
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
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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 
 




