
 

 

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 
   
 




