํแบบวดัความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื#อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
  5.4 นาํแบบวดัความพึงพอใจ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของภาษาที#ใช ้และความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัประเด็นที#วดัความพึงพอใจ 
  5.5 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยพิจารณาขอ้คาํถามที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.5 – 1.0 ถือวา่เป็นขอ้คาํถามที#มีความสอดคลอ้งเหมาะสม
ซึ#งจากการวเิคราะห์พบวา่ แบบวดัความพึงพอใจ ทุกขอ้มีค่า IOC  เท่ากบั 1.0 (ภาคผนวก ค) 
  5.6 นาํแบบวดัความพึงพอใจ ที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความเชื#อมั#น 

โดยการหาค่าสัมประสิทธิU แอลฟา (α - Coefficient) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์
พบวา่ แบบวดัความพึงพอใจ มีค่าความเชื#อมั#น เท่ากบั 0.91 (ภาคผนวก ค) 
  5.7 จดัพิมพแ์บบวดัความพึงพอใจ เพื#อนาํไปจริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครั งนี  เป็นการวจิยักึ#งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผูว้จิยัดาํเนินการ 
ทดลองตามแผนการวจิยั แบบหนึ#งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One  Group Pre-test  
Post-test Design) ดงัตาราง 1 (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543 : 60) 
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ตาราง 1 แบบแผนการวจิยั แบบหนึ#งกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
 

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
E T1 X T2 

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที#ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 E แทน   กลุ่มทดลอง 
 T1 แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2     แทน   การทดสอบหลงัการทดลอง 
 X แทน   การดํา เ นินการทดลองจัดการเ รียน รู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเ รียน รู้
คณิตศาสตร์ 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  
 1. ชีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา 10 ชั#วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผน 
การจดัการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื# อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  
(ภาคผนวก ข) 
 4. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน 
และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกบัแบบทดสอบที#ใช้ก่อนการจดัการ
เรียนรู้ 
 5. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที#มีต่อชุดกิจกรรม โดยใช้แบบวดัความพึงพอใจ 
จาํนวน 10 ขอ้  
 6. นาํขอ้มูลของคะแนนที#ไดท้ังหมดมาวเิคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ดงันี  
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 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ตามเกณฑ ์80 / 80 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิU ทางการเรียน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื# อง การบวก ลบ คูณ   
หารระคนโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชันประถมศึกษา
ปีที# 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคนโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
 4. วเิคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก 
ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สถิติที#ใช ้คือ ค่าเฉลี#ย และส่วนเบี#ยงเบน
มาตรฐาน 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติพื.นฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติพืนฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี     

1.1 ค่าเฉลี#ย (Mean)     
1.2 ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
  



 
 

บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี&  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าเฉลี"ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑D แทน ผลรวมของความต่างของคะแนนสอบหลงัเรียนและก่อนเรียน 
 ∑X แทน ผลรวมของคะแนนระหวา่งเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ∑F  แทน ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 A  แทน คะแนนเตม็ของคะแนนระหวา่งเรียน  
 B  แทน คะแนนเตม็ของคะแนนหลงัเรียน 
 t  แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที  
 p  แทน ความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี&  
 ตอนที� 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ตามเกณฑ ์80 / 80   
 ตอนที� 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 ตอนที� 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษา 
ปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน 
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 ตอนที� 4 ประเมินความพึงพอใจที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ตามเกณฑ ์80 / 80   
 
ตาราง 2 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก  ลบ 

คูณ หารระคนสาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ตามเกณฑ ์80 / 80   
 

จาํนวน
นกัเรียน  

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
  E1 / E2 

∑X  A E1 ∑F  B E2 

30 1190 50 80.89 1481 60 81.67 80.89 / 81.67   

   

  จากตาราง 2 แสดงการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื"อง การบวก  ลบ คูณ หารระคนโดยทดลองกบันกัเรียนที"ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน พบว่า  
นกัเรียนที"เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ไดค้ะแนน
จากการทดสอบระหว่างเรียนรวม 1,190 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.89 และจากการทาํแบบดสอบ
ผลสัมฤทธิK ทางการเรียน และแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน ไดค้ะแนน
รวม 1,481 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 ดงันั&นชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.89 / 81.67 ซึ" งสูง
กวา่เกณฑที์"กาํหนดไวที้" 80 / 80 
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 ตอนที� 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียน ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ  
หารระคน 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียน ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดั 

การเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  
 

S.D ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 30 12.48 2.50 
305 3953 19.62* .00 

หลงัเรียน 25 30 24.68 2.36 
         

 

* p < .05 
 

 จากตาราง 3 พบว่าผลสัมฤทธิK ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
 
 ตอนที� 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษา 
ปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 
 

ตาราง 4 เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื" อง การบวก ลบ คูณ            
หารระคน 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  
 

S.D ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 30 10.92 2.02 
315 4037 37.43* .00 

หลงัเรียน 25 30 23.52 2.73 
         

 

* p < .05 
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 จากตาราง 4 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื" อง การบวก ลบ คูณ        
หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
 
 ตอนที� 4 ประเมินความพึงพอใจที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
ตาราง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ 

 หารระคนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

. 

 

รายการประเมิน 
n = 25  

 X  
 S.D. 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1. ชุดกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
2.56 

 
0.51 

 
มาก 

2. ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหมี้การปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ที" 2.52 0.51 มาก 

3. กิจกรรมแต่ละชุดน่าสนใจ เรียนรู้ไดง่้าย 2.56 0.51 มาก 
4. เนื&อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 2.60 0.50 มาก 
5. มีรูปแบบการพิมพส์วยงาม น่าสนใจ 2.48 0.51 ปานกลาง 
6. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 2.44 0.51 ปานกลาง 

7. ชุดกิจกรรมกระตุน้ใหมี้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 2.68 0.48 มาก 

8. ชุดกิจกรรมช่วยใหแ้กปั้ญหาอยา่งเป็นลาํดบัขั&นตอน 2.56 0.51 มาก 
9. ชุดกิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 2.40 0.50 ปานกลาง 
10. ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

2.64 
 

0.49 
 

มาก 
 รวมเฉลี"ย 2.54 0.50 มาก 
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 จากตาราง 5 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื"อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน รวมเฉลี"ย อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 2.54) และเมื"อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที"มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 ดนัดบัแรก คือ ชุดกิจกรรมกระตุน้ใหมี้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
( X  = 2.68) ชุดกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ( X  = 2.64) 
และเนื&อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ( X  = 2.60) ตามลาํดบั 



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครั
 งนี
 เป็นการศึกษา การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก 

ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3 ซึ� งสรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี
  

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 3. สรุปผลการวจิยั 

 4. การอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั$ งนี$  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี$  
 1. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับ

นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 
 3. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 
 4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง    

การบวก ลบ คูณ หารระคน 
  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ศึกษาอยูใ่นโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี 

ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 380 คน 
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  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั
 งนี
  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียน
วดัคลองตะเคียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ� งผูว้ิจยัใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีจาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 25  คน   
เป็นห้องเรียนที�มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ โดยจดัให้เป็นกลุ่มตวัอย่างที�ได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 2. เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั$ งนี$  ไดแ้ก่ 
  2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับนกัเรียน
ชั
นประถมศึกษาปีที� 3 
  2.2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั�วโมง 
  2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั�วโมง มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.30 – 0.62 มีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 
0.25 – 0.55 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.85 
  2.4 แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 
3 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั�วโมง มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.33 – 0.64  มีค่าอาํนาจ
จาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.25 – 0.65 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั  0.87 
  2.5 แบบวดัความพึงพอใจที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั มีค่า
ความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.91 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวิจยัครั$ งนี$ ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการทดลองแผนการวิจยั แบบหนึ� งกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี$  
  3.1 ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั�วโมง และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั�วโมง 
  3.2 ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้
ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั�วโมง  
  3.3 ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียน 
และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกบัแบบทดสอบที�ใช้ก่อนการจดัการ
เรียนรู้ 
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  3.4 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อชุดกิจกรรมโดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจ 

จาํนวน 10 ขอ้  

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี$  

  4.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การบวก ลบ คูณ 

หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 ตามเกณฑ ์80 / 80 

  4.2 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียน ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การบวก ลบ คูณ   

หารระคนโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 

  4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษา

ปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ 

หารระคนโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 

  4.4 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สถิติที�ใช ้คือ ค่าเฉลี�ย และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียน

ชั$นประถมศึกษาปีที� 3 มีประสิทธิภาพ 80.89 / 81.67 ซึ� งสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนดไวที้� 80 / 80 

 2. ผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3 ที�เรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 3. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3 ที�เรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก 

ลบ คูณ หารระคน อยูใ่นระดบัมาก  
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  สาํหรับนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3 สามารถอภิปรายผลไดด้งันี
  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียน
ชั
นประถมศึกษาปีที� 3 มีประสิทธิภาพ 80.89 / 81.67 ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนดไวที้� 80 / 80 อาจเนื�องจาก
การพฒันาชุดกิจกรรมดงักล่าว ไดด้าํเนินการตามหลกัการของการสร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ 
โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัสูตร วิเคราะห์และกาํหนดเนื
อหาของกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี
 วดั 
สาระการเรียนรู้ที�เกี�ยวขอ้งและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั
งการวดัและประเมินผลที�สอดคลอ้ง
กบัความสนใจของผูเ้รียน เพื�อนาํไปสู่การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมให้มี
ความเหมาะสม โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื�อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
ชุดกิจกรรมที�พฒันาขึ
น ไดผ้า่นการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพจากผูท้รงคุณวฒิุในดา้นต่าง ๆ  จึงทาํ
ใหชุ้ดกิจกรรมไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาใหมี้ความสมบูรณ์ มากขึ
น และมีการนาํชุดกิจกรรมไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขอีกครั
 ง อยา่งเป็นขั
นตอนที�เป็น
ระบบชดัเจน ตามหลกัการพฒันาชุดกิจกรรมซึ�งเป็นที�ยอมรับ เพื�อให้มั�นใจวา่ชุดกิจกรรมที�นาํไปใช้
จริงนั
น มีประสิทธิภาพที�เหมาะสม สามารถพฒันาความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กบั
ผูเ้รียนได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรี  อิ�มเนย (2552 : 85) ที�ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ เรื�อง การหาร สําหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจยั
พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ เรื�อง การหาร สําหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 
2 มีความเหมาะสมในระดบัมาก และมีประสิทธิภาพ 81.87 / 78.96 ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 75 / 75 
และงานวจิยัของสุมล  พงศาวกุล (2552 :72) ที�ไดศึ้กษาวจิยั ผลการใชชุ้ดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียน
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 พบวา่ 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ
โพลยา มีประสิทธิภาพ 76.15 / 75.11 เป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้
 2 ผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3 ที�เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  อาจเนื�องจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ไดจ้ดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้  ทั
งดา้นความรู้
ความเขา้ใจในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเริ�มจากขั
นตอนการนาํเสนอโจทยปั์ญหาที�ทา้ทาย
ความคิดของผูเ้รียน นกัเรียนจะไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหาเพื�อให้ไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง โดยการเชื�อมโยง
เขา้กบัความรู้และประสบการณ์เดิมที�ไดเ้รียนมาแลว้ และนาํไปสู่การเชื�อมโยงเขา้กบัความรู้ใหม่ที�มี
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ความซบัซ้อนมากขึ
น ครูผูส้อนจะทาํหนา้ที�ในการช่วยเหลือ แนะนาํ นกัเรียนในการแกปั้ญหาที�ถูกตอ้ง 
และเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองตามลาํดบัขั
นตอน ดว้ยกิจกรรมที�สอดแทรก
อยูใ่นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที�มีความหลากหลาย ประกอบดว้ยโจทยปั์ญหาที�ทา้ทายความสามารถ
ในการคิดอยา่งเป็นลาํดบัขั
นตอน ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปหายาก 
และเรียนรู้เทคนิควธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จาริณี  
ศิริอุดม (2549 : 76) ไดศึ้กษาวิจยัการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวน สําหรับ
นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวน 
สําหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 มีความเหมาะสมสามารถนาํไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกปฏิบติั เพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวน นกัเรียนไดค้ะแนนจากการทาํ
แบบวดัความรู้สึกเชิงจาํนวน มีค่าเฉลี�ย 28.24 เท่ากบัร้อยละ 70.60 ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์ที�ตั
งไว ้คือร้อยละ 
65 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี  อิ�มเนย (2552 : 85) ที�ไดศ้ึกษาวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ เรื�อง การหาร สําหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจยั
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ เรื�อง การหาร สําหรับนกัเรียนชั
นประถมศึกษา 
ปีที� 2 มีผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 3. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 3 ที�เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  อาจเนื�องจากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไดมี้การจดักิจกรรมเพื�อพฒันาความรู้ควบคู่กบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เน้นที�การตั
ง
คาํถามกระตุน้ความคิดของนกัเรียน และส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  อีกทั
งยงั
สอดแทรกการแลกเปลี�ยนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่มสมาชิกนกัเรียน โดยครูคอยให้คาํชี
 แนะและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องที�เกิดขึ
นระหว่างเรียน นักเรียนได้รู้จกัการสรุปและจดัระเบียบความรู้  ซึ� งในแต่ละ
ขั
นตอนนั
นไดเ้นน้หลกัการเรียนรู้กระบวนการ การมีปฏิสัมพนัธ์ และการนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ� งผูเ้รียนจะไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะการทาํงานกลุ่ม ทกัษะและกระบวนการ
คิด การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร สื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื�อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ภายใตกิ้จกรรมที�เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
กบัเพื�อนภายในหอ้งเรียน เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และอภิปรายความรู้ร่วมกนั มีการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ความเขา้ใจไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆที�ทา้ทายความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผล  ครูผูส้อนทาํหน้าที�ในการจดัเตรียมสถานการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงเป้าหมายและแนวทางการสร้างผลงาน 
และนาํเสนอผลงานอยา่งสร้างสรรค ์ ซึ� งจากการสังเกต ไดมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั
นตอน



62 
 

อยา่งเป็นระบบ และมีส่วนสําคญัต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้น เช่น 
ใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื�อนช่วยกนัสร้างโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เพื�อนาํไปสู่การพฒันาความรู้ ความคิด  
การสร้างสรรคผ์ลงาน การวิเคราะห์ผลงาน และการแลกเปลี�ยนความรู้ความคิดที�ไดจ้ากการเรียนรู้  
ขั
นตอนที�สําคญัดงักล่าวนั
น ได้เน้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีการฝึกใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลขอ้เท็จจริง และในขั
นตอนสุดทา้ยนกัเรียนทุกคนไดร่้วมกนั
สรุปความรู้ ไปพร้อมกบัการเชื�อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื�อแกปั้ญหาในสถานการณ์ที�แตกต่าง
จากเดิม และผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาความสามารถในดา้นการสื�อสาร สื�อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
จากการนาํเสนอผลงานที�ไดรั้บมอบหมายใหท้าํเป็นกลุ่ม 
  นอกจากนี
  การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไดใ้ห้บทบาทของครูผูส้อน
จดักิจกรรมที�เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และบนัทึกขอ้บกพร่องเป็น
รายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลนั
นมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ
น ทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บ การพฒันาอย่าง
รอบดา้น ทั
งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ที�มี
ผลต่อการพฒันาผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการพฒันาการทางสมอง  โดยจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที�มีความหมาย เพื�อใหผู้เ้รียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้ แกปั้ญหาและปฏิบติังานดว้ย
ตนเองอยา่งสร้างสรรค ์ครูผูส้อนจะเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน จดัสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เอื
อต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ซึ� งการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ ไดส่้งผลให้นกัเรียนมีผลการประเมิน
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน อยู่ในระดบัมาก อาจเนื�องจากการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถ
กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีทศันคติที�ดีต่อการปฏิบติักิจกรรม อีกทั$งกิจกรรม 
ที�จดัขึ$นเป็นกิจกรรมที�มีความหมายต่อการเรียนรู้ มีสาระสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั นกัเรียน
สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้และกิจกรรมที�จดัขึ$นเป็นกิจกรรมที�ทา้ทายความคิด
ของนกัเรียน เนื$อหาสาระที�นกัเรียนไดศึ้กษาจากชุดกิจกรรม ไดถู้กออกแบบไวอ้ยา่งเป็นระบบ และมี
ภาพประกอบที�ช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี$สถานการณ์
ที�กาํหนดไวใ้นกิจกรรม ยงัได้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกทา้ทายต่อการแกปั้ญหา และเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จที�สามารถคน้หาคาํตอบได ้อีกทั$งนกัเรียนยงัได้รู้ขอ้บกพร่องของตนเอง 
และสามารถปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องนั$นได ้ ซึ� งถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ความ
สนใจในการแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมไดอี้กดว้ย และกิจกรรมที�ออกแบบไว้
มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง ฝึกให้นกัเรียนช่วยกนัตั$งคาํถามเพื�อให้เขา้ใจเนื$อหา ช่วยกนัวิเคราะห์
ส่วนประกอบต่าง ๆ  มีการฝึกปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม และทดสอบเป็นรายบุคคล นกัเรียนจะมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมการเรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพื�อน ทาํให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่น่าเบื�อไม่เคร่งเครียด 
ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ$น และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือที�สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ ไดมี้ส่วนที�ช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั
มากขึ$น ทาํให้บรรยากาศในการเรียนเป็นกนัเอง เอื$อประโยชน์ให้นักเรียนได้ทาํงานร่วมกนั ได้
แลกเปลี�ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ดา้นความคิด และการปฏิบติัที�เป็นประโยชน์ต่อการเพิ�มพูน
ความรู้ ทาํให้นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาริณี  ศิริอุดม (2549 : 76) ไดศึ้กษาวิจยัการใช้
ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวน สําหรับนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยั
พบวา่ ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวน สําหรับนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3            
มีความเหมาะสม  สามารถนาํไปใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื�อพฒันาความรู้สึกเชิงจาํนวนระดบัมากที�สุด และงานวิจยัของ
พชัรี  อิ�มเนย (2552 : 85) ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัทนาการ เรื�อง 
การหาร สําหรับนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 2  
มีเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 
  1.1 ควรมีการศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื�อพฒันาการเรียนการสอน
ในเนื
อหาสาระอื�น โดยคาํนึงถึงการพฒันาดา้นความรู้ ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละดา้นให้เหมาะสมชุดกิจกรรมที�พฒันาขึ
นสามารถนาํไปใช้เป็นสื�อในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนในระดับชั
นประถมศึกษาปีที� 3 เพื�อส่งเสริมให้
นกัเรียนรู้จกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
  1.2 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้มากขึ
น โดยสอดแทรกเนื
อหาที�ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการคิด ตลอดจน
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�จาํเป็น 
  1.3 ครูผูส้อนควรศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในเนื
อหาสาระอื�น ๆ โดยคาํนึงถึงการพฒันาด้านความรู้ ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร์ในแต่ละดา้นใหเ้หมาะสม 
  1.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั คาํนึงถึง
ความแตกต่างของผูเ้รียน ดงันั
นครูผูส้อนตอ้งรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื�อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความถนดั และศกัยภาพของผูเ้รียน 
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  1.5 ครูผูส้อนควรจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให้เอื
อต่อการเรียนรู้ จดัเตรียมสื�อ
การเรียนรู้ที�เหมาะสม ช่วยเหลือดูแลผูเ้รียนให้มีการพฒันาการเรียนรู้ รวมทั
งการประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนตามสภาพจริง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั!งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาวจิยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้กบัวธีิการสอนแบบอื�น เพื�อใหค้รูสามารถตดัสินใจเลือกวิธีสอนที�ดีและมีความเหมาะสม
มากที�สุดกบัเนื
อหาการเรียนแต่ละเรื�อง 
  2.2 ควรศึกษาวิจยัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื�อพฒันาหรือแกปั้ญหา
การเรียนการสอนในเรื�องอื�น โดยจาํแนกตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
  2.3 ควรศึกษาวิจยัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้เพื�อ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั
นอื�น ๆ 
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[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป

ของจดุที�นา่สนใจ คณุสามารถจดั

ตําแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที�ใน

เอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื�องมือกลอ่ง

ข้อความ' เพื�อเปลี�ยนแปลงการ

จดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของคํา

อ้างอิงที�ดงึมา] 

[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป
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จดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของคํา

อ้างอิงที�ดงึมา] 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป

ของจดุที�นา่สนใจ คณุสามารถจดั

ตําแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที�ใน

เอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื�องมือกลอ่ง

ข้อความ' เพื�อเปลี�ยนแปลงการ

จดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของคํา
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  จงัหวดัสระแกว้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป

ของจดุที�นา่สนใจ คณุสามารถจดั

ตําแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที�ใน

เอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื�องมือกลอ่ง

ข้อความ' เพื�อเปลี�ยนแปลงการ

จดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของคํา

อ้างอิงที�ดงึมา] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

วเิคราะห์หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

ตาราง 6 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ที� 

เรื�อง จาํนวน (ชั�วโมง) 

1 การบวก 1 
2 การลบ 1 
3 การคูณจาํนวนที�มีหนึ�งหลกักบัจาํนวนที�มีสามหลกั 1 
4 การคูณจาํนวนที�มีสองหลกักบัจาํนวนที�มีสองหลกั 1 
5 การหารที�ตวัตั+งเป็นจาํนวนสามหลกัและตวัหารเป็น

จาํนวนหนึ�งหลกั 
1 

6 การหารที�ตวัตั+งเป็นจาํนวนสี�หลกัและตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�งหลกั 

1 

7 การบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 1 
8 การบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 1 
9 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 1 

10 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 1 
 รวม 10 
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ตาราง 7 วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

ตวัชี+วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

สู่ตวัชี+วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

1. การบวก ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการ
ผลบวกของจาํนวนสอง
จาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 
100,000 ได ้
2. หาผลบวกของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

การหาผลบวกของ
จาํนวนสองจาํนวนที�มี
ผลบวกไม่เกิน 
100,000 (มีทด)  ใหน้าํ
จาํนวนที�เป็นตวัตั+ง
และตวับวกมาเขียนให้
หลกัตรงกนั แลว้นาํ
จาํนวนในหลกั
เดียวกนัมาบวกกนั 
โดยเริ�มบวกจากหลกั
หน่วย หลกัสิบ หลกั
ร้อย หลกัพนั และ
หลกัหมื�น ตามลาํดบั   

1 

2. การลบ ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการผลลบ
ของจาํนวนสองจาํนวนที�มี
ผลบวกไม่เกิน 100,000 ได ้
 2. หาผลลบของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

การหาผลลบของ
จาํนวนสองจาํนวนที�มี
ตวัตั+งไม่เกิน 100,000 
ใหน้าํจาํนวนที�อยูใ่น
หลกัเดียวกนัมาลบกนั 
ถา้ตวัตั+งในหลกั
เดียวกนันอ้ยกวา่ตวัลบ 
ใหก้ระจายหลกัทาง
ซา้ยมือของตวัตั+งมา
เพิ�มในหลกันั+น 

1 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

ตวัชี+วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

สู่ตวัชี+วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

3. การคูณ
จาํนวนที�มี
หนึ�งหลกักบั
จาํนวนที�มี
สามหลกั 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหาผล
คูณของจาํนวนที�มีหนึ�ง
หลกักบัจาํนวนที�มีสามหลกั 
ตามแนวตั+งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�มี
หนึ�งหลกักบัจาํนวนที�มีสาม
หลกั ตามแนวตั+งได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

    การคูณจาํนวนที�มี
หนึ�งหลกักบัจาํนวนที�
มีมากกวา่หนึ�งหลกั 
เช่น  การคูณจาํนวนที�
มีหนึ�งหลกักบัจาํนวน
ที�มีสามหลกั โดยคูณ
จาํนวนในหลกัหน่วย
ของตวัตั+งก่อน แลว้จึง
คูณในหลกัถดัไปทาง
ซา้ยมือของหลกัหน่วย
ตามลาํดบั ถา้ผลคูณใน
หลกัใดเกินสิบใหท้ด
ไปยงัหลกัถดัไปทาง
ซา้ยมือ 

1 

4. การคูณ
จาํนวนที�มี
สองหลกักบั
จาํนวนที�มี
สองหลกั 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหาผล
คูณของจาํนวนที�มีสองหลกั
กบัจาํนวนที�มีสองหลกั 
ตามแนวตั+งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�มี
สองหลกักบัจาํนวนที�มีสอง
หลกั ตามแนวตั+งได ้
3.  มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

การคูณจาํนวนที�มีสอง
หลกักบัจาํนวนที�มี
สองหลกั ใหน้าํหลกั
หน่วยของตวัคูณ คูณ
หลกัหน่วย และหลกั
สิบของตวัตั+ง และนาํ
หลกัสิบของตวัคูณ 
คูณหลกัหน่วยและ
หลกัสิบของตวัตั+ง 
จากนั+นนาํผลคูณที�
ไดม้าบวกกนั   

1 

. 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

ตวัชี+วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

สู่ตวัชี+วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

5. การหารที�
ตวัตั+งเป็น
จาํนวนสาม
หลกัและ
ตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�ง
หลกั 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหา
ผลหารที�ตวัตั+งเป็นจาํนวน
สามหลกัและตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�งหลกัได ้

2. หาผลหารที�ตวัตั+งเป็น
จาํนวนสามหลกัและตวัหาร
เป็นจาํนวนหนึ�งหลกัได ้

3.  มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

การหารที�ตวัตั+งเป็น
จาํนวนสามหลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวน
หนึ�งหลกั หารไดโ้ดย
นาํตวัหารไปหารตวัตั+ง
ทีละหลกัจากทาง
ซา้ยมือสุดไปทาง
ขวามือ มีวธีิการหาร 2 
วธีิ คือ การหารยาว 
ตอ้งแสดงวธีิทาํทุก
ขั+นตอนจนกวา่จะได้
คาํตอบ และการหาร
สั+น คิดเช่นเดียวกบัวธีิ
หารยาว  

1 

6. การหารที�
ตวัตั+งเป็น
จาํนวนสี�หลกั
และตวัหาร
เป็นจาํนวน
หนึ�งหลกั 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหา
ผลหารที�ตวัตั+งเป็นจาํนวนสี�
หลกัและตวัหารเป็นจาํนวน
หนึ�งหลกัได ้
2. หาผลหารที�ตวัตั+งเป็น
จาํนวนสี�หลกัและตวัหาร
เป็นจาํนวนหนึ�งหลกัได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

การหารที�ตวัตั+งเป็น
จาํนวนสี�หลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวน
หนึ�งหลกั หารไดโ้ดย
นาํตวัหารไปหารตวัตั+ง
ทีละหลกัจากทาง
ซา้ยมือสุดไปทาง
ขวามือ มีวธีิการหาร 2 
วธีิ คือ การหารยาว 
ตอ้งแสดงวธีิทาํทุก
ขั+นตอนจนกวา่จะได้
คาํตอบ  

1 
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.ตาราง 7 (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

ตวัชี+วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

สู่ตวัชี+วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

  

 

และการหารสั+น  คิด
เช่นเดียวกบัวธีิหารยาว 
แต่ไม่ตอ้งแสดง
ขั+นตอนการหาร 

 

7. การบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคน (1) 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหา
คาํตอบของโจทยก์ารบวก 
ลบ คูณ หารระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทยก์าร
บวก ลบ คูณ หารระคนได้
3.  มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

การบวก  ลบ  คูณ หาร
ระคน เป็นโจทยที์�มี
หลายเครื�องหมายใน
ขอ้เดียวกนั และมีการ
จดักลุ่มการคาํนวณ
โดยใส่เครื�องหมาย
วงเล็บไว ้ให้
เรียงลาํดบัการคาํนวณ 
โดยหาคาํตอบใน
วงเล็บก่อน 

1 

8. การบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคน (2) 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหา
คาํตอบของโจทยก์ารบวก 
ลบ คูณ หารระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทยก์าร
บวก ลบ คูณ หารระคนได ้

3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

การบวก  ลบ  คูณ หาร
ระคน เป็นโจทยที์�มี
หลายเครื�องหมายใน
ขอ้เดียวกนั และมีการ
จดักลุ่มการคาํนวณ
โดยใส่เครื�องหมาย
วงเล็บไว ้ให้
เรียงลาํดบัการคาํนวณ 
โดยหาคาํตอบใน
วงเล็บก่อน 

1 

. 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

ตวัชี+วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

สู่ตวัชี+วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

9. โจทย์
ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ 
หารระคน (1) 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหา
คาํตอบของโจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคนได ้

3.  มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

การแกโ้จทยปั์ญหา มี
วธีิการโดยเริ�มจากทาํ
ความเขา้ใจโจทย ์
วางแผน ลงมือทาํ และ
ตรวจสอบคาํตอบ 

1 

10. โจทย์
ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ 
หารระคน (2) 

ค 1.2  ป.3/1 
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนบัไม่เกิน
หนึ�งแสนและ
ศูนย ์พร้อมทั+ง 
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผล
ของคาํตอบ 

1. อธิบายขั+นตอนการหา
คาํตอบของโจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคนได ้

3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

การแกโ้จทยปั์ญหา มี
วธีิการโดยเริ�มจากทาํ
ความเขา้ใจโจทย ์
วางแผน ลงมือทาํ และ
ตรวจสอบคาํตอบ 

1 

รวม 10 
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ตาราง 8 วเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิC ทางการเรียน 
 

แผนการจดั   
การเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียน ขอ้สอบ 
จาํนวน
ขอ้สอบ 

1. การบวก 1. อธิบายขั+นตอนการผลบวกของ
จาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
 2. หาผลบวกของจาํนวนสอง
จาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 
ได ้

ขอ้ 1 - 3 3 

2. การลบ 1. อธิบายขั+นตอนการผลลบของ
จาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
 2. หาผลลบของจาํนวนสองจาํนวน
ที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000ได ้

ขอ้ 4 - 6 3 

3. การคูณจาํนวนที�
มีหนึ�งหลกักบั
จาํนวนที�มีสาม
หลกั 

1. อธิบายขั+นตอนการหาผลคูณของ
จาํนวนที�มีหนึ�งหลกักบัจาํนวนที�มี
สามหลกั ตามแนวตั+งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�มีหนึ�ง
หลกักบัจาํนวนที�มีสามหลกั ตาม
แนวตั+งได ้

ขอ้ 7 - 9 3 

4. การคูณจาํนวนที�
มีสองหลกักบั
จาํนวนที�มีสอง
หลกั 

1. อธิบายขั+นตอนการหาผลคูณของ
จาํนวนที�มีสองหลกักบัจาํนวนที�มี
สองหลกั ตามแนวตั+งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�มีสองหลกั
กบัจาํนวนที�มีสองหลกั ตามแนวตั+ง
ได ้

ขอ้ 10 - 12 3 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียน ขอ้สอบ 
จาํนวน
ขอ้สอบ 

5. การหารที�ตวัตั+ง
เป็นจาํนวนสาม
หลกัและตวัหาร
เป็นจาํนวนหนึ�ง
หลกั 

1. อธิบายขั+นตอนการหาผลหารที�ตวั
ตั+งเป็นจาํนวนสามหลกัและตวัหาร
เป็นจาํนวนหนึ�งหลกัได ้

2. หาผลหารที�ตวัตั+งเป็นจาํนวนสาม
หลกัและตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�ง
หลกัได ้

ขอ้ 13 - 15 3 

6. การหารที�ตวัตั+ง
เป็นจาํนวนสี�หลกั
และตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�งหลกั 

1. อธิบายขั+นตอนการหาผลหารที�ตวั
ตั+งเป็นจาํนวนสี�หลกัและตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�งหลกัได ้
2. หาผลหารที�ตวัตั+งเป็นจาํนวนสี�
หลกัและตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�ง
หลกัได ้

ขอ้ 16 - 18 3 

7. การบวก ลบ คูณ 
หารระคน (1) 
8. การบวก ลบ คูณ 
หารระคน (2) 

1. อธิบายขั+นตอนการหาคาํตอบของ
โจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทยก์ารบวก ลบ 
คูณ หารระคนได ้

ขอ้ 19 - 24 6 

9. โจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคน (1) 
10. โจทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ 
หารระคน (1) 

1. อธิบายขั+นตอนการหาคาํตอบของ
โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนได ้

ขอ้ 25 -30 6 

รวม 30 
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ตาราง 9 วเิคราะห์แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ขอ้สอบ จาํนวนขอ้สอบ 

1. การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ขอ้ 1 – 6  6 
2. การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ ขอ้ 7 – 12  6 
3. การสื�อสาร สื�อความหมายทาง 
    คณิตศาสตร์และนาํเสนอ   

ขอ้ 13 – 18  6 

4. การเชื�อมโยงความรู้ทาง 
    คณิตศาสตร์ 

ขอ้ 19 – 24 6 

5. ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ ขอ้ 25 – 30 6 
รวม 30 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพเครื�องมอื 
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สูตรที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

 

        IOC =  
     

   เมื�อ  IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง         
    ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
      ทั*งหมด 

   N แทน จาํนวนผูท้รงคุณวุฒิ 
 

 2.  ค่าความยากง่าย (p)   และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน    
แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  

    p = N
LH +  

 

r    =  
2
N

LH −  

 

   เมื�อ   p แทน ค่าความยากง่าย ของคาํถามแต่ละขอ้ 
    r แทน ค่าอาํนาจจาํแนก ของคาํถามแต่ละขอ้ 
    H แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 
    L แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มตํ�า 
        N แทน จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั*งหมด 

 

 3. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน และแบบทดสอบ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใชสู้ตร K.R.20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 

      rtt = 







−−

∑
2
tS
pq11n

n  

    

    เมื�อ rtt แทน ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 

    n แทน จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 
    p แทน สัดส่วนจาํนวนคนที�ตอบถูกต่อจาํนวนคนทั*งหมด 
    q แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิ q = 1− p 

    2
tS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั*งฉบบั 

∑R 
N 



 87

 4. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบวดัความพึงพอใจใชสู้ตร สัมประสิทธิ8 แอลฟา 

(∝ Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
 

      ∝ = 







−−

∑
2
t

2
i

S
S

11n
n

 

   เมื�อ ∝ แทน ค่าสัมประสิทธิ8 แอลฟา 
    n แทน จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 

    2
iS  แทน ค่าความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

    2
tS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั*งฉบบั 
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แบบประเมินชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ระดับชั$นประถมศึกษาปีที� 3 

 
คําชี$แจง  โปรดพิจารณาวา่รายการประเมินแต่ละขอ้ต่อไปนี*  มีระดบัความเหมาะสมและตรงกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ระดบัชั*นประถมศึกษาปีที� 3 ในดา้นต่าง ๆ และเขียนผลการพิจารณาของท่าน โดยทาํ
เครื�องหมาย � ลงในช่องพิจารณาตามความคิดเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ที�สุด  

มาก  ปาน
กลาง  

นอ้ย  นอ้ย
ที�สุด  

1.   ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เหมาะสมกบัเนื*อหา......... ......... ......... ......... ......... .......... 
2.   เป็นสื�อการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน................. ......... ......... ......... ......... .......... 
3.   มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค.์....................... ......... ......... ......... ......... .......... 
4.   ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง.......... ......... ......... ......... ......... .......... 
5.   มีการจดักิจกรรมที�เนน้กระบวนการกลุ่ม............. ......... ......... ......... ......... .......... 
6.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง........ ......... ......... ......... ......... .......... 
7.   สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งนกัเรียนกบัครูผูส้อน ......... ......... ......... ......... .......... 
8.   สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ 
      ที�หลากหลาย........................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

9.   ใชเ้ทคนิคการสอนที�หลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็น    
      สาํคญั.................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

10. มีกิจกรรมที�ส่งเสริมดา้นทกัษะและกระบวนการ 
      ทางคณิตศาสตร์ที�เหมาะสม.................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

11.  การจดักิจกรรมเหมาะสมกบัเวลาที�ใช.้............... ......... ......... ......... ......... .......... 
12.  เนื*อหาเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก.................... ......... ......... ......... ......... .......... 
13.  ใชสื้�อการเรียนรู้ที�เหมาะสม................................. ......... ......... ......... ......... .......... 
14.  มีองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมครบถว้น ชดัเจน ......... ......... ......... ......... .......... 
15.  มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง............... ......... ......... ......... ......... .......... 
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ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื�อ...................................................ผูป้ระเมิน 
                   (......................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน   ระดับชั$นประถมศึกษาปีที� 3 

 
คําชี$แจง  โปรดพิจารณาวา่รายการประเมินแต่ละขอ้ต่อไปนี*  มีระดบัความเหมาะสมและตรงกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ระดบัชั*นประถมศึกษาปีที� 3 ในดา้นต่าง ๆ และเขียนผลการพิจารณาของท่าน โดยทาํ
เครื�องหมาย � ลงในช่องพิจารณาตามความคิดเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ที�สุด  

มาก  ปาน
กลาง  

นอ้ย  นอ้ย
ที�สุด  

ด้านสาระสําคัญ      
1.   สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้..................... ......... ......... ......... ......... .......... 
2.   ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ....................................... ......... ......... ......... ......... .......... 
3.   มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย........................................ ......... ......... ......... ......... .......... 
4.   มีความสอดคลอ้งกบัตวัชี* วดัของหลกัสูตร............ ......... ......... ......... ......... .......... 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้      
5.   สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้…………………. ......... ......... ......... ......... .......... 
6.   ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้  
     ทกัษะและเจคติ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

7.   ระบุพฤติกรรมที�เหมาะสมกบัเวลา เนื*อหา และวยั 
      ของผูเ้รียน……………………………………… 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

8.   สามารถประเมินผลได.้....................................... ......... ......... ......... ......... .......... 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้      
9.   สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้…………… ......... ......... ......... ......... .......... 
10.   จูงใจใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นในการเรียนและร่วม 
       กิจกรรม............................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

11.   เหมาะสมกบัเวลา สถานที� วสัดุอุปกรณ์............ ......... ......... ......... ......... .......... 
12.   สร้างเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทาง 
        คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมที�กาํหนด................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 
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. 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ที�สุด  

มาก  ปาน
กลาง  

นอ้ย  นอ้ย
ที�สุด  

ด้านสื�อการเรียนรู้ ......... ......... ......... ......... .......... 
13.   สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้........................ ......... ......... ......... ......... .......... 
14.   เหมาะสมกบัวยั ความสนใจและความสามารถ 
        ของผูเ้รียน........................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

15.   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชสื้�อการเรียนรู้............ ......... ......... ......... ......... .......... 
16.   เร้าความสนใจ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนได.้.. ......... ......... ......... ......... .......... 
ด้านการวดัและประเมินผล      
17.   สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้................... ......... ......... ......... ......... .......... 
18.   วธีิการวดัและเครื�องมือสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
        ของวชิา............................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

19.   เครื�องมือที�ใชเ้หมาะสมกบัเวลา ความสามารถ  
        และวยัจองผูเ้รียน............................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

20.   ส่งเสริมการวดัความรู้ ทกัษะกระบวนการ และ 
        เจตคติ................................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

 
 
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื�อ...................................................ผูป้ระเมิน 
                   (......................................................) 
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แบบประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ1ทางการเรียน 
เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน   ระดับชั$นประถมศึกษาปีที� 3 

 
คําชี$แจง    โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้สอบ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรม 
ที�ทาํการวดั  แลว้ขีดเครื�องหมาย � ในช่องระดบัคะแนน  ตามเกณฑ ์ดงันี*  
    +1   หมายถึง แน่ใจวา่ ขอ้สอบ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมที�วดั มีความ
สอดคลอ้งกนั 
       0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ขอ้สอบ กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมที�วดั 
มีความสอดคลอ้งกนั 
    -1   หมายถึง แน่ใจวา่ ขอ้สอบ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมที�วดัไม่มีความ
สอดคลอ้งกนั 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

แผนการจดัการเรียนรู้ 1 เรื�อง  การบวก ขอ้ 1 - 3 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวก
ไม่เกิน 100,000 ได ้
 2. หาผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 
ได ้

    

1. จงหาผลบวก  3,327 + 789 = � 
  ก. 4,116   
  ข. 4,117 
 ค. 4,118 

เขา้ใจ    

2. จงหาผลบวก  (560 + 1,679) + 2,221 = � 
  ก. 4,450    
  ข. 4,455 
 ค. 4,460 

เขา้ใจ    

. 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

3. แม่คา้ขายส้มโอ ครั* งแรกขายส้มโอได ้500 ผล ครั* งที�สอง
ขายได ้732 ผล แม่คา้ขายส้มโอไดท้ั*งหมดกี�ผล 
  ก. 1,231 ผล 
  ข. 1,232 ผล 
  ค. 1,233 ผล 

วเิคราะห์    

แผนการจดัการเรียนรู้ 2 การลบ ขอ้ 4 – 6  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวก
ไม่เกิน 100,000 ได ้
2. หาผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 
ได ้

    

4. จงหาผลลบ 9,298  –  9,180 = � 
  ก. 118 
  ข. 119 
  ค. 120 

เขา้ใจ    

5. จงหาผลลบ 41,809 – (63,200 – 50,500) = � 
  ก. 29,109 
  ข. 29,110 
  ค. 29,111 

เขา้ใจ    

6. สมชายมีเงิน 5,000 บาท ซื*อรองเทา้คู่หนึ�งราคา 452 บาท 
ซื*อกระเป๋าหนึ�งใบ ราคา 500 บาท สมชายเหลือเงินกี�บาท 
  ก. 2,048 บาท 
  ข. 3,048 บาท 
  ค. 4,048 บาท 

วเิคราะห์    

. 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

แผนการจดัการเรียนรู้ 3 การคูณจาํนวนที�มีหนึ�งหลกักบัจาํนวนที�
มีสามหลกั  ขอ้ 7 - 9 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการหาผลคูณของจาํนวนที�มีหนึ�งหลกักบั
จาํนวนที�มีสามหลกั ตามแนวตั*งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�มีหนึ�งหลกักบัจาํนวนที�มีสามหลกั ตาม
แนวตั*งได ้

    

7. จงหาผลคูณ 201 × 8 = � 
  ก. 168 
  ข. 1,608 
  ค. 10,608 

เขา้ใจ    

8. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

  ก. 0 × 102 = 0 

  ข. 857  × 2 = 2 × 857 

  ค. (254 ×5) × 6 =  254 ×  (5 × 6) × 0 

เขา้ใจ    

9. มีกล่องวางอยู ่100 แถว แต่ละแถวมีกล่อง 4 ใบ มีกล่อง
ทั*งหมดกี�ใบ 
  ก. 200 ใบ 
  ข. 400 ใบ 
  ค. 600 ใบ 

วเิคราะห์    

แผนการจดัการเรียนรู้ 4 การคูณจาํนวนที�มีสองหลกักบัจาํนวนที�
มีสองหลกั  ขอ้ 10 - 12 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการหาผลคูณของจาํนวนที�มีสองหลกักบั
จาํนวนที�มีสองหลกั ตามแนวตั*งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�มีสองหลกักบัจาํนวนที�มีสองหลกั ตาม
แนวตั*งได ้
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

10. จงหาผลคูณ  85 × 23 = � 
  ก. 1,955 
  ข. 2,955 
  ค. 3,955 

เขา้ใจ    

11. นกัวิ�ง 15 คน วิ�งรอบสนามกีฬาคนละ 50 เมตร คิดเป็น
ระยะทางที�ทั*งสิบหา้คนวิ�งทั*งหมดกี�เมตร 
  ก. 650 เมตร 
  ข. 750 เมตร 
  ค. 850 เมตร 

วเิคราะห์    

12. นกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 23 คน บริจาคเงิน
ใหก้บันกัดนตรีคนพิการคนละ 25 บาท  คิดเป็นเงินบริจาค
ทั*งหมดกี�บาท 
  ก. 575 บาท 
  ข. 675 บาท 
  ค.   775 บาท 

วเิคราะห์    

แผนการจดัการเรียนรู้ 5 การหารที�ตวัตั*งเป็นจาํนวนสามหลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�งหลกั ขอ้ 13 - 15 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการหาผลหารที�ตวัตั*งเป็นจาํนวนสามหลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�งหลกัได ้
2. หาผลหารที�ตวัตั*งเป็นจาํนวนสามหลกัและตวัหารเป็นจาํนวน
หนึ�งหลกัได ้

    

13. จงหาผลหาร 124 ÷ 4  = � 
  ก. 30 
  ข. 31 
  ค. 32 

เขา้ใจ    

. 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

14. ขอ้ใดมีผลหารเท่ากบัผลหารของ  100 ÷ 4   

  ก. 110 ÷ 2 

  ข. 140  ÷ 3 

  ค. 150 ÷ 6  

เขา้ใจ    

15. ขอ้ใดเป็นการตรวจคาํตอบของ 207 ÷ 3 = 69 

  ก. 69 × 3 = 207 

  ข. 23 × 9 = 207 

  ค. 207 ×1 = 207 

เขา้ใจ    

แผนการจดัการเรียนรู้ 6 การหารที�ตวัตั*งเป็นจาํนวนสี�หลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�งหลกัขอ้ 16 - 18 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการหาผลหารที�ตวัตั*งเป็นจาํนวนสี�หลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�งหลกัได ้
2. หาผลหารที�ตวัตั*งเป็นจาํนวนสี�หลกัและตวัหารเป็นจาํนวน
หนึ�งหลกัได ้

    

16. จาํนวนในช่องวา่ง                        คือจาํนวนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์    

. 
 



 97

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

               ก. 10 
  ข. 12 
  ค. 14 

    

17.  จงหาผลหาร 4,336 ÷ 8  = � 
  ก. 540 
  ข. 541 
  ค. 542 

เขา้ใจ    

18. ขอ้ใดมีผลหารเท่ากบั  281 

  ก. 1,124  ÷ 4  

  ข. 1,515  ÷ 5 

  ง. 4116  ÷ 6 

เขา้ใจ    

แผนการจดัการเรียนรู้ 7 การบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 
แผนการจดัการเรียนรู้ 8 การบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 
ขอ้ 19 - 24 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการหาคาํตอบของโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคนได ้

    

19. จงหาผลลพัธ์ของ  (8,254 + 524) – (251 +100) = � 
  ก. 8,625 
  ข. 8,626 
  ค. 8,627 

เขา้ใจ    

20. จงหาผลลพัธ์ของ  (115 ÷  5)  – 20 = � 
  ก. 2 
  ข. 3 
  ค. 4 

เขา้ใจ    

. 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

21. จงหาผลลพัธ์ของ (12 × 24)  ÷ 4 = � 
  ก. 52 
  ข. 62 
  ค. 72 

เขา้ใจ    

22. จงหาผลลพัธ์ของ (630 ÷ 9)  × 0 = � 
  ก. 0 
  ข. 70 
  ค. 700 

เขา้ใจ    

23. ขอ้ใดมีผลลพัธ์เท่ากบัผลลพัธ์ของ    

(24 × 3) + (2,120 – 1,100) = � 
  ก. 82 + 2,000 
  ข. 72 + 1,020 
  ค. 62 + 1,010 

เขา้ใจ    

24. ขอ้ใดถูกตอ้ง 

  ก. (85 × 6) + 3 = 3 + (6 × 85) 

  ข. (70 ÷ 7)  – 10 = 10 – (70 ÷ 7)  

  ค. (60 – 6) ÷ 10 =  60 ÷  (10 – 6) 

เขา้ใจ    

แผนการจดัการเรียนรู้ 9 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 
แผนการจดัการเรียนรู้ 10 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 
ขอ้ 25 – 30  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายขั*นตอนการหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได ้

    

. 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
25. จากโจทยปั์ญหาที�กาํหนดให ้ขอ้ใดเขียนประโยคสัญลกัษณ์
ไดถู้กตอ้ง 
  “สมหญิงมีเงิน 200 บาท นาํไปซื*อหนงัสือ 5 เล่ม ราคา
เล่มละ 50 บาท สมหญิงเหลือเงินกี�บาท” 

  ก. 200 × (5 + 20) = � 
  ข. 200 +  (5 + 20) = � 

  ค. 200 –  (5 × 20) = � 

วเิคราะห์    

26. จากโจทยปั์ญหาที�กาํหนดให ้ขอ้ใดเขียนประโยคสัญลกัษณ์
ไดถู้กตอ้ง 
  “วชิยัซื*อปากกา 4 ดา้ม ราคาดา้มละ 6 บาท และซื*อ
กระเป๋าหนึ�งใบ รวมเป็นเงินทั*งสิ*น 63 บาท กระเป๋าราคาใบละกี�
บาท ” 

  ก. 63 – (4 × 6) = � 

  ข.   (4 × 6) + 63 = � 

  ค.   (4 × 6) – 63 = � 

วเิคราะห์    

27. ในหอ้งเรียนมีเกา้อี*  3 แถว แถวละ 12 ตวั  นกัเรียนยกเกา้อี*
มาเพิ�มอีก 4 ตวั ในหอ้งเรียนมีเกา้อี*ทั*งหมดกี�ตวั 
  ก. 30 ตวั 
   ข. 40 ตวั 
  ค. 50 ตวั 

วเิคราะห์    

28. มีเงิน 500 บาท ซื*อหนงัสือ 3 เล่ม ราคาเล่มละ 150 บาท  จะ
ไดเ้งินทอนกี�บาท 
  ก. 20 บาท 
  ข. 30 บาท 
  ค. 50 บาท 

วเิคราะห์    

. 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ 
ระดบั

พฤติกรรม 
คะแนน 
+1 0 -1 

29. ยพุาเก็บดอกกุหลาบได ้120 ดอก นาํมาจดัเป็นช่อดอกไมไ้ด้
ช่อละ 6 ดอก และนาํไปขายช่อ 50 บาท ยพุาจะไดรั้บเงินกี�บาท 
  ก. 1,000  บาท 
  ข. 2,000  บาท 
  ค. 3,000 บาท 

วเิคราะห์    

30. มีนกัเรียน 35 คน ตอ้งการจดักลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ไดกี้�กลุ่ม 
และเหลือเศษกี�คน 
  ก. จดัได ้6 กลุ่ม เหลือเศษ 4 คน 
  ข. จดัได ้5 กลุ่ม เหลือเศษ 5 คน 
  ค. จดัได ้4 กลุ่ม เหลือเศษ 5 คน 

วเิคราะห์    

 
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื�อ...................................................ผูป้ระเมิน 
                   (......................................................) 
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แบบประเมินแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน   ระดับชั$นประถมศึกษาปีที� 3 

 
คําชี$แจง    โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แลว้ขีด
เครื�องหมาย � ในช่องระดบัคะแนน  ตามเกณฑ ์ดงันี*  
   +1   หมายถึง   แน่ใจวา่ ขอ้สอบ กบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกนั 
      0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ ขอ้สอบ กบักบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
           มีความสอดคลอ้งกนั 

   −1   หมายถึง   แน่ใจวา่ ขอ้สอบ กบักบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
          ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 
 

ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

1. ผลบวกของ 564 กบั 1,000 มากกวา่ 1,700 เท่าไร 
  ก. 135   
  ข. 136 
 ค. 137 

การแกปั้ญหา    

2. ผลบวกของ 950 กบั 711 นอ้ยกวา่ 2,000 เท่าไร 
  ก. 339 
  ข. 400 
  ค. 401 

การแกปั้ญหา    

3. ผลต่างของ 65 กบั 32 มากกวา่ ผลบวกของ 20 กบั 5 
เท่าไร 
  ก. 2 
  ข. 4 
  ค. 8 

การแกปั้ญหา    

. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

4. ถา้นกัเรียนไดทุ้นการศึกษาจากโรงเรียน 1,500 บาท แลว้
นกัเรียนนาํไปซื*ออุปกรณ์การเรียน 356 บาท นกัเรียนจะเหลือ
เงินไปฝากธนาคารกี�บาท 
  ก. 1,144  บาท 
  ข. 1,044 บาท 
  ค. 944  บาท 

การแกปั้ญหา    

5. ถา้คุณครูมอบหมายให้นกัเรียนนาํขนมปัง 72 ชิ*นไปแจก
ใหก้บันกัเรียนชั*นอนุบาล จาํนวน 12 คน คนละเท่าๆ กนั 
นกัเรียนอนุบาลจะไดรั้บขนมปังคนละกี�ชิ*น 
  ก. 5 ชิ*น 
  ข. 6 ชิ*น 
  ค. 7 ชิ*น 

การแกปั้ญหา    

6. ถา้คุณแม่วานใหน้กัเรียนไปซื*อของที�ตลาด มีรายการของ
ที�จะซื*อดงันี*  
 หอมแดง 1 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 40 บาท 
 นํ*าปลา 2 ขวด ราคาขวดละ 20 บาท 
 นํ*ามนัพืช 1 ขวด ราคาขวดละ 37 บาท 
 นกัเรียนจะตอ้งเตรียมเงินไปอยา่งนอ้ยกี�บาท  
  ก. 100 บาท 
  ข. 110 บาท 
  ค. 115 บาท 

การแกปั้ญหา    

7. (25 + 32) – 20 =  1,000 - � 
 จาํนวนในช่อง �  เท่ากบัเท่าไร 
  ก. 963 
  ข. 964 
  ค. 965 

การใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

 

   

. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

8. กุง้แหง้ 1 กิโลกรัม ราคา 250 บาท  ถา้ตอ้งการซื*อ 10 
กิโลกรัม ตอ้งจ่ายเงินกี�บาท 
  ก. 2,000 บาท 
  ข. 2,500 บาท 
  ค. 3,000 บาท 

การใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

 

   

9. ป้องสูงกวา่เปีq ยก 5 เซนติเมตร  ถา้ป้องสูง 147 เซนติเมตร 
เปีq ยกจะสูงเท่าไร 
  ก. 140  เซนติเมตร 
  ข. 141  เซนติเมตร 
  ค. 142  เซนติเมตร 

การใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

   

10. ดินสอสีแดงยาว 10 เซนติเมตร ดินสอสีดาํสั*นกวา่ 
ดินสอสีแดง 2 เซนติเมตร ดินสอสีเหลืองสั*นกวา่ดินสอสีดาํ 1
เซนติเมตร ดินสอสีเหลืองยาวกี�เซนติเมตร 
  ก. 7 เซนติเมตร 
  ข. 8 เซนติเมตร 
  ค. 9 เซนติเมตร 

การใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

   

11. พี�ชายนาํเงินรวมกบันอ้งชายไดท้ั*งหมด 500 บาท  
ถา้พี�ชายมีเงิน 352 บาท นอ้งชายมีเงินกี�บาท 
  ก. 146   บาท 
  ข. 147   บาท 
  ค. 148   บาท 

การใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

   

12. ถา้  A + B   มากกวา่ B + C  แลว้ C เท่ากบัเท่าไร  เมื�อ 
กาํหนดให ้ A = 100 , B =  200 
  ก.  105 
  ข. 101 
  ค. 99 

การใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

 

   

. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

ขอ้มูลของนํ*าหนกันกัเรียน 5  คน ต่อไปนี*  
ใชต้อบคาํถามขอ้  13 – 15 
  สมชาย  หนกั  42  กิโลกรัม 
  เอมอร  หนกั  34 กิโลกรัม 
  วนิยั หนกั  56 กิโลกรัม 
  สุชาติ หนกั  48  กิโลกรัม 
  วไิล        หนกั  27  กิโลกรัม 

    

13. ขอ้ใดนาํเสนอขอ้มูลนํ*าหนกัของนกัเรียน 5 คน จาก 
มากไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 
 ก. 
 
 
 
 
 ข. 
 
 
 
 
 
 ค. 
 
 
 
 
 
 

การสื�อสาร สื�อ 
ความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และ 
นาํเสนอ 
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. 

ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

14. กราฟแท่งขอ้ใดแสดงขอ้มูลของนํ*าหนกันกัเรียนได ้
ถูกตอ้ง 
 ก. 
 
 
 
 
 
 ข. 
 
 
 
 
 
 
 ค. 
 
 
 
 
 
 

การสื�อสาร สื�อ 
ความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และ 
นาํเสนอ 
 

   

. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

15. กราฟเส้นขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้มูลของนํ*าหนกันกัเรียนจาก 
นอ้ยไปมากไดถู้กตอ้ง 
 ก. 
 
 
 
 
  
 ข. 
 
 
 
 
 
 ค.  
 
 
 
 
 
 

การสื�อสาร สื�อ 
ความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และ 
นาํเสนอ 
 

   

 
 
. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

ขอ้มูลของจาํนวนผลไมต่้อไปนี*ใชต้อบคาํถามขอ้  16 – 18 
    ส้ม    20  ผล 
    เงาะ  30  ผล 
    มงัคุด 45  ผล 
    ชมพู ่ 10  ผล 
 
16. ขอ้ใดนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนผลไม ้จากมากไปนอ้ยได ้
ถูกตอ้ง 
 ก. 
 
 
 
 
 ข. 
 
 
 
 
 ค. 
 
 
 
 
 
 

การสื�อสาร สื�อ 
ความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และ 
นาํเสนอ 
 

   

 
. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

17. กราฟแท่งขอ้ใดแสดงขอ้มูลของจาํนวนผลไมไ้ดถู้กตอ้ง 
 ก. 
 
 
 
 
 
 ข. 
 
 
 
 
 
 
 ค. 
 
 
 
 
 
 
 

การสื�อสาร สื�อ 
ความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และ 
นาํเสนอ 
 

   

 
 
. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

18. กราฟเส้นขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้มูลของจาํนวนผลไม ้จาก
มากไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 
 ก. 
 
 
 
 
 
 ข. 
 
 
 
 
 
 ค. 
 
 
 
 
 

การสื�อสาร สื�อ 
ความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และ 
นาํเสนอ 
 

   

19. จากสูตรหาพื*นที�ของรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสคือ ดา้น × ดา้น   
ซึ� งรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสมีดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนั  ถา้ดา้นของรูป 
สี� เหลี�ยมจตุัรัสดา้นหนึ�งยาว 22 เซนติเมตร รูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสมี 
พื*นที�เท่าไร 

ก. 484   ตารางเซนติเมตร 
ข. 485   ตารางเซนติเมตร 
ค. 486   ตารางเซนติเมตร 

การเชื�อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ 
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. 

ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

20. ถา้ตอ้งการแบ่งรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสที�มีพื*นที�ขนาด 625 
ตารางเซนติเมตร ออกเป็นรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสรูปเล็ก ๆ ใหมี้พื*นที� 
5 ตารางเซนติเมตร เท่า ๆ กนั จะแบ่งไดท้ั*งหมดกี�รูป 
  ก. 100  รูป 
  ข. 125  รูป 
  ค. 150  รูป 

การเชื�อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ 

   

21. พิมพาซื*อแสตมป์ดวงละ 3 บาท จาํนวน 55 ดวง ใหเ้งิน
พนกังานไปรษณีย ์500 บาท พิมพาจะไดรั้บเงินทอนกี�บาท 
  ก. 330   บาท 
  ข. 335   บาท 
  ค. 340   บาท 

การเชื�อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ 

   

22. การทาํกลว้ยบวชชี ใชก้ลว้ยนํ*าวา้ห่ามๆ ไม่สุกมากจาํนวน 
8 ลูก หวักะทิ 1 ถว้ย นํ*าตาล 80 กรัม และเกลือครึ� งชอ้นชา  ถา้
นกัเรียนใชก้ลว้ยนํ*าวา้ 16 ลูก จะตอ้งเพิ�มหวักะทิ นํ*าตาล และ
เกลือเท่าไร  
  ก. หวักะทิ 2 ถว้ย นํ*าตาล 160 กรัม และเกลือ 1 
ชอ้นชา 
  ข. หวักะทิ 3 ถว้ย นํ*าตาล 200 กรัม และเกลือ 2 
ชอ้นชา 
  ค. หวักะทิ 4 ถว้ย นํ*าตาล 260 กรัม และเกลือ 3 
ชอ้นชา 

การเชื�อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ 

   

 
. 
 
 
 



 111

ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

23. เมื�อชา้งโตเต็มที�มีนํ* าหนกัตวัถึง 5,000 กิโลกรัม  ขณะที�
สิงโตเมื�อโตเตม็ที�มีนํ* าหนกัตวั 300 กิโลกรัม  ถา้นาํนํ* าหนกัของ
สิงโตรวมกนั 10 ตวั นอ้ยกวา่นํ*าหนกัของชา้ง 1 ตวั กี�กิโลกรัม 
  ก. 500  กิโลกรัม 
  ข. 1,000  กิโลกรัม 
  ค. 2,000  กิโลกรัม 

การเชื�อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ 

   

24. นํ*าอดัลมยี�หอ้หนึ�งบรรจุ 1 ขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร มี
ปริมาณคาเฟอีน 23 มิลลิกรัม ถา้นกัเรียนดื�มนํ*าอดัลม 3 ขวด  
จะไดรั้บคาเฟอีนกี�มิลลิกรัม 
  ก. 71 มิลลิกรัม 
  ข. 70 มิลลิกรัม 
  ค. 69 มิลลิกรัม 

การเชื�อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ 

   

25. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก ลบระคน ของจาํนวน 3
จาํนวนมา 5 ขอ้ และไดค้าํตอบเท่ากบั 22 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 
  (10 -  2)  + 14 = 22 

คิดสร้างสรรค ์    

26. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก คูณระคน ของจาํนวน 3
จาํนวนมา 5 ขอ้   
  และไดค้าํตอบเท่ากบั  30 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  (3 × 5)  + 15 = 30 

คิดสร้างสรรค ์    

27. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก ลบ คูณระคน ของจาํนวน 
4 จาํนวนมา 5 ขอ้  และไดค้าํตอบเท่ากบั 50 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  (1 × 15) - 5 + 40  = 50 

คิดสร้างสรรค ์    

. 
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ขอ้สอบ 
ทกัษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนน 

+1 0 -1 

28. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก ลบ  คูณ หารระคน ของ
จาํนวน 4 จาํนวนมา 5 ขอ้  และไดค้าํตอบเท่ากบั  50 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  (20 ÷ 2) + (2 × 10) + (30 - 10)  = 50 
 

คิดสร้างสรรค ์    

29. ใหน้กัเรียนนาํจาํนวนที�กาํหนดใหต่้อไปนี*  3 จาํนวนมา
สร้างโจทยก์ารบวก ลบ ระคน 5 ขอ้ ใหไ้ดค้าํตอบไม่เกิน 20 
5, 6, 7, 10, 15, 18, 21, 24, 26, 30, 34, 35   
  ตวัอยา่งคาํตอบ 
  15 + 7 - 6  =  16 
 

คิดสร้างสรรค ์    

30. ใหน้กัเรียนนาํจาํนวนที�กาํหนดใหต่้อไปนี*  3 จาํนวนมา
สร้างโจทยก์ารบวก ลบ คูณระคน 5 ขอ้ ใหไ้ดค้าํตอบไม่เกิน 20 
2, 4, 8, 10, 14, 15, 25, 24, 26, 28, 30, 50  
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  15 + 7  - (4 × 2) =  14 
เกณฑใ์หค้ะแนน ขอ้ที� 25 – 30  
ตอบถูก  3 - 5   ขอ้    ได ้ 1 คะแนน 
ตอบถูก  0 – 2   ขอ้    ได ้ 0 คะแนน 

คิดสร้างสรรค ์    

 
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื�อ...................................................ผูป้ระเมิน 
                   (......................................................) 
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แบบประเมินข้อคําถามวดัความพงึพอใจ 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

ระดับชั$นประถมศึกษาปีที� 3 
 
คําชี$แจง โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามที�แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ระดบันกัเรียนชั นประถมศึกษาปีที� 3 แลว้ขีด
เครื�องหมาย � ในช่องระดบัคะแนน  ตามเกณฑ ์ดงันี*  
    +1   หมายถึง แน่ใจวา่ ขอ้สอบ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมที�วดั มีความ
สอดคลอ้งกนั 
       0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ขอ้สอบ กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมที�วดั 
มีความสอดคลอ้งกนั 
    -1   หมายถึง แน่ใจวา่ ขอ้สอบ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมที�วดัไม่มีความ
สอดคลอ้งกนั 
 

ขอ้คาํถาม 
คะแนน 

+1 0 −1 
1. ชุดกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
2. ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหมี้การปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ที�    
3. กิจกรรมแต่ละชุดน่าสนใจ เรียนรู้ไดง่้าย    
4. เนื อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป    
5. มีรูปแบบการพิมพส์วยงาม น่าสนใจ    
6. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล    
7. ชุดกิจกรรมกระตุน้ใหมี้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์    
8. ชุดกิจกรรมช่วยใหแ้กปั้ญหาอยา่งเป็นลาํดบัขั นตอน    
9. ชุดกิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจในการเรียนคณิตศาสตร์    
10. ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
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 ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื�อ.....................................................ผูป้ระเมิน 
     (.....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

ตาราง  10  ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 

ชุดกิจกรรม
ที� 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 
X  

ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสม 1 2 3 4 5 

1 4.60 4.47 4.60 4.87 4.53 4.61 มากที�สุด 
2 4.53 4.53 4.73 4.87 4.40 4.61 มากที�สุด 
3 4.60 4.47 4.47 4.33 4.40 4.45 มาก 
4 4.67 4.60 4.67 4.47 4.47 4.57 มากที�สุด 
5 4.67 4.53 4.53 4.53 4.47 4.55 มากที�สุด 

รวมเฉลี�ย 4.56 มากที�สุด 

 
ตาราง 11 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ที� 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 
X  

ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสม 1 2 3 4 5 

1 4.88 4.84 4.76 4.80 4.84 4.57 มากที�สุด 
2 4.65 4.50 4.55 4.55 4.60 4.57 มากที�สุด 
3 4.55 4.60 4.65 4.55 4.65 4.60 มากที�สุด 
4 4.80 4.55 4.55 4.60 4.70 4.64 มากที�สุด 
5 4.45 4.65 4.70 4.70 4.55 4.61 มากที�สุด 
6 4.45 4.30 4.60 4.65 4.45 4.49 มาก 
7 4.45 4.65 4.70 4.70 4.50 4.60 มากที�สุด 
8 4.55 4.75 4.50 4.60 4.45 4.57 มากที�สุด 
9 4.50 4.65 4.45 4.65 4.50 4.55 มากที�สุด 

10 4.50 4.65 4.65 4.70 4.50 4.60 มากที�สุด 
รวมเฉลี�ย 4.60 มากที�สุด 
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ตาราง 12 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน  
 

 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

 
ตาราง 13 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 14 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามวดัความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 15 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน 
 

ขอ้ที�  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.43 0.25 

2 0.55 0.50 

3 0.38 0.25 

4 0.65 0.30 

5 0.33 0.25 

6 0.38 0.30 

7 0.53 0.35 

8 0.43 0.35 

9 0.43 0.50 

10 0.45 0.40 

11 0.53 0.45 

12 0.43 0.25 

13 0.50 0.50 

14 0.33 0.25 

15 0.65 0.30 

16 0.33 0.25 

17 0.35 0.30 

18 0.53 0.35 

19 0.45 0.40 

20 0.58 0.55 

21 0.33 0.25 

22 0.35 0.30 

23 0.28 0.25 

24 0.38 0.35 

25 0.38 0.30 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ขอ้ที�  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

26 0.45 0.40 

27 0.43 0.25 

28 0.35 0.30 

29 0.38 0.40 

30 0.30 0.30 

 ค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.85  

. 
ตาราง 16 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
 

ขอ้ที�  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.64 0.28 

2 0.56 0.50 

3 0.57 0.54 

4 0.40 0.33 

5 0.33 0.25 

6 0.38 0.30 

7 0.53 0.35 

8 0.43 0.35 

9 0.43 0.50 

10 0.45 0.40 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ขอ้ที�  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

11 0.41 0.51 

12 0.48 0.51 

13 0.59 0.48 

14 0.57 0.65 

15 0.40 0.33 

16 0.54 0.51 

17 0.40 0.36 

18 0.48 0.48 

19 0.47 0.49 

20 0.48 0.59 

21 0.49 0.35 

22 0.48 0.28 

23 0.35 0.38 

24 0.54 0.30 

25 0.54 0.54 

26 0.37 0.54 

27 0.44 0.35 

28 0.44 0.40 

29 0.38 0.40 

30 0.38 0.35 

 ค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.87  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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สถิติที�ใชใ้นการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 155)   
 

    
        E1      =  
 
   เมื�อ   E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหดั หรืองาน 
     A แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกชิ4น หรืองาน 
     N แทน จาํนวนผูเ้รียน   
 
     
   
        E2      =  
    
   เมื�อ   E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
               แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
     B แทน คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
     N แทน จาํนวนผูเ้รียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑X

× 100 
B 
N

F∑

∑F

× 100 
A 
N

X∑
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ตาราง 17 การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ในขั4นการทดลองแบบหนึ�งต่อหนึ�ง 
 

คนที� 
คะแนน 

ระหวา่งเรียน (E1)  
(50 คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน (E2)  
(60 คะแนน) 

1 22 31 
2 38 28 
3 34 33 

∑X 94 92 

X  31.33 30.67 
S.D. 8.33 2.52 

ร้อยละ 62.67 51.11 
 

 

ตาราง 18 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ในขั4นการทดลองแบบหนึ�งต่อหนึ�ง 
 

ชุด
กิจกรรม 

n  
ประสิทธิภาพกระบวนการ 

(E1) 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

(E2)   E1 / E2 

∑X  A E1 ∑F  B E2 

ชุดที� 1-5 3 94 50 62.67 92 60 51.11 62.67 / 51.11   

   

 

 

 

 

 

 

ตาราง 19 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ในขั4นการทดลองแบบ 1 :10 
 

คนที� คะแนน 
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ระหวา่งเรียน (E1)  
(50 คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน (E2)  
(60 คะแนน) 

1 34 38 
2 38 47 
3 35 48 
4 35 45 
5 40 50 
6 42 51 
7 38 48 
8 40 47 
9 35 45 
10 40 45 

∑X 377 464 

X  37.70 46.40 
S.D. 2.79 3.60 

ร้อยละ 75.40 77.33 
 

ตาราง 20 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ในขั4นการทดลองแบบ 1 : 10 
 

ชุด
กิจกรรม 

n  
ประสิทธิภาพกระบวนการ 

(E1) 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

(E2)   E1 / E2 

∑X  A E1 ∑F  B E2 

ชุดที� 1-5 10 377 50 75.40 464 60 777.33 75.40 / 77.33   

   

 

ตาราง 21 การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ในขั4นการทดลองภาคสนาม 
 

คนที� 
คะแนน 

ระหวา่งเรียน (E1)  ทดสอบหลงัเรียน (E2)  
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(50 คะแนน) (60 คะแนน) 
1 42 45 
2 42 52 
3 45 50 
4 42 51 
5 41 50 
6 40 50 
7 45 48 
8 46 53 
9 47 56 
10 38 56 
11 36 51 
12 35 50 
13 40 50 
14 40 51 
15 45 48 
16 32 48 
17 35 45 
18 36 45 
19 29 47 
20 30 49 

  

 

 

 

 

ตาราง 21 (ต่อ) 
 

คนที� 
คะแนน 

ระหวา่งเรียน (E1)  ทดสอบหลงัเรียน (E2)  
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(50 คะแนน) (60 คะแนน) 
21 40 45 
22 48 52 
23 35 54 
24 42 44 
25 48 47 
26 41 47 
27 40 50 
28 35 50 
29 40 48 
30 35 49 

∑X 1190 441 

X  40.44 49.00 
S.D. 5.08 2.96 

ร้อยละ 80.89 81.67 
 

ตาราง 22 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ในขั4นการทดลองภาคสนาม 
 

ชุด
กิจกรรม 

n  
ประสิทธิภาพกระบวนการ 

(E1) 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

(E2)   E1 / E2 

∑X  A E1 ∑F  B E2 

ชุดที� 1-5 30 1190 50 80.89 441 60 81.67 80.89 / 81.67   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คะแนนของกลุ่มทดลอง  
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ตาราง 23 คะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 3 กลุ่มทดลอง ก่อนและ  
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 

คนที# 
คะแนนวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
1 10 21 11               121  
2 11 20 9                 81  
3 15 25 10               100  
4 14 24 10               100  
5 12 24 12               144  
6 13 25 12               144  
7 14 24 10               100  
8 15 25 10               100  
9 12 24 12               144  
10 10 20 10               100  
11 14 24 10               100  
12 15 25 10               100  
13 9 26 17               289  
14 9 25 16               256  
15 8 29 21               441  
16 14 29 15               225  
17 14 24 10               100  
18 15 25 10               100  
19 12 23 11               121  
20 14 25 11               121  
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

คนที# 
คะแนนวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
21 10 24 14 196 
22 10 25 15 225 
23 10 25 15 225 
24 14 30 16 256 
25 18 26 8 64 

Σ 312 617 305 3,953 

X  12.48 24.68   
S.D. 2.50 2.36   
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ตาราง 24 คะแนนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 3 กลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 

คนที# 
คะแนนวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
1 12 24 12               144  
2 9 21 12               144  
3 9 20 11               121  
4 8 21 13               169  
5 10 24 14               196  
6 11 25 14               196  
7 12 28 16               256  
8 10 24 14               196  
9 10 21 11               121  
10 10 23 13               169  
11 10 23 13               169  
12 10 25 15               225  
13 9 21 12               144  
14 9 20 11               121  
15 11 20 9                 81  
16 12 24 12               144  
17 14 26 12               144  
18 15 30 15               225  
19 10 23 13               169  
20 10 22 12               144  
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

คนที# 
คะแนนวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 
21 9 21 12 144 
22 11 24 13 169 
23 12 25 13 169 
24 15 29 14 196 
25 15 24 9 81 

Σ 273 588 315 4,037 

X  10.92 23.52   
S.D. 2.02 2.73   
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ตาราง 25 คะแนนระหวา่งเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา
ปีที# 3 

 

คนที# 
คะแนนระหวา่งเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

ชุดที# 1 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 2 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 3 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 4 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 5 
(10 คะแนน) 

รวม 
(50 คะแนน) 

1 7 7 7 8 7 36 
2 8 8 8 8 8 40 
3 8 8 8 8 8 40 
4 8 8 8 8 8 40 
5 8 8 7 8 8 39 
6 8 8 7 8 8 39 
7 8 8 8 7 8 39 
8 8 9 9 8 8 42 
9 8 7 8 9 8 40 

10 9 8 6 8 8 39 
11 9 8 8 6 9 40 
12 10 6 8 9 8 41 
13 9 8 9 7 8 41 
14 7 8 8 9 7 39 
15 9 7 10 8 9 43 
16 7 6 9 7 8 37 
17 7 8 8 8 7 38 
18 9 8 10 10 9 46 
19 7 7 9 8 8 39 
20 6 10 8 6 9 39 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

คนที# 
คะแนนระหวา่งเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

ชุดที# 1 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 2 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 3 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 4 
(10 คะแนน) 

ชุดที# 5 
(10 คะแนน) 

รวม 
(50 คะแนน) 

21 9 7 9 10 10 45 
22 9 9 10 9 7 44 
23 9 10 8 8 9 44 
24 9 9 8 9 6 41 
25 9 8 9 9 9 44 

∑X 205 198 207 203 202 1,015 

X  8.20 7.92 8.28 8.12 8.08 40.60 
S.D. 0.96 1.00 0.98 1.01 0.86 2.52 

ร้อยละ 82.00 79.20 82.80 81.20 80.80 81.20 
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ตาราง 26 คะแนนวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชั�นประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

คนที# 
ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  

(30 คะแนน) 
ทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์(30 คะแนน) 
รวม 

(60 คะแนน) 
1 21 24 45 
2 20 21 41 
3 25 20 45 
4 24 21 45 
5 24 24 48 
6 25 25 50 
7 24 28 52 
8 25 24 49 
9 24 21 45 

10 20 23 43 
11 24 23 47 
12 25 25 50 
13 26 21 47 
14 25 20 45 
15 29 20 49 
16 29 24 53 
17 24 26 50 
18 25 30 55 
19 23 23 46 
20 25 22 47 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

 

ตาราง 27 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยทดลองกบันกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 3กลุ่มทดลอง 
จาํนวน 25 คน 

 

ชุด
กิจกรรม 

n  
ประสิทธิภาพกระบวนการ 

(E1) 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

(E2)   E1 / E2 

∑X  A E1 ∑F  B E2 

ชุดที# 1-5 25 1015 50 81.20 1205 60 80.33 81.20 / 80.33   

   

 
 
 
 
 
 
 

คนที# 
ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  

(30 คะแนน) 
ทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์(30 คะแนน) 
รวม 

(60 คะแนน) 
21 24 21 45 
22 25 24 49 
23 25 25 50 
24 30 29 59 
25 26 24 50 

∑X 617 588 1,205 

X  24.68 23.52 48.20 
S.D. 2.36 2.73 3.92 

ร้อยละ 82.27 78.40 80.33 
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ตาราง 28 คะแนนประเมินความพึงพอใจ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 3 ที#มีต่อชุดกิจกรรม 
 

คนที# 
รายการประเมิน ขอ้ที# 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
5 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
6 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
7 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
8 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
9 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

10 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
20 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

คนที# 
รายการประเมิน ขอ้ที# 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
22 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
23 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
24 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
25 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 

Σ       64        63        64        65        62        61        67        64        60        66  

X  2.56 2.52 2.56 2.60 2.48 2.44 2.68 2.56 2.40 2.64 
S.D. 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.51 0.48 0.51 0.50 0.49 

คะแนนเฉลี#ยรวม  2.54 
ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ!ทางการเรียน 
เรือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

ชั&นประถมศึกษาปีที 3 เวลา 60 นาท ี
 
คาํชี&แจง จงเลอืกคาํตอบทีถูกต้อง 
 1. จงหาผลบวก  3,327 + 789 = � 
  ก. 4,116   
  ข. 4,117 
  ค. 4,118   
  
 2. จงหาผลบวก  (560 + 1,679) + 2,221 = � 
  ก. 4,450    
  ข. 4,455 
  ค. 4,460    
 
 3. แม่คา้ขายส้มโอ ครั' งแรกขายส้มโอได ้500 ผล ครั' งที,สองขายได ้732 ผล แม่คา้ขายส้มโอ
ไดท้ั'งหมดกี,ผล 
  ก. 1,231 ผล 
  ข. 1,232 ผล 
  ค. 1,233 ผล 
 
 4. จงหาผลลบ 9,298  –  9,180 = � 
  ก. 118 
  ข. 119 
  ค. 120 
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 5. จงหาผลลบ 41,809 – (63,200 – 50,500) = � 
  ก. 29,109 
  ข. 29,110 
  ค. 29,111 
 
 6. สมชายมีเงิน 5,000 บาท ซื'อรองเทา้คู่หนึ,งราคา 452 บาท ซื'อกระเป๋าหนึ,งใบ ราคา 500 
บาท สมชายเหลือเงินกี,บาท 
  ก. 2,048 บาท 
  ข. 3,048 บาท 
  ค. 4,048 บาท 
 

 7. จงหาผลคูณ 201 × 8 = � 
  ก. 168 
  ข. 1,608 
  ค. 10,608 
 
 8. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
  ก. 0 × 102 = 0 

  ข. 857  × 2 = 2 × 857 

  ค. (254 ×5) × 6 =  254 ×  (5 × 6) × 0 
 
 9. มีกล่องวางอยู ่100 แถว แต่ละแถวมีกล่อง 4 ใบ มีกล่องทั'งหมดกี,ใบ 
  ก. 200 ใบ 
  ข. 400 ใบ 
  ค. 600 ใบ 
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 10. จงหาผลคูณ  85 × 23 = � 
  ก. 1,955 
  ข. 2,955 
  ค. 3,955  
 
 11. นกัวิ,ง 15 คน วิ,งรอบสนามกีฬาคนละ 50 เมตร คิดเป็นระยะทางที,ทั'งสิบหา้คนวิ,งทั'งหมด
กี,เมตร 
  ก. 650 เมตร 
  ข. 750 เมตร 
  ค. 850 เมตร 
  
 12. นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที, 3 จาํนวน 23 คน บริจาคเงินใหก้บันกัดนตรีคนพิการคนละ 
25 บาท  คิดเป็นเงินบริจาคทั'งหมดกี,บาท 
  ก. 575 บาท 
  ข. 675 บาท 
  ค.   775 บาท 
 
 13. จงหาผลหาร 124 ÷ 4  = � 
  ก. 30 
  ข. 31 
  ค. 32 

 
 14. ขอ้ใดมีผลหารเท่ากบัผลหารของ 100 ÷ 4   
  ก. 110 ÷ 2 

  ข. 140  ÷ 3 

  ค. 150 ÷ 6 
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 15. ขอ้ใดเป็นการตรวจคาํตอบของ 207 ÷ 3 = 69 
  ก. 69 × 3 = 207 

  ข. 23 × 9 = 207 

  ค. 207 ×1 = 207 
 
 16. จาํนวนในช่องวา่ง                 คือจาํนวนใด    
 

 
 
 
  
 
   
 

 
 
 
   
  ก. 10 
  ข. 12 
  ค. 14 
 
 17.  จงหาผลหาร 4,336 ÷ 8  = � 
  ก. 540 
  ข. 541 
  ค. 542 
 

2      2,556 
        2 
        0 5 
           4 
            15 
             
               16 
               16 
                 0 
             

1 278 
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 18. ขอ้ใดมีผลหารเท่ากบั 281 
  ก. 1,124  ÷ 4  

  ข. 1,515  ÷ 5 
  ง. 4116  ÷ 6 
 
 19. จงหาผลลพัธ์ของ (8,254 + 524) – (251 +100) = � 
  ก. 8,625 
  ข. 8,626 
  ค. 8,627 
 
 20. จงหาผลลพัธ์ของ (115 ÷  5)  – 20 = � 
  ก. 2 
  ข. 3 
  ค. 4 
 
 21. จงหาผลลพัธ์ของ (12 × 24)  ÷ 4  = � 
  ก. 52 
  ข. 62 
  ค. 72 

 
 22. จงหาผลลพัธ์ของ (630 ÷ 9)  × 0 = � 
  ก. 0 
  ข. 70 
  ค. 700 
 
 23. ขอ้ใดมีผลลพัธ์เท่ากบัผลลพัธ์ของ (24 × 3) + (2,120 – 1,100)  = � 
  ก. 82 + 2,000 
  ข. 72 + 1,020 
  ค. 62 + 1,010 
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 24. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. (85 × 6) + 3 = 3 + (6 × 85) 
  ข. (70 ÷ 7)  – 10 = 10 – (70 ÷ 7)  
  ค. (60 – 6) ÷ 10 =  60 ÷  (10 – 6) 
 
 25. จากโจทยปั์ญหาที,กาํหนดให ้ขอ้ใดเขียนประโยคสัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 
  “สมหญิงมีเงิน 200 บาท นาํไปซื'อหนงัสือ 5 เล่ม ราคาเล่มละ 50 บาท สมหญิงเหลือเงินกี,
บาท” 
  ก. 200 × (5 + 20) = � 
  ข. 200 +  (5 + 20) = � 
  ค. 200 –  (5 × 20) = � 
 
 26. จากโจทยปั์ญหาที,กาํหนดให ้ขอ้ใดเขียนประโยคสัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 
  “วชิยัซื'อปากกา 4 ดา้ม ราคาดา้มละ 6 บาท และซื'อกระเป๋าหนึ,งใบ รวมเป็นเงิน
ทั'งสิ'น 63 บาท กระเป๋าราคาใบละกี,บาท ” 
  ก. 63 – (4 × 6) = � 
  ข.   (4 × 6) + 63 = � 
  ค.   (4 × 6) – 63 = � 
 
 27. ในหอ้งเรียนมีเกา้อี'  3 แถว ๆ  ละ 12 ตวั นกัเรียนยกเกา้อี'มาเพิ,มอีก 4 ตวั ในหอ้งเรียน
มีเกา้อี'ทั'งหมดกี,ตวั 
  ก. 30 ตวั 
   ข. 40 ตวั 
  ค. 50 ตวั 
 
 28. มีเงิน 500 บาท ซื'อหนงัสือ 3 เล่ม ราคาเล่มละ 150 บาท จะไดเ้งินทอนกี,บาท 
  ก. 20 บาท 
  ข. 30 บาท 
  ค. 50 บาท 
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 29. ยพุาเกบ็ดอกกหุลาบได ้120 ดอก นาํมาจดัเป็นช่อดอกไมไ้ดช่้อละ 6 ดอก และ
นาํไปขายช่อ 50 บาท ยพุาจะไดรั้บเงินกี,บาท 
  ก. 1,000  บาท 
  ข. 2,000  บาท 
  ค. 3,000 บาท 
 
 30. มีนกัเรียน 35 คน ตอ้งการจดักลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ไดกี้,กลุ่ม และเหลือเศษกี,คน 
  ก. จดัได ้6 กลุ่ม เหลือเศษ 4 คน 
  ข. จดัได ้5 กลุ่ม เหลือเศษ 5 คน 
  ค. จดัได ้4 กลุ่ม เหลือเศษ 5 คน   
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เฉลยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ!ทางการเรียน 
เรือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

ชั&นประถมศึกษาปีที 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้   ขอ้  
1. ข  16. ค 
2. ค  17. ค 
3. ข  18. ก 
4. ก  19. ค 
5. ก  20. ข 
6. ค  21. ค 
7. ข  22. ก 
8. ค  23. ข 
9. ข  24. ก 

10. ก  25. ค 
11. ข  26. ก 
12. ก  27. ข 
13. ข  28. ค 
14 ค  29. ก 
15. ก  30. ข 



149 
 

แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
เรือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

ชั&นประถมศึกษาปีที 3  เวลา 90 นาท ี
 
ตอนที 1 ขอ้ที, 1 - 24 ใชเ้วลาทดสอบ 60 นาที 
คาํชี&แจง จงเลือกคาํตอบที,ถูกตอ้ง  
การแก้ปัญหา  
 1. ผลบวกของ 564 กบั 1,000 มากกวา่ 1,700 เท่าไร 
  ก. 135   
  ข. 136 
  ค. 137   
 
 2. ผลบวกของ 950 กบั 711 นอ้ยกวา่ 2,000 เท่าไร 
  ก. 339 
  ข. 400 
  ค. 401 
 
 3. ผลต่างของ 65 กบั 32 มากกวา่ ผลบวกของ 20 กบั 5 เท่าไร 
  ก. 2 
  ข. 4 
  ค. 8 
 
 4. ถา้นกัเรียนไดทุ้นการศึกษาจากโรงเรียน 1,500 บาท แลว้นกัเรียนนาํไปซื'ออุปกรณ์การ
เรียน 356 บาท นกัเรียนจะเหลือเงินไปฝากธนาคารกี,บาท 
  ก. 1,144  บาท 
  ข. 1,044 บาท 
  ค. 944  บาท 
 



150 
 

 5. ถา้คุณครูมอบหมายให้นกัเรียนนาํขนมปัง 72 ชิ'นไปแจกใหก้บันกัเรียนชั'นอนุบาล 
จาํนวน 12 คน คนละเท่าๆ กนั นกัเรียนอนุบาลจะไดรั้บขนมปังคนละกี,ชิ'น 
  ก. 5 ชิ'น 
  ข. 6 ชิ'น 
  ค. 7 ชิ'น 
 
 6. ถา้คุณแม่วานใหน้กัเรียนไปซื'อของที,ตลาด มีรายการของที,จะซื'อดงันี'  
  หอมแดง 1 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 40 บาท 
  นํ'าปลา 2 ขวด ราคาขวดละ 20 บาท 
  นํ'ามนัพืช 1 ขวด ราคาขวดละ 37 บาท 
  นกัเรียนจะตอ้งเตรียมเงินไปอยา่งนอ้ยกี,บาท  
  ก. 100 บาท 
  ข. 110 บาท 
  ค. 115 บาท  
 
การให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 
 7. (25 + 32) – 20 =  1,000 - � 
  จาํนวนในช่อง �  เท่ากบัเท่าไร 
  ก. 963 
  ข. 964 
  ค. 965 
 
 8. กุง้แหง้ 1 กิโลกรัม ราคา 250 บาท  ถา้ตอ้งการซื'อ 10 กิโลกรัม ตอ้งจ่ายเงินกี,บาท 
  ก. 2,000 บาท 
  ข. 2,500 บาท 
  ค. 3,000 บาท 
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 9. ป้องสูงกวา่เปีL ยก 5 เซนติเมตร  ถา้ป้องสูง 147 เซนติเมตร เปีL ยกจะสูงเท่าไร 
  ก. 140  เซนติเมตร 
  ข. 141  เซนติเมตร 
  ค. 142  เซนติเมตร 
 
 10. ดินสอสีแดงยาว 10 เซนติเมตร ดินสอสีดาํสั'นกวา่ดินสอสีแดง 2 เซนติเมตร ดินสอ 
สีเหลืองสั'นกวา่ดินสอสีดาํ 1เซนติเมตร ดินสอสีเหลืองยาวกี,เซนติเมตร 
  ก. 7 เซนติเมตร 
  ข. 8 เซนติเมตร 
  ค. 9 เซนติเมตร 
 
 11. พี,ชายนาํเงินรวมกบันอ้งชายไดท้ั'งหมด 500 บาท ถา้พี,ชายมีเงิน 352 บาท นอ้งชายมีเงินกี,บาท 
  ก. 146   บาท 
  ข. 147   บาท 
  ค. 148   บาท 
 
 12. ถา้  A + B   มากกวา่ B + C  แลว้ C เท่ากบัเท่าไร  เมื,อกาํหนดให ้ A = 100 , B =  200 
  ก.  105 
  ข. 101 
  ค. 99 
  
การสื,อสาร สื,อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอ 
 ขอ้มูลของนํ'าหนกันกัเรียน 5  คน ต่อไปนี'  ใชต้อบคาํถามขอ้  13 – 15  
  สมชาย  หนกั  42  กิโลกรัม 
  เอมอร  หนกั  34 กิโลกรัม 
  วนิยั หนกั  56 กิโลกรัม 
  สุชาติ หนกั  48  กิโลกรัม 
  วไิล        หนกั  27  กิโลกรัม 
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 13. ขอ้ใดนาํเสนอขอ้มูลนํ'าหนกัของนกัเรียน 5 คน จากมากไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 
  ก. 

นกัเรียน นํ'าหนกั (กิโลกรัม) 
วนิยั 56 

สุชาติ 48 
วไิล 27 

สมชาย 42 
เอมอร 34 

 
  ข. 

นกัเรียน นํ'าหนกั (กิโลกรัม) 
สุชาติ 48 
วไิล 27 

สมชาย 42 
เอมอร 34 
วนิยั 56 

   
  ค. 

นกัเรียน นํ'าหนกั (กิโลกรัม) 
วนิยั 56 

สุชาติ 48 
สมชาย 42 
เอมอร 34 
วไิล 27 
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 14. กราฟแท่งขอ้ใดแสดงขอ้มูลของนํ'าหนกันกัเรียนไดถู้กตอ้ง 
  
  ก. 
 
 
 
 
 

 

สม
ชา

ย    
เอ

มอ
ร  

วนิ
ยั  

สุช
าติ

   

 วไิ
ล 

  ข. 
 
 
 
 
 

 

สม
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มอ
ร  
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สุช
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  ค. 
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 15. กราฟเส้นขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้มูลของนํ'าหนกันกัเรียนจากนอ้ยไปมากไดถู้กตอ้ง 
  ก. 
 

 
 
 
 
 
 
  ข. 
 
 
 
 
 
 
  ค. 
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  ขอ้มูลของจาํนวนผลไมต่้อไปนี'ใชต้อบคาํถามขอ้  16 - 18 
    ส้ม    20  ผล 
    เงาะ  30  ผล 
    มงัคุด 45  ผล 
    ชมพู ่ 10  ผล 
 16. ขอ้ใดนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนผลไม ้จากมากไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 
  ก. 

ผลไม ้ จาํนวน (ผล) 
ส้ม 20 
เงาะ 30 

มงัคุด 45 
ชมพู ่ 10 

  ข. 
ผลไม ้ จาํนวน (ผล) 
ชมพู ่ 10 
ส้ม 20 
เงาะ 30 

มงัคุด 45 
  ค. 

ผลไม ้ จาํนวน (ผล) 
มงัคุด 45 
เงาะ 30 
ส้ม 20 

ชมพู ่ 10 
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 17. กราฟแท่งขอ้ใดแสดงขอ้มูลของจาํนวนผลไมไ้ดถู้กตอ้ง 
 
  ก. 
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 18. กราฟเส้นขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้มูลของจาํนวนผลไม ้จากมากไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 
 
  ก. 
 

 
 
 
 
 
 
  ข. 
 
 
 
 
 
 
  ค. 
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การเชือมโยงทางคณติศาสตร์ 
 19. จากสูตรหาพื'นที,ของรูปสี, เหลี,ยมจตุัรัสคือ ดา้น × ดา้น ซึ, งรูปสี, เหลี,ยมจตุัรัสมีดา้นทุกดา้น
ยาวเท่ากนั ถา้ดา้นของรูปสี,เหลี,ยมจตุัรัสดา้นหนึ,งยาว 22 เซนติเมตร รูปสี,เหลี,ยมจตุัรัสมีพื'นที,เท่าไร 

ก. 484   ตารางเซนติเมตร 
ข. 485   ตารางเซนติเมตร 

  ค. 486   ตารางเซนติเมตร 
  
 20. ถา้ตอ้งการแบ่งรูปสี, เหลี,ยมจตุัรัสที,มีพื'นที,ขนาด 625 ตารางเซนติเมตร ออกเป็นรูปสี, เหลี,ยม
จตุัรัสรูปเล็ก ๆ ใหมี้พื'นที, 5 ตารางเซนติเมตร เท่า ๆ กนั จะแบ่งไดท้ั'งหมดกี,รูป 
  ก. 100  รูป 
  ข. 125  รูป 
  ค. 150  รูป 
 
 21. พิมพาซื'อแสตมป์ดวงละ 3 บาท จาํนวน 55 ดวง ใหเ้งินพนกังานไปรษณีย ์500 บาท พิมพาจะ
ไดรั้บเงินทอนกี,บาท 
  ก. 330   บาท 
  ข. 335   บาท 
  ค. 340   บาท 
 
 22. การทาํกลว้ยบวชชี ใชก้ลว้ยนํ'าวา้ห่ามๆ ไม่สุกมากจาํนวน 8 ลูก หวักะทิ 1 ถว้ย นํ'าตาล 80 
กรัม และเกลือครึ, งชอ้นชา  ถา้นกัเรียนใชก้ลว้ยนํ'าวา้ 16 ลูก จะตอ้งเพิ,มหวักะทิ นํ'าตาล และเกลือ
เท่าไร  
  ก. หวักะทิ 2 ถว้ย นํ'าตาล 160 กรัม และเกลือ 1 ชอ้นชา 
  ข. หวักะทิ 3 ถว้ย นํ'าตาล 200 กรัม และเกลือ 2 ชอ้นชา 
  ค. หวักะทิ 4 ถว้ย นํ'าตาล 260 กรัม และเกลือ 3 ชอ้นชา 
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 23. เมื,อชา้งโตเต็มที,มีนํ' าหนกัตวัถึง 5,000 กิโลกรัม  ขณะที,สิงโตเมื,อโตเต็มที,มีนํ' าหนกัตวั 300 
กิโลกรัม  ถา้นาํนํ'าหนกัของสิงโตรวมกนั 10 ตวั นอ้ยกวา่นํ' าหนกัของชา้ง 1 ตวั กี,กิโลกรัม 
  ก. 500  กิโลกรัม 
  ข. 1,000  กิโลกรัม 
  ค. 2,000  กิโลกรัม 
 
 24. นํ'าอดัลมยี,หอ้หนึ,งบรรจุ 1 ขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร มีปริมาณคาเฟอีน 23 มิลลิกรัม ถา้
นกัเรียนดื,มนํ'าอดัลม 3 ขวด  
จะไดรั้บคาเฟอีนกี,มิลลิกรัม 
  ก. 71 มิลลิกรัม 
  ข. 70 มิลลิกรัม 
  ค. 69 มิลลิกรัม 
 
คดิสร้างสรรค์ 
ตอนที 2 ขอ้ที, 25 -30 ใชเ้วลาทดสอบ 30 นาที 
คาํชี&แจง จงตอบคาํถามต่อไปนี'  
  
 25. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก ลบระคน ของจาํนวน 3จาํนวนมา 5 ขอ้ และไดค้าํตอบ
เท่ากบั 22 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 
  (10 -  2)  + 14 = 22 
 

โจทยก์ารบวก ลบระคน ของจาํนวน 3 จาํนวน คาํตอบ 
 22 

 22 

 22 

 22 

 22 
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 26. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก คูณระคน ของจาํนวน 3จาํนวนมา 5 ขอ้ และไดค้าํตอบ
เท่ากบั 30 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  (3 × 5)  + 15 = 30 
 

โจทยก์ารบวก คูณระคน ของจาํนวน 3 จาํนวน คาํตอบ 
 30 

 30 

 30 

 30 

 30 

 
 27. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก ลบ คูณระคน ของจาํนวน 4 จาํนวนมา 5 ขอ้  และได้
คาํตอบเท่ากบั 50 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  (1 × 15) - 5 + 40  = 50 
 

โจทยก์ารบวก ลบ คูณระคน ของจาํนวน 4 จาํนวน คาํตอบ 
 50 

 50 

 50 

 50 

 50 
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 28. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวก ลบ  คูณ หารระคน ของจาํนวน 4 จาํนวนมา 5 ขอ้  และได้
คาํตอบเท่ากบั  50 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  (20 ÷ 2) + (2 × 10) + (30 - 10)  = 50 

 
โจทยก์ารบวก ลบ คูณ หารระคน ของจาํนวน 4 จาํนวน คาํตอบ 

 50 

 50 

 50 

 50 

 50 

 
 29. ใหน้กัเรียนนาํจาํนวนที,กาํหนดใหต่้อไปนี'  3 จาํนวนมาสร้างโจทยก์ารบวก ลบ ระคน 5 ขอ้ 
ใหไ้ดค้าํตอบไม่เกิน 20 
5, 6, 7, 10, 15, 18, 21, 24, 26, 30, 34, 35   
  ตวัอยา่งคาํตอบ 
  15 + 7 - 6  =  16 
  

โจทยก์ารบวก ลบ ระคน ของจาํนวน 3 จาํนวน คาํตอบ 
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30. ใหน้กัเรียนนาํจาํนวนที,กาํหนดใหต่้อไปนี'  3 จาํนวนมาสร้างโจทยก์ารบวก ลบ คูณระคน 5 ขอ้ 
ใหไ้ดค้าํตอบไม่เกิน 20 
2, 4, 8, 10, 14, 15, 25, 24, 26, 28, 30, 50  
  ตวัอยา่งคาํตอบ 

  15 + 7  - (4 × 2) =  14 
  

โจทยก์ารบวก ลบ คูณระคน ของจาํนวน 3 จาํนวน คาํตอบ 
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เฉลยแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
เรือง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

ชั&นประถมศึกษาปีที 3  
ตอนที 1 ข้อ 1 – 24  
              ข้อละ 1 คะแนน  ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผดิได้ 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที 2  ข้อ 25 – 30  ตรวจคําตอบตามเงือนไขทีโจทย์กําหนดให้ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ตอบถูก    3-5   ขอ้  ได ้ 1 คะแนน 
 ตอบถูก นอ้ยกวา่ 3  ขอ้  ได ้ 0 คะแนน 
  

 
 
 

ขอ้   ขอ้  
1. ข  13. ค 
2. ก  14. ก 
3. ค  15. ข 
4. ก  16. ค 
5. ข  17. ข 
6. ค  18. ก 
7. ก  19. ก 
8. ข  20. ข 
9. ค  21. ข 

10. ก  22. ก 
11. ค  23. ค 
12. ค  24. ค 



164 
 

แบบวดัความพงึพอใจของนักเรียนทีมต่ีอชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
เรือง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที 3 

 

คําชี&แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแสดงความพึงพอใจ ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ แลว้ทาํเครื,องหมาย � ตามความรู้สึกของนกัเรียน ดงันี'  
 ถา้พึงพอใจมาก   ใหท้าํเครื,องหมาย � ช่อง มาก (3) 
 ถา้พึงพอใจปานกลาง ใหท้าํเครื,องหมาย � ช่อง ปานกลาง  (2) 
 ถา้พึงพอใจนอ้ย   ใหท้าํเครื,องหมาย � ช่อง นอ้ย  (1) 
 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก (3) ปานกลาง (2) นอ้ย (1) 
1 ชุดกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานใน     

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   

2 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหมี้การปฏิบติักิจกรรม    
อยา่งเตม็ที, 

   

3 กิจกรรมแต่ละชุดน่าสนใจ เรียนรู้ไดง่้าย    
4 เนื'อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป    
5 มีรูปแบบการพิมพส์วยงาม น่าสนใจ    
6 ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล    
7 ชุดกิจกรรมกระตุน้ใหมี้การแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
   

8 ชุดกิจกรรมช่วยใหแ้กปั้ญหาอยา่งเป็นลาํดบั
ขั'นตอน 

   

9 ชุดกิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ 

   

10 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝน
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

   

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดกจิกรรมคณติศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

เรื$อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

ระดับชั'นประถมศึกษาปีที$ 3 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที$ 1 เรื$อง การบวก               เวลา 1 ชั$วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ค 1.2  เขา้ใจถึงผลที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหว่าง     

การดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 

 ตวัชี�วดั 

 ค 1.2  ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจาํนวนนบัไม่เกินหนึ�งแสน

และศูนย ์พร้อมทั�ง ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์

กบัศาสตร์อื�น ๆ  และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

         ตวัชี�วดั    

 ค 6.1 ป.3/1 ใชว้ธีิการที�หลากหลายแกปั้ญหา 

 ค 6.1 ป.3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร การสื�อความหมาย และการ

นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ค 6.1 ป.3/5 เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ 

 ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายขั�นตอนการผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได ้

 2. หาผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได ้

 3. มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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สาระสําคัญ 
 การหาผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)  ให้นาํจาํนวนที�
เป็นตวัตั�งและตวับวกมาเขียนใหห้ลกัตรงกนั แลว้นาํจาํนวนในหลกัเดียวกนัมาบวกกนั โดยเริ�มบวก
จากหลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัร้อย หลกัพนั และหลกัหมื�น ตามลาํดบั   
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูเขียนโจทยก์ารบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (ไม่มีทด) บนกระดาน แลว้
ใหน้กัเรียนทุกคนหาผลบวกโดยใชป้ระสบการณ์เดิม จากนั�นครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ 
       11,528 + 27,121 = � 
 2. ครูแจง้กบันกัเรียนว่า ครูจะสาธิตการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) 
อีกวธีิหนึ�ง ใหน้กัเรียนดู โดยครูจดัเตรียมบตัรโจทยก์ารบวกที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) 
  31,528 + 27,119 =   41,119 + 32,528 =  
  61,347 + 11,280 =   32,240 + 44,347 =  
  21,319 + 45,473 =   36,470 + 28,319 =  
  45,572 + 29,224 =   37,224 + 55,172 =  
  35,569 + 21,178 =   63,178 + 11,569 =  
  21,297 + 47,446 =   31,446 + 12,297 =  
  64,354 + 18,127 =   57,127 + 28,354 =  
  29,482 + 34,347 =   28,347 + 39,482 =  
 
 3. ครูตั�งคาํถามกระตุน้ความคิดนกัเรียน  
  3.1 นักเรียนคิดว่า สิ� งสําคญัในการหาผลบวกของโจทยก์ารบวกที�มีทดคืออะไร 
พร้อมอธิบายเหตุผล (นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจ) 
 4. ครูสาธิตการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)  
        
      43,339 + 24,493 =  
 
 5. ครูอธิบายประกอบการสาธิตทีละขั�นตอนอย่างละเอียด จากนั� นเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซกัถามขอ้สงสัย หรือขั�นตอนใดที�ตามไม่ทนั  
 6.  ครูแจกบตัรโจทยใ์ห้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มหาผลบวกของ
โจทยที์�ได้รับ โดยดูตวัอย่างการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) จากชุดกิจกรรม   
การเรียนรู้ 



168 

 

 7. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื�อนช่วยกนัสร้างโจทยเ์กี�ยวกบัการบวก และหาคาํตอบจากโจทยที์�
สร้างขึ�น 
 8. สรุปหลกัการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)  
 9. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียนอธิบายหลกัในการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000   
(มีทด)  
 10. นกัเรียนทุกคนทาํใบงาน เรื�อง การบวกจาํนวน  สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 
100,000 (มีทด)  
     11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบของใบงาน และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 12. นกัเรียนร่วมกนัสรุป ดงันี�  
  การหาผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) ให้นํา
จาํนวนที�เป็นตวัตั�งและตวับวกมาเขียนให้หลกัตรงกนั แลว้นาํจาํนวนในหลกัเดียวกนัมาบวกกนั 
โดยเริ�มบวกจากหลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัร้อย หลกัพนั และหลกัหมื�น ตามลาํดบั   
สื$อการเรียนรู้ 
 1. บตัรโจทย ์
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง  การบวก ลบ  คูณ หารระคน 
การวดัและประเมินผล   
 1. วธีิการการวดัและประเมินผล 
  1.1 ตรวจใบงาน เรื�อง การบวก 
  1.2 สังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 2. เครื�องมือ  
  2.1 ใบงาน เรื�อง การบวก 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การทาํใบงาน ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 60 ขึ�นไป 
  3.2 พฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์ระดบัคุณภาพ 2 ขึ�นไป 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที� 

 

 
 

ชื�อ-สกุล 
ความสนใจ 

การแสดง 
ความ

คิดเห็น 

การตอบ 
คาํถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอื�น 

ทาํงาน 
ตามที�ไดรั้บ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑก์ารวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดงันี�  
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลบั ไม่พดูคุยในชั�น มีคาํถามที�ดี ตอบคาํถามถูกตอ้ง ทาํงาน
ส่งครบตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เขา้ชั�นเรียน แต่การแสดงออกนอ้ยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
 
 
 



170 

 

แผนการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
เรื$อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

ระดับชั'นประถมศึกษาปีที$ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที$ 2 เรื$อง การลบ 
เวลา 1 ชั$วโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 1.2  เข้าใจถึงผลที�เกิดขึ� นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหว่าง     
การดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 
 ตวัชี�วดั 
 ค 1.2  ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไม่เกิน      
หนึ�งแสนและศูนย ์พร้อมทั�ง ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อื�น ๆ และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
        ตวัชี�วดั    
 ค 6.1 ป.3/1 ใชว้ธีิการที�หลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร  การสื�อความหมาย 
และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ค 6.1 ป.3/5 เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ 
 ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายขั�นตอนการผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได ้
 2. หาผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได ้
 3. มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
สาระสําคัญ 
 การหาผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีตวัตั� งไม่เกิน 100,000 ให้นําจาํนวนที�อยู่ใน     
หลกัเดียวกนัมาลบกนั ถา้ตวัตั�งในหลกัเดียวกนันอ้ยกวา่ตวัลบ ใหก้ระจายหลกัทางซ้ายมือของตวัตั�ง
มาเพิ�มในหลกันั�น 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ครูเขียนโจทยก์ารลบจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 บนกระดาน แลว้ให้นกัเรียนทุก

คนหาผลลบโดยใชป้ระสบการณ์เดิม จากนั�นครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ 

       7,661 - 1,541 = � 

 2. ครูใหน้กัเรียนทุกคนแข่งขนักนัคิดเลขเร็วตามโจทยที์�กาํหนดใหต่้อไปนี�  

  1) 8,764 - 2,361   2) 11,627 - 6,421  

  3) 9,687 - 2,251   4)  21,948 - 11,315  

  5) 33,562 - 12,114   6)  41,614 - 12,431 

  7) 45,579 - 12,427  8)  51,669 - 21,034  

  9) 63,571 - 30,492  10)  74,321 - 32,342  

  นกัเรียนคนใดคิดหาคาํตอบไดร้วดเร็วและถูกตอ้งทั�งหมดจะเป็นผูช้นะ 

 3. นกัเรียนจบัคู่ร่วมกนัศึกษาตวัอย่างการลบจาํนวนที�มีตวัตั�ง ไม่เกิน 100,000 จากชุด

กิจกรรมคณิตศาสตร์ 

 4. นกัเรียนแต่ละคู่ผลดักนัอภิปรายความรู้ที�ศึกษามาจนเขา้ใจตรงกนั 

 5.  นกัเรียนทุกคนทาํใบงาน เรื�อง การลบจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 แลว้จบัคู่กบั

เพื�อนในกลุ่มผลดักนัอธิบายคาํตอบของใบงาน 

 6. ครูจบัสลากตวัแทน 2-3 คู่ นาํเสนอคาํตอบของใบงาน โดยครูตรวจสอบความถูกตอ้ง

และชมเชยคู่ที�นาํเสนอไดถู้กตอ้งและแนะนาํคู่ที�ยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่

 7. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื�อนช่วยกนัสร้างโจทยเ์กี�ยวกบัการลบ และหาคาํตอบจากโจทยที์�

สร้างขึ�น 

 8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เกี�ยวกบัการลบจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 

ดงันี�  

  การหาผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 ให้นาํจาํนวนที�อยู่ใน

หลกัเดียวกนัมาลบกนั ถา้ตวัตั�งในหลกัเดียวกนันอ้ยกวา่ตวัลบ ใหก้ระจายหลกัทางซ้ายมือของตวัตั�ง

มาเพิ�มในหลกันั�น 

 

สื$อการเรียนรู้ 

 1. บตัรโจทย ์

 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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การวดัและประเมินผล   
 1. วธีิการการวดัและประเมินผล 
  1.1 ตรวจใบงาน เรื�อง การลบ 
  1.2 สังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 2. เครื�องมือ  
  2.1 ใบงาน เรื�อง การลบ 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การทาํใบงาน ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 60 ขึ�นไป 
  3.2 พฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์ระดบัคุณภาพ 2 ขึ�นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที� 

 

 
 

ชื�อ-สกุล 
ความสนใจ 

การแสดง 
ความ

คิดเห็น 

การตอบ 
คาํถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอื�น 

ทาํงาน 
ตามที�ไดรั้บ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑก์ารวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดงันี�  
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลบั ไม่พดูคุยในชั�น มีคาํถามที�ดี ตอบคาํถามถูกตอ้ง ทาํงาน
ส่งครบตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เขา้ชั�นเรียน แต่การแสดงออกนอ้ยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
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คู่มอืครู 
การใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื$อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที$ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัทําโดย 
นางสาวกชกร   พฒัเสมา 

โรงเรียนวดัคลองตะเคยีน อาํเภอเขาคชิฌกฏู จังหวดัจนัทบุรี 

สังกดัสํานักงานเขตพื'นที$การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
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คาํนํา 

 
 คู่มือครูประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จดัทาํขึ�นเพื�อใชเ้ป็นส่วนหนึ�งของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับครู โดยแบ่งเนื�อหาเป็นหน่วยยอ่ยเรียงลาํดบัเนื�อหา
จากง่ายไปหายาก จาํนวน 5 ชุดกิจกรรม เนน้การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
ครูผูส้อนตอ้งศึกษาคู่มือการใชแ้ละเตรียมสื�อการเรียนรู้ใหพ้ร้อม เพื�อใหก้ารจดักิจกรรม
การเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้
 
           กชกร   พฒัเสมา 
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คาํชี'แจง 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 เป็นชุดกิจกรรมที�ครูและนกัเรียนใช้ร่วมกนั โดยครูเป็นผูค้อยดูแล แนะนาํ 
เสนอแนะแนวคิด นกัเรียนมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคล และกลุ่ม ฝึกให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้นน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื�อให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษา
ปีที� 3 มีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนตอ้งศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมให้เขา้ใจ และให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม
ตามลาํดบัขั�นตอนของคาํสั�งในชุดกิจกรรม เมื�อนกัเรียนมีขอ้สงสัย สามารถซกัถามครูไดต้ลอดเวลา  
คะแนนที�นกัเรียนทาํไดจ้ากการทาํกิจกรรม  ใบงานหลงัชุดกิจกรรม จะเป็นคะแนนเก็บระหวา่งเรียน 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั�น
ประถมศึกษาปีที� 3 ประกอบดว้ย 5 ชุดกิจกรรม ดงันี�  
 ชุดกิจกรรมที� 1 เรื�อง การบวก ลบ 
 ชุดกิจกรรมที� 2 เรื�อง การคูณ 
 ชุดกิจกรรมที� 3 เรื�อง การหาร 
 ชุดกิจกรรมที� 4 เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 ชุดกิจกรรมที� 5 เรื�อง โจทยปั์ญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของ เนื�อหา สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เวลาที�ใชข้องชุดกิจกรรม 
 

ชุดกิจกรรม 
แผนการจดั 
การเรียนรู้/

เนื�อหา 
สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

1. การบวก 
ลบ 

1.การบวก การหาผลบวกของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 (มีทด)  ใหน้าํ
จาํนวนที�เป็นตวัตั�งและตวั
บวกมาเขียนใหห้ลกัตรงกนั 
แลว้นาํจาํนวนในหลกั
เดียวกนัมาบวกกนั โดยเริ�ม
บวกจากหลกัหน่วย หลกั
สิบ หลกัร้อย หลกัพนั และ
หลกัหมื�น ตามลาํดบั   

1. อธิบายขั�นตอนการ
ผลบวกของจาํนวนสอง
จาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 
100,000 ได ้
2. หาผลบวกของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 

 2. การลบ การหาผลลบของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 
100,000 ใหน้าํจาํนวนที�อยู่
ในหลกัเดียวกนัมาลบกนั 
ถา้ตวัตั�งในหลกัเดียวกนั
นอ้ยกวา่ตวัลบ ใหก้ระจาย
หลกัทางซา้ยมือของตวัตั�ง
มาเพิ�มในหลกันั�น 

1. อธิบายขั�นตอนการผล
ลบของจาํนวนสอง
จาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 
100,000 ได ้
 2. หาผลลบของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของ เนื�อหา สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เวลาที�ใชข้องชุดกิจกรรม (ต่อ) 

ชุดกิจกรรม 
แผนการจดั 
การเรียนรู้/

เนื�อหา 
สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

2. การคูณ 1.การคูณ
จาํนวนที�มี
หนึ�งหลกักบั
จาํนวนที�มี
สามหลกั 

การคูณจาํนวนที�มีหนึ�งหลกั
กบัจาํนวนที�มีมากกวา่หนึ�ง
หลกั เช่น  การคูณจาํนวนที�
มีหนึ�งหลกักบัจาํนวนที�มี
สามหลกั โดยคูณจาํนวนใน
หลกัหน่วยของตวัตั�งก่อน 
แลว้จึงคูณในหลกัถดัไป
ทางซา้ยมือของหลกัหน่วย
ตามลาํดบั ถา้ผลคูณในหลกั
ใดเกินสิบใหท้ดไปยงัหลกั
ถดัไปทางซา้ยมือ 

1. อธิบายขั�นตอนการหา
ผลคูณของจาํนวนที�มีหนึ�ง
หลกักบัจาํนวนที�มีสาม
หลกั ตามแนวตั�งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�
มีหนึ�งหลกักบัจาํนวนที�มี
สามหลกั ตามแนวตั�งได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 

 2. การคูณ
จาํนวนที�มี
สองหลกักบั
จาํนวนที�มี
สองหลกั 

การคูณจาํนวนที�มีสองหลกั
กบัจาํนวนที�มีสองหลกั ให้
นาํหลกัหน่วยของตวัคูณ 
คูณหลกัหน่วย และหลกัสิบ
ของตวัตั�ง และนาํหลกัสิบ
ของตวัคูณ คูณหลกัหน่วย
และหลกัสิบของตวัตั�ง 
จากนั�นนาํผลคูณที�ไดม้า
บวกกนั   

1. อธิบายขั�นตอนการหา
ผลคูณของจาํนวนที�มีสอง
หลกักบัจาํนวนที�มีสอง
หลกั ตามแนวตั�งได ้
2. หาผลคูณของจาํนวนที�
มีสองหลกักบัจาํนวนที�มี
สองหลกั ตามแนวตั�งได ้
3.  มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

1 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของ เนื�อหา สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เวลาที�ใชข้องชุดกิจกรรม (ต่อ) 

ชุดกิจกรรม 
แผนการจดั 
การเรียนรู้/

เนื�อหา 
สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

3. การหาร 1. การหารที�
ตวัตั�งเป็น
จาํนวนสาม
หลกัและ
ตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�ง
หลกั 

การหารที�ตวัตั�งเป็นจาํนวน
สามหลกัและตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�งหลกั หารได้
โดยนาํตวัหารไปหารตวัตั�ง
ทีละหลกัจากทางซา้ยมือสุด
ไปทางขวามือ มีวธีิการหาร 
2 วธีิ คือ การหารยาว ตอ้ง
แสดงวธีิทาํทุกขั�นตอน
จนกวา่จะไดค้าํตอบ และ
การหารสั�น คิดเช่นเดียวกบั
วธีิหารยาว แต่ไม่ตอ้งแสดง
ขั�นตอนการหาร 

   1. อธิบายขั�นตอนการ
หาผลหารที�ตวัตั�งเป็น
จาํนวนสามหลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�ง
หลกัได ้
2. หาผลหารที�ตวัตั�งเป็น
จาํนวนสามหลกัและ
ตวัหารเป็นจาํนวนหนึ�ง
หลกัได ้
3.  มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 

 2. การหารที�
ตวัตั�งเป็น
จาํนวนสี�หลกั
และตวัหาร
เป็นจาํนวน
หนึ�งหลกั 

การหารที�ตวัตั�งเป็นจาํนวน
สี�หลกัและตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�งหลกั หารได้
โดยนาํตวัหารไปหารตวัตั�ง
ทีละหลกัจากทางซา้ยมือสุด
ไปทางขวามือ มีวธีิการหาร 
2 วธีิ คือ การหารยาว ตอ้ง
แสดงวธีิทาํทุกขั�นตอน
จนกวา่จะไดค้าํตอบ  

1. อธิบายขั�นตอนการหา
ผลหารที�ตวัตั�งเป็นจาํนวน
สี�หลกัและตวัหารเป็น
จาํนวนหนึ�งหลกัได ้
2. หาผลหารที�ตวัตั�งเป็น
จาํนวนสี�หลกัและตวัหาร
เป็นจาํนวนหนึ�งหลกัได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 

 . 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของ เนื�อหา สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เวลาที�ใชข้องชุดกิจกรรม (ต่อ) 

ชุดกิจกรรม 
แผนการจดั 
การเรียนรู้/

เนื�อหา 
สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

4. การบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคน 

1. การบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคน  

การบวก  ลบ  คูณ หาร
ระคน เป็นโจทยที์�มีหลาย
เครื�องหมายในขอ้เดียวกนั 
และมีการจดักลุ่มการ
คาํนวณโดยใส่เครื�องหมาย
วงเล็บไว ้ใหเ้รียงลาํดบัการ
คาํนวณ โดยหาคาํตอบใน
วงเล็บก่อน 

1. อธิบายขั�นตอนการหา
คาํตอบของโจทยก์ารบวก 
ลบ คูณ หารระคนได ้
2. หาคาํตอบของโจทย์
การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได ้
3.  มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

2 

5. โจทย์
ปัญหาการ
บวก ลบ 
คูณ หาร
ระคน 

โจทยปั์ญหา
การบวก ลบ 
คูณ หารระคน 

การแกโ้จทยปั์ญหา มี
วธีิการโดยเริ�มจากทาํความ
เขา้ใจโจทย ์วางแผน ลงมือ
ทาํ และตรวจสอบคาํตอบ 

1. อธิบายขั�นตอนการหา
คาํตอบของโจทยก์ารบวก 
ลบ คูณ หารระคนได ้
2. หาคําตอบของโจทย์
ก า ร บ วก  ล บ  คู ณ  หา ร
ระคนได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2 

รวม 10 
 . 
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บทบาทของครู 
 1. ชี�แจงใหน้กัเรียนเขา้ใจขั�นตอนในการปฏิบติักิจกรรม 
 2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
 3. ใหค้าํปรึกษา ดูแล แนะนาํนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด หาหนกัเรียนมีปัญหาในการปฏิบติั
กิจกรรม ครูจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือจนกวา่ปัญหานั�นจะหมดไป 
 4. เตรียมสื�อการเรียนรู้ 
 5. ประเมินผลผูเ้รียน 
 
บทบาทนักเรียน 
 1. ปฏิบติักิจกรรมตามขั�นตอนที�ครูแนะนาํอยา่งเคร่งครัด 
 2. เมื�อมีปัญหาไม่เขา้ใจ นกัเรียนตอ้งขอคาํแนะนาํจากครู หรือเพื�อนในกลุ่ม 
 3. นกัเรียนทุกคนตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ที� 
 4. ใชสื้�อการเรียนรู้อยา่งถูกวธีิ และเก็บสื�อใหเ้รียบร้อยหลงัเสร็จกิจกรรม 
 

การประเมินผล 
 1. ใบงาน 
 2. แบบทดสอบประจาํชุดกิจกรรม 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิR ทางการเรียน 
 4. แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

เรื$อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที$ 3 

 

ชุดกจิกรรมที$ 1  

การบวก ลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัทําโดย 

นางสาวกชกร   พฒัเสมา 
โรงเรียนวดัคลองตะเคยีน อาํเภอเขาคชิฌกฏู จังหวดัจนัทบุรี 

สังกดัสํานักงานเขตพื'นที$การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของ เนื�อหา สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เวลาที�ใชข้องชุดกิจกรรม 
 

ชุดกิจกรรม 
แผนการจดั 
การเรียนรู้/

เนื�อหา 
สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

1. การบวก 
ลบ 

1.การบวก การหาผลบวกของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 (มีทด)  ใหน้าํ
จาํนวนที�เป็นตวัตั�งและตวั
บวกมาเขียนใหห้ลกัตรงกนั 
แลว้นาํจาํนวนในหลกั
เดียวกนัมาบวกกนั โดยเริ�ม
บวกจากหลกัหน่วย หลกั
สิบ หลกัร้อย หลกัพนั และ
หลกัหมื�น ตามลาํดบั   

1. อธิบายขั�นตอนการ
ผลบวกของจาํนวนสอง
จาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 
100,000 ได ้
2. หาผลบวกของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 

 2. การลบ การหาผลลบของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 
100,000 ใหน้าํจาํนวนที�อยู่
ในหลกัเดียวกนัมาลบกนั 
ถา้ตวัตั�งในหลกัเดียวกนั
นอ้ยกวา่ตวัลบ ใหก้ระจาย
หลกัทางซา้ยมือของตวัตั�ง
มาเพิ�มในหลกันั�น 

1. อธิบายขั�นตอนการผล
ลบของจาํนวนสอง
จาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 
100,000 ได ้
 2. หาผลลบของจาํนวน
สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 ได ้
3. มีความกระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที$ 1 เรื$อง การบวก             เวลา 1 ชั$วโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 1.2  เขา้ใจถึงผลที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 
 ตวัชี�วดั 
 ค 1.2  ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจาํนวนนบั ไม่เกินหนึ�งแสน
และศูนย ์พร้อมทั�ง ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื�อมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ  และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
         ตวัชี�วดั    
 ค 6.1 ป.3/1 ใชว้ธีิการที�หลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร  การสื�อความหมาย 
และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ค 6.1 ป.3/5 เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ 
 ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายขั�นตอนการผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได ้
 2. หาผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000ได ้
 3. มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
สาระสําคัญ 
 การหาผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)  ให้นาํจาํนวนที�
เป็นตวัตั�งและตวับวกมาเขียนใหห้ลกัตรงกนั แลว้นาํจาํนวนในหลกัเดียวกนั  มาบวกกนั โดยเริ�มบวก
จากหลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัร้อย หลกัพนั และหลกัหมื�น ตามลาํดบั   
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูเขียนโจทยก์ารบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (ไม่มีทด) บนกระดาน แลว้
ใหน้กัเรียนทุกคนหาผลบวกโดยใชป้ระสบการณ์เดิม จากนั�นครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ 
       11,528 + 27,121 = � 
 2. ครูแจง้กบันกัเรียนว่า ครูจะสาธิตการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) 
อีกวธีิหนึ�ง ใหน้กัเรียนดู โดยครูจดัเตรียมบตัรโจทยก์ารบวกที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) 
  31,528 + 27,119 =   41,119 + 32,528 =  
  61,347 + 11,280 =   32,240 + 44,347 =  
  21,319 + 45,473 =   36,470 + 28,319 =  
  45,572 + 29,224 =   37,224 + 55,172 =  
  35,569 + 21,178 =   63,178 + 11,569 =  
  21,297 + 47,446 =   31,446 + 12,297 =  
  64,354 + 18,127 =   57,127 + 28,354 =  
  29,482 + 34,347 =   28,347 + 39,482 =  
 
 3. ครูตั�งคาํถามกระตุน้ความคิดนกัเรียน  
  3.1 นกัเรียนคิดวา่ สิ�งสาํคญัในการหาผลบวกของโจทยก์ารบวกที�มีทดคืออะไร พร้อม
อธิบายเหตุผล    
 4. ครูสาธิตการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)   
      43,339 + 24,493 =  
 
 5. ครูอธิบายประกอบการสาธิตทีละขั�นตอนอยา่งละเอียด จากนั�นเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ซกัถามขอ้สงสัย หรือขั�นตอนใดที�ตามไม่ทนั 
 6. ครูแจกบตัรโจทยใ์หน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้ใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มหาผลบวกของ
โจทยที์�ไดรั้บ โดยดูตวัอยา่งการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) จากชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 7. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื�อนช่วยกนัสร้างโจทยเ์กี�ยวกบัการบวก และหาคาํตอบจากโจทยที์�
สร้างขึ�น 
 8. สรุปหลกัการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)  
 9. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียนอธิบายหลกัในการบวกจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)  
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 10. นกัเรียนทุกคนทาํใบงาน เรื�อง การบวกจาํนวน สองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 
(มีทด)  
 11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบของใบงาน และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 12. นกัเรียนร่วมกนัสรุป ดงันี�  
 การหาผลบวกของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด) ให้นาํจาํนวนที�เป็น
ตวัตั�งและตวับวกมาเขียนใหห้ลกัตรงกนั แลว้นาํจาํนวนในหลกัเดียวกนัมาบวกกนั โดยเริ�มบวกจาก
หลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัร้อย หลกัพนัและหลกัหมื�น ตามลาํดบั   
 

สื$อการเรียนรู้ 
1. บตัรโจทย ์
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง  การบวก ลบ  คูณ หารระคน 

 

การวดัและประเมินผล   
 1. วธีิการการวดัและประเมินผล 
  1.1 ตรวจใบงาน เรื�อง การบวก 
  1.2 สังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 2. เครื�องมือ  
  2.1 ใบงาน เรื�อง การบวก 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การทาํใบงาน ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 60 ขึ�นไป 
  3.2 พฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์ระดบัคุณภาพ 2 ขึ�นไป 

 
 
 
 
 
 
 



187 

 

ใบความรู้ เรื$อง การบวก 

 
 การหาผลบวกโดยการบวกจาํนวนในหลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัร้อย และหลกัพนั ตามลาํดบั 
ดงันี�  
 ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ  3,241 + 4,325 = � 

 
ขั�นที� 1      ขั�นที� 2     ขั�นที� 3      ขั�นที� 4          หรือ  
   
 
 
ดงันั�น  3,241 + 4,325 = 8,666 
 
วธีิการหาผลบวก ให้นําจํานวนหลกัเดียวกนัมาบวกกัน โดยเริ$มจากหลกัหน่วย 
 
 
ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ   4,132 + 2,213 + 1,454 = � 
 
      4,132  
      2,213 
      6,345 
      1,454 
      7,799 
 
ดงันั�น  4,132 + 2,213 + 1,454 = 7,799 
 

 
 
 
 

3  2  4  1 
5  4  2  5 
            6 

3  2  4  1 
5  4  2  5 
        6  6 

3  2  4  1 
5  4  2  5 
    6  6  6 

3  2  4  1 
5  4  2  5 
8  6  6  6 

3  2  4  1 
5  4  2  5 
8  6  6  6 

+ + + + + 

+ 

+ 
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ตวัอยา่ง  จงหาผลบวกของ   2,448 + 3,789  = � 
 
       2,448 
       3,786 
       6,234 
    
  ขั'นที$ 1 บวกจาํนวน  8 + 6 หลกัหน่วย ได ้14 (ใส่ 4 ในหลกัหน่วยแลว้ทด 1 สิบ ไปรวม

กบัผลบวกในหลกัสิบ)  
  ขั'นที$ 2 บวกจาํนวน 4 + 8 + 1 หลกัสิบ ได ้13 (ใส่ 3 ในหลกัสิบแลว้ทด 1 ร้อย ไปรวมกบั

ผลบวกในหลกัร้อย)  
      ขั'นที$ 3 บวกจาํนวน  4 + 7 + 1 หลกัร้อย ได ้12 ร้อย (ใส่ 2 ในหลกัร้อย แลว้ทด 1 พนั 

ไปรวมกบัผลบวกในหลกัพนั) 
      ขั'นที$ 4 บวกจาํนวน  2 + 3 + 1 หลกัพนั ได ้6 พนั (ใส่ 6 ในหลกัพนั) 

  ดงันั�น 2,448 + 3,789  = 4,234 
 

 การบวกจํานวนที$มีหลายหลัก ให้บวกจํานวนที$อยู่ในหลกัเดียวกนั 

 เริ$มบวกจํานวนในหลกัหน่วย 

 ถ้าผลบวกในหลกัใด มีสองหลกัให้ทดไปอกีหลกัหนึ$งที$อยู่ถัดไปทางซ้ายมือ 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1 1 1 

+ 
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การบวกจํานวนที$มีผลบวกไม่เกนิ 100,000  
 
ตัวอย่าง  45,398 + 34,568 = � 
   
     45,398 
     34,568 
     79,966 
 
 1.  บวกจาํนวน (8 + 8) หลกัหน่วย ได ้(16) ใส่ 6 ในหลกัหน่วย แลว้ทด 1 สิบ ไปรวมกบั

ผลบวกในหลกัสิบ 
 2. บวกจาํนวน (9 + 6 + 1) หลกัสิบ ได ้(16 สิบ) ใส่ 6 ในหลกัสิบ แลว้ทด 1 ร้อย ไปรวม

กบัผลบวกในหลกัร้อย 
 3. บวกจาํนวน (3 + 5 + 1) หลกัร้อยได ้(9 ร้อย) ใส่ 9 ในหลกัร้อย 
 4. บวกจาํนวน (5 + 4) หลกัพนัได ้(9 พนัใส่ 9 ในหลกัพนั 
 5. บวกจาํนวน (4 + 3) หลกัหมื�นได ้(7 หมื�น) ใส่ 7 ในหลกัหมื�น 

  
 ดงันั�น    45,398 + 34,568 = 79,966 

 
 

การบวกจํานวนที$มผีลบวกไม่เกนิ 100,000   

ให้บวกจํานวนที$อยู่ในหลกัเดียวกนั  

โดยเริ$มจากหลกัหน่วย  

เมื$อผลบวกในหลกัใดเป็นจํานวนสองหลกั  

ให้ทดไปอกีหลกัหนึ$งที$อยู่ถัดไปทางซ้ายมอื  
 
 
 
 

 

1 1  

+ 
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ใบงานที$ 1 การบวก 
 
คาํชี�แจง  ใหน้กัเรียนหาผลบวกจาํนวนสองจาํนวนต่อไปนี�  
 1. 423 + 325 =  � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 2. 434 + 345 =  � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 
 3. 334 + 622  =  �       
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 

 



191 

 

ใบงานที$ 2 การบวก 
           
คาํชี�แจง  ใหน้กัเรียนหาผลบวกจาํนวนสองจาํนวนต่อไปนี�  
 1. 24,437 + 19,113  =  � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 
 2. 12,344 + 41,234 + 22,147 = � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 3. 45,352 + 10,237 + 19,228 =  �     
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที$ 2 เรื$อง การลบ     เวลา 1 ชั$วโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 1.2 เขา้ใจถึงผลที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 
 ตวัชี�วดั 
 ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจาํนวนนบั ไม่เกินหนึ�งแสน
และศูนย ์พร้อมทั�ง ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อื�น ๆ  และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
        ตวัชี�วดั    
 ค 6.1 ป.3/1 ใชว้ธีิการที�หลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/3  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/4  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร การสื�อความหมาย และการ
นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ค 6.1 ป.3/5  เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ 
 ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายขั�นตอนการผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได ้
2. หาผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีผลบวกไม่เกิน 100,000ได ้
3. มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
สาระสําคัญ 
 การหาผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 ให้นาํจาํนวนที�อยูใ่นหลกั
เดียวกนัมาลบกนั ถา้ตวัตั�งในหลกัเดียวกนันอ้ยกวา่ตวัลบ ให้กระจายหลกัทางซ้ายมือของตวัตั�งมา
เพิ�มในหลกันั�น 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ครูเขียนโจทยก์ารลบจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 บนกระดาน แลว้ให้นกัเรียนทุก

คนหาผลลบโดยใชป้ระสบการณ์เดิม จากนั�นครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ 

       7,661 - 1,541 = � 

 2. ครูใหน้กัเรียนทุกคนแข่งขนักนัคิดเลขเร็วตามโจทยที์�กาํหนดใหต่้อไปนี�  

  1) 8,764 - 2,361   2) 11,627 - 6,451 

  3)   9,687 - 2,251   4)  21,948 - 11,315 

  5)   33,562 - 12,114    6)  41,614 - 12,431 

  7)   45,579 - 12,427   8)  51,669 - 21,034 

  9)   63,571 - 30,492   10) 74,321 - 32,342 

  นกัเรียนคนใดคิดหาคาํตอบไดร้วดเร็วและถูกตอ้งทั�งหมดจะเป็นผูช้นะ 

 3. นกัเรียนจบัคู่ร่วมกนัศึกษาตวัอย่างการลบจาํนวนที�มีตวัตั�ง ไม่เกิน 100,000 จากชุด

กิจกรรมคณิตศาสตร์ 

 4. นกัเรียนแต่ละคู่ผลดักนัอภิปรายความรู้ที�ศึกษามาจนเขา้ใจตรงกนั 

 5. นกัเรียนทุกคนทาํใบงาน เรื�อง การลบจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 แลว้จบัคู่กบั

เพื�อนในกลุ่มผลดักนัอธิบายคาํตอบของใบงาน 

 6. ครูจบัสลากตวัแทน 2-3 คู่ นาํเสนอคาํตอบของใบงาน โดยครูตรวจสอบความถูกตอ้ง

และชมเชยคู่ที�นาํเสนอไดถู้กตอ้งและแนะนาํคู่ที�ยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่

 7. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื�อนช่วยกนัสร้างโจทยเ์กี�ยวกบัการลบ และหาคาํตอบจากโจทยที์�

สร้างขึ�น 

 8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เกี�ยวกบัการลบจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 ดงันี�  

 การหาผลลบของจาํนวนสองจาํนวนที�มีตวัตั�งไม่เกิน 100,000 ให้นาํจาํนวนที�อยูใ่นหลกั

เดียวกนัมาลบกนั ถา้ตวัตั�งในหลกัเดียวกนันอ้ยกวา่ตวัลบ ให้กระจายหลกัทางซ้ายมือของตวัตั�งมา

เพิ�มในหลกันั�น 

 

สื$อการเรียนรู้ 

 1. บตัรโจทย ์

 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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การวดัและประเมินผล   
 1. วธีิการการวดัและประเมินผล 
  1.1 ตรวจใบงาน เรื�อง การลบ 
  1.2 สังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 2. เครื�องมือ  
  2.1 ใบงาน เรื�อง การลบ 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การทาํใบงาน ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 60 ขึ�นไป 
  3.2 พฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์ระดบัคุณภาพ 2 ขึ�นไป 
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ใบความรู้เรื$อง การลบ 

 
การลบ เป็นการนาํจาํนวนหนึ�งออกจากอีกจาํนวนหนึ�ง แลว้หาจาํนวนที�เหลือ การลบ ทาํได้

โดยการนาํเลขโดดในหลกัเดียวกนัลบกนั โดยเริ�มจากหลกัหน่วย 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 ผลไม้กองใดมีมากกว่ากนั ทราบได้อย่างไร 

 

 ตัวอย่าง  4,635 – 2,413  = ���� 

 
       4,635 
       2,413 
       2,222 
 

  เรียก 4,635  วา่ ตวัตั�ง 
  เรียก 2,413 วา่ ตวัลบ 
  เรียก 2,222  วา่ ผลลบ หรือผลต่าง 
 
 
 
 
 

−−−− 
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ก่อนนาํจาํนวนมาลบกนัตอ้งตั'งหลกัของตัวลบและตัวตั'งให้ตรงกนั  
       ลบจาํนวน  (5 – 3) (หลกัหน่วย) 

ลบจาํนวนต่อไป (3 – 1)  (หลกัสิบ) 
ลบจาํนวนต่อไป (6 – 4) (หลกัร้อย) 
ลบจาํนวนต่อไป (4 – 2) (หลกัพนั) 

 
 ดังนั'น  4,635 – 2,413  = 2,222 

 

ขั'นตอนวธีิการลบให้นําจํานวนในหลกัเดียวกนัมาลบกนั  

โดยเริ$มจากหลกัหน่วยแล้วจึงลบจํานวนในหลกัถัดไปตามลาํดับ 

 
 

 ตัวอย่าง  63,231 – 41,049  = ���� 

 
       6 3, 2 3 1 
       4 1, 0 4 9 
       2 2, 1 8 2 
 

 ลบจาํนวน (1 – 9) (หลกัหน่วย)  ยงัลบไม่ได ้เพราะตวัตั�งนอ้ยกวา่ตวัลบ (ตอ้งกระจายจาก
หลกัสิบมา 10 รวมกบั 1 เป็น 11 ลบดว้ย 9 เท่ากบั 2 
 ลบจาํนวนใด (3 – 4)  (หลกัสิบ) ลบไม่ได)้ เพราะตวัตั�งนอ้ยกวา่ตวัลบ  (3 สิบ กระจายไป
หลกัหน่วยอยู ่1 สิบ เหลือ 2 สิบ ลบดว้ย 4 สิบ  ไม่ได ้ตอ้งกระจายจากหลกัร้อยมา 1 ร้อย หรือ 10 สิบ 
รวมกบั 2 สิบ เป็น 12 สิบ ลบกบั 4 สิบ เท่ากบั 8 สิบ) 
 ลบจาํนวน (2 – 0)  (หลกัร้อย) ลบได ้ (2 ร้อย กระจายไปหลกัสิบ อยู ่1 ร้อย เหลือ 1 ร้อย 
ลบดว้ย 0 ร้อยเท่ากบั 1 ร้อย) 
 ลบจาํนวน (3 – 1)  (หลกัพนั) ลบได ้(3 พนั ลบดว้ย 1 พนั เท่ากบั 2 พนั)  
 ลบจาํนวน (6 – 4)  (หลกัหมื�น) ลบได ้ (6 หมื�น ลบกบั 4 หมื�น เท่ากบั 2 หมื�น) 
            ดังนั'น  63,231 – 41,049  = 22,182 
 

1 12 11 

− 
/  / / 
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การลบจํานวนที$มตีัวตั'งไม่เกนิ 100,000 มกีารกระจาย 

มวีธีิการลบโดยนําจํานวนในหลกัเดียวกนัมาลบกนั  เริ$มลบจากหลกัหน่วย 

ถ้าตัวลบมากกว่าเลขโดดในหลกัเดียวกนัของตัวตั'ง ให้กระจายตัวตั'งจากหลกัที$อยู่ถัดไป

ทางซ้ายมอืของตัวตั'งมาก่อน 

   

 

 

 

 

 
 
ตัวอย่าง  81,443 – 26,758  = � 
 
    8 1,4 4 3 
    2 6,7 5 8 
    5 4,6 8 5 
 ดังนั'น  81,443 – 26,758  = 54,685 
 
ตัวอย่าง  56,577 – 37,898  – 8,754   = � 
 
    5 6,5 7 7 
    3 7,8 9 8 
    1 8,6 7 9 
       8 ,7 5 4 
        9,9 2 5 
 ดังนั'น  56,577 – 37,898  – 8,754  =  9,925 

 

 

− 

− 

− 
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ใบงานที$ 1 การลบ 

 
คาํชี�แจง ใหน้กัเรียนหาผลลบของโจทยต่์อไปนี�  
 1. 851 - 347 = � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 2. 985 – 496 =  � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 3.  867 - 375 = � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
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ใบงานที$ 2 การลบ 

 
คาํชี�แจง ใหน้กัเรียนหาผลลบของโจทยต่์อไปนี�  
 1. 78,749 - 11,993 =  � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 2. 96,678 - 24,897 = � 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 3.  วนิยัไดรั้บเงินเดือน 25,000 บาท เขาจ่ายเงินค่าเช่าบา้น 5,500 บาท วินยัเหลือเงินกี�บาท 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
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เฉลยใบงานที� 1 การบวก 
 1. 423 + 325 =  748 

 2. 434 + 345 =  779 
 3. 334 + 622  =  956 
 

เฉลยใบงานที� 2 การบวก 
 1. 24,437 + 19,113  =  43,550 
 2. 12,344 + 41,234 + 22,147 =  75,725 
 3. 45,352 + 10,237 + 19,228 = 74,817 
 
เฉลยใบงานที� 1 การลบ 

 1. 851 - 347 =  504 
 2. 985 - 496 =  489 
 3. 867 - 375 = 1,242 
 
เฉลยใบงานที� 2 การลบ 
 1. 78,749 - 11,993 = 66,756 
 2. 96,678 - 24,897 =  71,781 
 3. 25,000 - 5,500  = 19,500 
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แบบทดสอบประจําชุดกจิกรรมที$ 1 เรื$อง การบวก ลบ 
 

 1. จงหาผลบวก 214 + 542 = � 
  ก. 756 
  ข. 757 
  ค. 758 
 
 2. จงหาผลลบ  954 - 814  = � 
  ก. 120 
  ข. 130 
  ค. 140 
 
 3. จงหาผลบวก  55,254 + 12,001 = � 
  ก. 67,224 
  ข. 67,225 
  ค. 67,226 
 
 4. จงหาผลลบ 67,685 - 31,987 = � 
  ก. 35,698 
  ข. 45,698 
  ค. 55,698 
  
 5. หอ้งสมุดมีหนงัสือ 85,950 เล่ม สัปดาห์แรกมีนกัเรียนยมืหนงัสือไปอ่านที�
บา้น 1,822 เล่ม หอ้งสมุดเหลือหนงัสือกี�เล่ม 
  ก. 84,127  เล่ม 
  ข. 84,128  เล่ม 
  ค. 84,129  เล่ม 
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 6. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยก์ารบวกหรือลบ มา 2 ขอ้ ใหไ้ดค้าํตอบเท่ากบั 20 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 
    15 + 5 = 20 
    35 – 15 = 20 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 7. ใหน้กัเรียนสร้างโจทยปั์ญหาการบวก หรือลบ มา 3 ขอ้ ใหไ้ดค้าํตอบเท่ากบั 15 
  ตวัอยา่งคาํตอบ 
  แม่ใหเ้งินสมหญิงมาโรงเรียน 50 บาท  ถา้สมหญิงซื�อขนมไป 35 บาท จะเหลือเงิน
กลบับา้นกี�บาท 
  50 – 35 = 15 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
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เฉลยแบบทดสอบประจําชุดกจิกรรมที$ 1 เรื$อง การบวก ลบ 
 ขอ้ 1 – 5 ขอ้ละ 1 คะแนน 
 1. ก 
 2. ค 
 3. ข 
 4. ก 
 5. ข 
 6. ตรวจคาํตอบตามเงื�อนไขที�โจทยก์าํหนดให้ (2 คะแนน) 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
  ตอบถูก 2 ขอ้ได ้2 คะแนน 
  ตอบถูก 1 ขอ้ ได ้1 คะแนน 
  ไม่ตอบเลย ได ้0 คะแนน 
 7. ตรวจคาํตอบตามเงื�อนไขที�โจทยก์าํหนดให้ (3 คะแนน) 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
  ตอบถูก 3 ขอ้ได ้3 คะแนน 
  ตอบถูก 2 ขอ้ได ้2 คะแนน 
  ตอบถูก 1 ขอ้ ได ้1 คะแนน 
  ไม่ตอบเลย ได ้0 คะแนน 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพ์คาํ

อ้างอิงจาก

เอกสาร หรือ
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล นางสาวกชกร  พฒัเสมา 

วนั  เดือน  ปีเกดิ 19  มีนาคม 2522 

สถานที�เกดิ จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที�  11/9  หมู่  2  ตาํบลคลองพลู 

  อาํเภอเขาคิชฒกฎู จงัหวดัจนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานในปัจจุบัน ครู ค.ศ. 1 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนวดัคลองตะเคียน อาํเภอเขาคิชฒกฎู 

  จงัหวดัจนัทบุรี   

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2538                                มธัยมศึกษาตอนตน้   

  โรงเรียนคลองพลูวทิยา จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2541                                  มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2545                                 ครุศาสตรบณัฑิต  ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั) 

  สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี   

 พ.ศ. 2558 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

   

 




