
 

 

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 
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  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&  



35 
 

 

  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 
 




