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 การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
ใน 4 ขั้นตอน คือ การเขาใจปญหา การวางแผนแกปญหา การดําเนนิตามแผน การตรวจสอบ และ 
วัดความสนใจคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนน 

การสรางองคความรูประกอบการประเมินผล ตามสภาพจริง ซ่ึงดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการ
ทดลองแบบ One - Group Pretest-Posttest Design 

 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน  42 คน  สอนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผล
จากสภาพจริง  ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ทําการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 5 วัน  
วันละ 1 ช่ัวโมง  รวม 40 ช่ัวโมง เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  
6 ขอ แตละขอมี 4 ขั้นตอน และความสนใจคณิตศาสตร  30 ขอ  และการทดสอบคาที (t-test for 

dependent samples) 
 ผลการทดลองพบวา 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงขึ้น หลังใชกจิกรรมคณิตศาสตรที่เนน
การสรางองคความรูประกอบการประเมินผลจากสภาพจริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนมีความสนใจคณิตศาสตรหลังจากเรียนโดยใชกจิกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองค
ความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง  สูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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 This research aimed at the development in solving mathematical problems using  
the 4 processes of understanding  the problems, planning to solve the problems, proceeding 
the plan, verification and evaluating the students’ interest  in mathematics. This study 
emphasizes that uses One-Group Pretest-Posttest Design. 
 The samples in this experiment were forty-two students of the 5th grade primary school 
students.  They were taught by using Constructivism learning activity with authentic  
assessment. The experiment was performed in semester 1/2006 for 8 weeks allocating 5 
days/week and 1 hour/day, which were 40 hours in total.  The data collected was the 
mathematics problem solving ability and mathematics interest test, the data was analyzed  
by using the t-test for dependent samples. 
 The results were revealed as follows. 
 1. After the use of the mathematics problem solving ability as planned, the students 
were able to solve them at the significance high at .01 level. 
 2. The students had increased mathematics interest at the significance high  
at .01 level. 
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได    ดวยความกรุณาอยางดียิ่งจาก  ดร. ละเอียด   รักษเผา     
ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน กรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ   ที่ไดใหทั้งแนวคิด คําแนะนําและขอเสนอแนะในการทําปริญญานิพนธตลอดมา  ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาของอาจารยเปนอยางยิ่ง   ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง  ไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิคม  ตังคะพิภพ  รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ   เปนอยางสูง  ที่กรุณาสละเวลา  มาดําเนินการเปนประธานกรรมการและกรรมการ
สอบปากเปลาปริญญานิพนธในครั้งนี้              
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือ 
อีกทั้งใหแนวทางในการแกไขเครื่องมือ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการตรวจสอบเครื่องมือใหครบถวน
สมบูรณ 
มีความเที่ยงตรง  สอดคลอง  กับวัตถุประสงค และความมุงหมายของปริญญานิพนธในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยประนอม  ทวีกาญจน  ผูอํานวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร  ที่กรุณาชวยเหลือ  ใหกําลังใจและขอแนะนําที่เปนประโยชนยางดียิ่งตลอดระเวลาในการทําวิจัย 
 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน ที่กรุณาอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา 
อีกทั้งมีอัธยาศัยไมตรีเปนกัลยาณมิตรอยางดียิ่งตลอดระยะเวลาในการศึกษาและทําปริญญานิพนธ   
 ขอขอบพระคุณ เพื่อนครูทุกคนที่ใหกําลังใจ  และชวยเหลือในกาศึกษาคนควาวิจัยจนสําเร็จลุลวง
ดวยดี  และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ตั้งใจเรียนและผูปกครองนักเรียนทุกคนที่ใหความ
รวมมือเปนอยางดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณครอบครัว คงแกว ที่ใหกําลังใจเปนที่ปรึกษาหารือ ทั้งชวยพิมพงาน  และตรวจ 
พิสูจนอักษร ในการทําปริญญานิพนธตลอดมา  ขอขอบคุณอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามไวในที่นี้  ที่ให
ความชวยเหลือจนปริญญานิพนธสําเร็จลงไดดวยดี  ผูวิจัยขอระลึกถึงสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงดังกลาว
และขอเก็บไวในความทรงจําตลอดไป  ขอขอบคุณอยางสูงไวในโอกาสนี้ 
 ผลประโยชนอันเกิดจากปริญญานิพนธนี้  ขอมอบแด  บุพการี และครูอาจารยที่ไดลวงลับไปแลว 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 การปฏิรูปการศึกษาเปนการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อใหประชากรมีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถในดานวิทยาการตางๆ การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญ ในการสรางความเจริญกาวหนา  

ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  ซ่ึงเปนการชวยแกปญหาดานสังคมได 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มุงพัฒนาผูเรียน

เปนสําคัญ การศึกษามีความจําเปนตองพัฒนาในทุกๆดาน เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ใหรูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห รูจักใชเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ใชสติปญญาในการแกปญหาชีวิต ซ่ึงในการจัดการศึกษาตองใหสอดคลองกับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตรเปนกลุมสาระที่มีความสําคัญมาก นักเรียนทุกคนตองเรียนรู เพื่อเสริมสราง

สติปญญาของมนุษยใหมีความคิดอยางเปนระบบ มีทักษะกระบวนการ  และใหผูเรียนไดเรียนรู 

อยางเปนระบบ เปนขั้นตอน เรียนรูอยางมีเหตุผลรองรับ มีความเขาใจดานหลักการทางเหตุผลที่ชัดเจน 

ถูกตอง และสามารถพิสูจนได ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ไดแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย และสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพตามความสามารถของ

แตละบุคคล อีกทั้งคณิตศาสตรยังเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางองคความรูใหม ในศาสตรสาขาอื่นๆ อีก

ดวย ดังที่ ประเวศ วะสี (2537 : 14) ไดกลาววา การจะทําอะไรใหสําเร็จตองรูและใชความจริง การใชความ

จริง ควรใชความจริงทําใหถูกตอง ความรูตองเปนความจริง ความรูตองมีฐานอยูในความจริง ความรูจึง

เริ่มตนจากการสัมผัสความจริง การสัมผัสความจริงทําใหมีความรู 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 กลาววา 

การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน 

ความสําคัญ ทั้งความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู และทักษะคณิตศาสตร  

ในมาตรา 30 กลาววาใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมให

ผูสอนสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในทุกระดับการศึกษา 
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(กรมวิชาการ.2544 :71) ครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตร  จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนให

เขากับยุคสมัยใหมโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญที่สุด ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและสราง

องคความรูดวยตนเอง (ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล.  2533:266) ครูผูสอนตองศึกษาคนควาหาวิธีการและแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนที่นาสนใจ  มีสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดความคิดที่อยากรูอยากเรียน  

มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  มีทักษะกระบวนการ  มีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรู 

ในเนื้อหาสาระคณิตศาสตรกับชีวิตจริง (จิราภรณ ศิริทวี. 2541:35) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดังกลาวสอดรับกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางที่ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ตองยึดนักเรียนเปนสําคัญที่สุดโดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน 

การเรียนการสอนและสรางองคความรูดวยตนเองแลว หลายฝายตางมองไปที่กระบวนการวัดและ

ประเมินผลแนวใหม ซึ่งเปนแนวคิดของการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือการประเมินผล 

ตามสภาพจริง  การประเมินตามแนวคิดนี้จะดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดการเรียนการสอนและ 

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางใกลชิด โดยใชวิธีการที่หลากหลายผสมผสานกัน เชน การสังเกต การสัมภาษณ

หรือสนทนาพูดคุย การทดสอบ ซึ่งเปาหมายหลักคือประเมินไดตรงตามลักษณะที่แทจริง 

ของนักเรียน เพื่อใชผลการประเมินสําหรับการพัฒนา แกไขปรับปรุงและสงเสริมศักยภาพของนักเรียนอัน

จะนําไปสูมาตรฐานการศึกษาตอไป (สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา. 2546 : 10-10) 

 การเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูเปนวิธีการที่ทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูไดลงมือทําและได

คนพบดวยตนเองเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ครูเปนเพียงผูคอยอํานวยความสะดวกในกระบวนการสราง

องคความรูใหผูเรียน (สุรางค โควตระกูล. 2541 : 295) เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตัดสินใจสรางสิ่งที่เปนแนวทางในการเรียนรู ผูเรียนคนควาหาความรูจาก

เนื้อหาในการเรียนรูขึ้นมาดวยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการของการทํางานกลุมหรือทํางานอิสระ นั้นคือ

การกระตุนใหผูเรียนรูจักคิด สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (เอกศักดิ์ ยุกตะนันท. 2542 : 30) เปน

การสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูทั้งองคความรู ความสามารถ ทักษะปฏิบัติ ทักษะ

กระบวนการและการรูจักคิดแกปญหา อีกทั้งใหนักเรียนไดเรียนรูอยางคงทนถาวร โดยเปดโอกาสให

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ  ประกอบในการจัดการเรียนการสอน  
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(สสวท. 2544:18-19) กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบกับการประเมินผลตาม

สภาพจริงสามารถใหขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับผลการเรียนรูของนักเรียน และใหอิสระในการคิดเปนผูนํา

ตนเอง ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในกลุมสาระคณิตศาสตรไดดียิ่งขึ้น ผูวิจัยในฐานะเปน

ครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตรไดเห็นถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการสราง

องคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง จึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

คณิตศาสตร  ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 โดยมีการดําเนินกิจกรรมเปนขั้นตอน คือ ใช

กิจกรรมคณิตศาสตร   เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  

ฝกการศึกษาคนควาและสรางองคความรูดวยตนเองประเมินผลและสะทอนผลการจัดกิจกรรมเพื่อให

นักเรียนทราบผลการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง และสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความสนใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ทําใหเกิด

ความภาคภูมิใจในการเรียนรู มีความสามารถในการแกปญหา  และความสนใจคณิตศาสตรสูงขึ้น  อีกทั้ง

เปนการฝกใหนักเรียนมีอุปนิสัยใฝรู มีการรูจักคิดคนอยางเปนกระบวนการ เพื่อนําไปประยุกตใชในการ

แกปญหาชีวิตประจําวัน  และดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขตอไปในอนาคต การศึกษา

คนควาครั้งนี้นอกจากจะเปนประโยชนกับนักเรียนโดยตรงแลวยังเปนแนวทางสําหรับครูผูสนใจในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตาม

สภาพจริง เพื่อที่จะนําไประยุกตใชในกลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นอื่นและสาระอื่นอีกดวย 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา และความสนใจคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  โดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองค

ความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรกอนและหลังการใช  กิจกรรม

คณิตศาสตร ที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง 

 2. เปรียบเทียบความสนใจคณิตศาสตร กอนและหลังการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสราง

องคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 ผลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตรและ

ผูสนใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบ การ

ประเมินผลตามสภาพจริง  และยังเปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน    

กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 หองเรียน มีนักเรียน 370 คน  

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random sampling) เปนกลุม

ทดลอง 1 หองเรียน 

 3. เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 

                  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

เรื่อง สถิติ และความนาจะเปน เศษสวน การบวก ลบ และคูณเศษสวน 

 

 4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

  การศึกษาคนควาครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตั้งแต 
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วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2549 เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง รวมเวลา 

ทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง  

 5. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา  

  5.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรู ประกอบการ

ประเมินตามสภาพจริง 

  5.2 ตัวแปรตาม คือ  

   5.2.1 ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

   5.2.2 ความสนใจคณิตศาสตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

     1. กิจกรรมคณิตศาสตรท่ีเนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง  

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดคนพบหลักการ กฎเกณฑ นิยาม และสราง

องคความรูดวยตนเอง มีการประเมินผลควบคูกัน กับการจัดกิจกรรม โดยครูมีบทบาทในการสังเกต การ

ตรวจผลงานจากใบกิจกรรม การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน มีการวัดตามสภาพจริงและเก็บขอมูล

ตามสภาพที่แทจริงอยางตอเนื่อง ในขณะที่นักเรียนกําลังปฏิบัติกิจกรรมและนําผลที่ไดมาสะทอนในการ

ปรับกิจกรรมใหเหมาะสม โดยมีสวนประกอบ ดังนี้ 

  1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนและ 

การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ใชแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการ

สรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู คือ ชื่อ

หนวยการเรียนรู แผนการเรียนรู เวลาที่ใชในการทํากิจกรรม ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคิดรวบยอด  

ส่ือการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู 

  1.2 การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึก และ 

การรวบรวมขอมูลในการเรียนรูของนักเรียนจากใบกิจกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน  

การแสดงออกที่เกิดขึ้นจริงในระหวางปฏิบัติกิจกรรม วิธีการเรียนรู และการประเมินผลงานที่เกิดจาก 
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การเรียนรู โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง  ดวยเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย

เลือกใชเครื่องมือในการประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี้ 

  1.2.1 ใบกิจกรรม หมายถึง แบบทดสอบยอย  เปนเครื่องมือประเมินความรูของนักเรียน

ระหวางการเรียนในแตละแผนกิจกรรมการเรียนรู มีลักษณะเปนขอคําถามตอบหรือใหตอบอธิบายสั้นๆ  

     1.2.2 แบบประเมินแฟมสะสมผลงาน หมายถึง เครื่องมือสําหรับตรวจสอบคุณภาพ 

ในการรวบรวม จัดเก็บผลงานที่เปนตัวแทนการเรียนรูของนักเรียน โดยใหนักเรียน ผูปกครอง และ 

ครูมีสวนรวมในการประเมิน ตัดสินความกาวหนาและเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเอง 

     1.2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนหมายถึง เครื่องมือที่ผูสอนใชสําหรับ 

การบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน  ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนในแตละหนวยการเรียนรู โดย  การ

วิเคราะหความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียน กับสภาพที่เปนจริง ปญหาและอุปสรรค และแนวทาง

แกไขแลวนําผลมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนในหนวยการเรียนตอไป  

 กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง ผูวิจัย 

ไดประยุกตแนวคิดในการใชกิจกรรมของ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2540 : 55-56 ) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. การนําเขาสูการเรียนรู ครูเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู โดย 

ใหโอกาสนักเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงจูงใจการเรียนรูในเนื้อหาที่กําหนด เชน การเลนเกม ปญหาเลข

อะไรเอย หรือ เทคนิคคิดเลขเร็วเปนตน 

  2. ทบทวนความรูเดิม ครูตรวจสอบพื้นความรูเดิมโดยการถามตอบ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหาที่จะเรียน เพื่อใหทราบวานักเรียนมีพื้นฐานในเนื้อหาสาระที่จะเรียนอยางไร แลวนําความรูเดิมมา

เชื่อมตอกับความรูใหม เปนการทําความเขาใจเพื่อใหนักเรียนปรับแนวคิดปจจุบัน ในหัวขอของเนื้อหา

สาระการเรียนใหชัดเจน ซ่ึงสามารถทําได โดยใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชนการอภิปรายกลุมยอย การ

เขียนรายงาน การวาดภาพความคิด เปนตน 

  3. กระบวนการเรียนรู เปนขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม เปนหัวใจสําคัญของการสอน 

โดยเนนการสรางองคความรู ซึ่งมีขั้นตอนยอยดังนี้ 

   3.1 การทําแนวคิดใหมใหเกิดความชัดเจนแลวนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 

   3.2 การนําผลจากการอภิปรายมาสรุปเปนแนวคิดใหมรวมกัน 
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   3.3 การประเมินแนวความคิดใหม 

  4. การนําแนวความคิดไปใช ในขั้นนี้ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวความคิด 

ของตนเอง ไปใชในการทําแบบฝกจากใบกิจกรรม หรือสถานการณตางๆ ที่หลากหลายทั้งที่เปน 

ประสบการณเดิมและประสบการณใหม 

  5. สรุปผลและสะทอนผล ครูเปดโอกาสใหนักเรียน สะทอนความคิดของตนเอง   

วาเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง เชนการวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิดของตนตอนเริ่มเรียนใน 

หนวยการเรียนนั้น กับตอนสิ้นสุดการเรียนในหนวยการเรียนนั้น 

 จากกิจกรรมคณิตศาสตรดังกลาว พบวาขั้นที่สามารถสรางองคความรูก็คือขั้นที่ 3 ซ่ึง 

เปนกระบวนการคิดที่เกิดแนวคิดใหม และเปนหัวใจสําคัญของการสรางองคความรู  สวนการประเมิน 

ตามสภาพจริง จะพบในขั้นที่ 4 และ 5 ซึ่งนักเรียนไดทํากิจกรรม และสะทอนผลจากความคิดในกิจกรรมที่

นักเรียนไดฝกปฏิบัติ 

 

  2. ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง  การแสดงแนวทางในการ 

คิดแกปญหาคณิตศาสตร  ซึ่งอาศัยกระบวนการทางสมอง  ประสบการณ  ความรูที่ไดศึกษามา  ความ

พยายามเพื่อตัดสินใจวา  จะใชวิธีการใดในการแกปญหา  วัดจากความสามารถใน 4 ดาน  ดังนี้ 

  2.1 ความสามารถในการเขาใจปญหา  หมายถึงการแปลความหมายของปญหา  พิจารณาวา

โจทยปญหาตองการทราบอะไร  ปญหากําหนดอะไรใหบาง  มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง  คําตอบของ

ปญหาจะอยูในรูปแบบใด  การทําความเขาใจปญหาอาจใชวิธีการตางๆ  เชนการเขียนแผนภูมิ  การวาดรูป  

การเขียนสาระกระบวนการดวยถอยคําเปนตน 

  2.2  ความสามารถในการวางแผน  หมายถึง  การพิจารณาวา  จะแกปญหาดวยวิธีการใด  จะ

แกปญหาอยางไร  ปญหามีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมีประสบการณในการแกมากอนหรือไม  และ

พิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆในปญหาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ผูเรียนมีอยู  

แลวกําหนดแนวทางในการแกปญหาหรือประโยคสัญลักษณ 

  2.3  ความสามารถในการดําเนินตามแผน  หมายถึง  การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวโดย

เริ่มตรวจสอบความเปนไปไดของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน  และแสดงเหตุผลใน 
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การคิดแลวลงมือปฏิบัติจนสามารถหาคําตอบได  หรือคนพบการแกปญหาวิธีใหม 

2.4 ความสามารถในการตรวจสอบ  หมายถึง การมองยอนกลับไปที่ขั้นตอนตางๆ ที่ 

ผานมา  เพื่อพิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา  หรือมีวิธีการอื่นๆ ซึ่งเปนแนวทางใน

การสรางองคความรู  วัดไดโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

 3. ความสนใจคณิตศาสตร หมายถึง ความรูสึก หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตร

ซ่ึงแสดงออกถึงความอยากรูอยากเห็น ความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตรทั้ง

ภายนอก และภายในหองเรียนโดยมีความตั้งใจทํากิจกรรมนั้นๆ ดวยความเอาใจใส ซ่ึงวัดไดจาก

แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 4. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการสอนคณิตศาสตรและมีประสบการณ

ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มาไมนอยกวา 5 ป จํานวน 1 คน ผูที่มีประสบการณในดานหลักสูตรและ

การสอนคณิตศาสตร จํานวน 1 คน ผูที่มีความรูความสามารถในการวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตรจํานวน 1 

คน  และผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย  และสถิติทางการศึกษาอีก จํานวน 1 คน 

  

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผล

ตามสภาพจริง มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังการใชกิจกรรมการเรียนรู สูงกวากอนใช

กิจกรรมการเรียนรู 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผล

ตามสภาพจริง มีความสนใจคณิตศาสตร หลังการใชกิจกรรมการเรียนรู สูงกวากอนใชกิจกรรมการเรียนรู 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้ 

  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางองคความรู 

   1.1 ความหมายของการสรางองคความรู 

   1.2 แนวคิดและทฤษฎีของการเรียนรูแบบสรางองคความรู 

 1.3 ความเชื่อพื้นฐานทางปรัชญาแหงการสรางองคความรู 

 1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสรางองคความรู 

 1.5 ลักษณะการเรียนแบบสรางองคความรู 

 1.6 รูปแบบการสอนที่เนนการสรางองคความรู 

 1.7 เทคนิคและบทบาทของผูสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรู 

 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 2.1 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 2.2 ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 2.3 รายละเอียดและกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 2.4 วิธีการและเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 2.5 กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตาม 

สภาพจริง 

 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

  3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2  กลุมสาระคณิตศาสตร 

  3.2 ความหมายของปญหาและการแกปญหาคณิตศาสตร 

  3.3 ประเภทของปญหาคณิตศาสตร 

  3.4 ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
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  3.5 องคประกอบที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

  3.6 ขั้นตอนการแกปญหาคณิตศาสตร 

 4. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสนใจคณิตศาสตร 

 4.1 ความหมายของความสนใจ 

 4.2 ลักษณะของความสนใจ 

 4.3 องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสนใจ 

 4.4 การสรางความสนใจ 

    5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 5.1 งานวิจัยตางประเทศ 

 5.2 งานวิจัยภายในประเทศ 

 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางองคความรู 

 1.1 ความหมายของการสรางองคความรู 

  ค็อบบ (Cobb. 1994 : 13-20) ใหความเห็นวา  การเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสราง 

องคความรู เปนกระบวนการที่มีการพัฒนาไมหยุดนิ่ง  ผูสรางองคความรูไดรวบรวมปรับเปลี่ยน

สภาพการณรอบๆตัวมาอธิบายสิ่งที่กําลังศึกษา  การเรียนรูตามแนวทางของค็อบบ ตองเกิดจากการ

ประสานสัมพันธ  ระหวางครูกับนักเรียน  ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน 

 เคนเนท (Kenneth T.1996 :131) ไดใหความหมายการสรางองคความรูไววา   

เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เปนการสรางมิติความรูในขอมูลใหมของแตละบุคคล  

โดยการเชื่อมโยงกอนจะไดมาซึ่งความเขาใจ  

 สุมณฑา พรหมบุญ  และอรพรรณ  พรสีมา. (2541 : 42) ไดกลาวถึงการเรียนรู 

แบบสรางองคความรู  เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางความรูความเขาใจขึ้น 

ดวยตัวเอง  ความมั่นคงความเจริญงอกงาม  ในความรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  
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และแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่นๆหรือไดพบสิ่งใหมๆแลวนําความรูที่ไดมาเชื่อมโยงตรวจสอบกับ

ส่ิงใหมๆ 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  การเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองเกิดจากการ

ประสานสัมพันธ  ระหวางครูกับนักเรียน  ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน

เปนกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนสรางองคความรูและแสวงหาความรู  โดยอาศัยประสบการณจากความรู

เดิมเปนฐานและเชื่อมโยงความรูใหมใหสัมพันธกับบริบทในการสรางองคความรูใหม  นํามาแกปญหา

การเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร 

 1.2 แนวคิด และทฤษฎีของการเรียนรูแบบสรางองคความรู  

 จอรท (George. 1994 : 91-96)  กลาวถึงหลักสําคัญของทฤษฏีการเรียนรูแบบสรางองค

ความรูมี 2 หลักการดังนี้ 

   1. ความรูความเขาใจ จะตองสรางโดยผูเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆอยาง

มีความกระตือรือรน 

 2. กระบวนการเรียนรู เปนขั้นตอนวิธีการของการจัดหลักเกณฑทั่วไป และปรับสิ่ง 

ที่จะเรียนรูใหมใหเขากับโลกของประสบการณที่มีอยูเดิม 

  ทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรู เปนทฤษฎีที่เชื่อวาผูเรียนตองสรางองคความรู

ดวยตนเอง องคความรูที่สรางโดยผูเรียนนั้นอาจจะยังไมถูกตองสมบูรณนัก ดวยเหตุดังกลาวถาครูใชวิธี

สอนที่สอดคลองกับทฤษฎีการสรางองคความรูยอมจะทําใหผูเรียนมีความสามารถทางความคิดและการ

ปฏิบัติที่จะนําไปสูการเรียนรู (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2543 :16) 

 เฉิดศักดิ์ ชุมนุม (2540: 97) กลาวถึงทฤษฎีการสรางองคความรู หรือนิรมิตนิยม มาจาก

แนวคิดดังตอไปนี้ 

  1. ความเชื่อพื้นฐานและเจาของความคิด มีนักการศึกษา ผูมีชื่อเสียงหลายคนไดเสนอ

แนวคิดที่เปนการสนับสนุนทฤษฎีการสรางองคความรู คือผูเรียนเปนผูที่จะตองปฏิบัติคนควาในการสราง

ความรูเอง ไมใชรับมาอยางงายๆ เอาไปเก็บไวในสมอง แลวถายเทคืนออกมา เมื่อคนหรือเหตุการณ

ภายนอกตองการใหทําเชนนั้น  
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 2. ความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความรู  มี 2 แนวทางคือ 

  2.1 เชื่อวาความรูมีอยูแท รอเพียงการคนพบ 

  2.2 เชื่อวาความรูเปนสิ่งทีจะตองกําหนดรู หรือสรางขึ้นมาเอง สําหรับครูมีความเชื่อ

ในแนวทฤษฎีการสรางองคความรูนั้นเอง 

  3. กระบวนการสรางความรูในฝายที่เชื่อวาคนสามารถสรางความรูไดนั้นมีความเชื่อ

ตรงกันวาอิทธิพลจากภายนอกอาจจะอยูในรูปของสัมผัสตางๆ การเกี่ยวของกับโลกโดยผานการทดลอง 

และการดําเนินชีวิต   

 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542:54) ไดกลาวถึงแนวคิดตามทฤษฎีการสรางองคความรู     

เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเปนผูสราง (Construct) ความรู 

จากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็น กับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมเกิดเปนโครงสรางทางปญญา 

(Cognitive Structure)  ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนทางปญญาของผูเรียนได  แตผูสอนสามารถชวย

ผูเรียน ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสถานการณใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา  หรือ

เกิดภาวะไมสมดุลขึ้นซึ่งเปนสภาวะที่ประสบการณใหมไมสอดคลองกับประสบการณเดิม ผูเรียนตอง

พยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณที่มีอยูเดิมแลวสรางเปนความรูใหมที่เปนกระบวนการทางปญญา

เปนองคความรูที่สามารถนํามาใช ประโยชนในเรียนการศึกษา 

 1.3 ความเชื่อพื้นฐานทางปรัชญาแหงการสรางองคความรู 

  เฉิดศักดิ์ ชุมนุม (2540:101) กลาวถึงพื้นฐานของปญญาแหงการสรางองคความรูดังนี้ 

 1. ความเขาใจที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมที่เรียนรูไมอาจจะแบงแยก

จากวิธีการที่เกิดการเรียนรูซ่ึงหมายถึงความรูไมใชเกิดขึ้นเพียงในบุคคลแตเปนสวนหนึ่ง 

ของบริบททั้งปวงทั้งสิ้น ความเชื่อ  คานิยมที่ผูเรียนไดรับมาจากบานหรือสังคมอาจจะฝงลึกและมี 

ความขัดแยงกับความเชื่ออยางใหม ซ่ึงนักเรียนอาจจะพยายามปรับความคิดทั้งสองอยางเขาหากัน  

ครูผูสอนที่เขาใจสามารถชวยเหลือนักเรียนได 

 2. ความขัดแยงในการเรียนรู (Cognitive Conflict) คือแรงกระตุนใหเกิดความ 

ตองการที่จะเรียนและเปนตัวกําหนดโครงสราง และลักษณะของสิ่งที่ไดเรียนรู 
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 3. ความรูเกิดขึ้นโดยกระบวนการของการตอรองทางสังคม เมื่อในกลุมจะรวมกัน

ทดสอบความรู และคนอื่นๆ เปนสวนที่กอใหเกิดความขัดแยงซึ่งกอใหเกิดการเรียนรูอยางใหม 

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  (2540:45-47) กลาวถึงกลุมนักคิดเกี่ยวกับการสรางองคความรู 

ซ่ึงความเชื่อเกี่ยวกับการสรางองคความรู มีความเชื่อเกี่ยวกับความรูและมนุษยดังนี้ 

 ความเชื่อเก่ียวกับความรู 

 1. ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง เชื่อวามนุษยเปนผูสรางความรูขึ้น โดย

พยายามทําใหเกิดขึ้นอยางมีความหมายตามประสบการณที่พบมา ทุกสิ่งทุกอยางที่เรารู ตัวเราเองเปนผูทํา

ใหเกิดขึ้น 

 2. ความรูเปนสิ่งที่คิดเห็นและอาจผิดพลาดได เนื่องจากความรูเปนความคิดสรางสรรค 

ของมนุษย ซ่ึงจะพบประสบการณใหมอยูอยางสม่ําเสมอ ความรูจึงไมสามารถกําหนดตายตัว หรือคงที่ 

มิไดเปลี่ยนแปลงความเขาใจของเราที่เกิดขึ้น เปนเพียงขอเสนอของความคิด หรือเปนการทดลองดูกอน 

และยังขาดความสมบูรณครบถวน 

 3.  ความรูเจริญงอกงามขึ้นไดดวยการเปดโอกาสใหทําตอไป ความเขาใจจะยิ่งลุมลึก และ

ทวีความแข็งแกรง ความรูที่เกิดขึ้นครั้งแรกแลวถาไดทําการทดสอบความเขาใจเดิมกับสิ่งที่ประสบใหม

ตอไปเรื่อยๆ โดยอาศัยประสบการณที่แตละบุคคลไดพบจากวัตถุและเหตุการณ ความเขาใจจึงเปนสิ่งที่

เกิดขึ้นทางสังคมดวยบุคคล จึงสามารถแลกเปลี่ยนความรูของตน และนําขอคิดเห็นจากผูอื่นยอนกลับมาสู

ตนดวยการสะสมความเขาใจที่คิดอยางใครครวญทําใหความรูเจริญงอกงามพอกพูน 

ขึ้นเรื่อยๆ 

 ความเชื่อเก่ียวกับมนุษย 

 1. มนุษยไมชอบสิ่งที่ไรระเบียบ หรือยุงเหยิง สัญชาตญาณของความอยูรอด ผลักดัน 

ใหมนุษยตองมีความเขาใจหรือทําใหสรรพสิ่งมีความหมายขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได มนุษยรวบรวมสรรพ

ส่ิงในสิ่งแวดลอมเขาขางตนอยางสม่ําเสมอ ปรากฏการณที่แปลกใหมจะถูกจัดกระทําใหเหมาะเจาะพอดี

กับความเปนระเบียบคงอยูในบุคคล 



 14 

         2. มนุษยมีโครงสรางความรูภายในที่ช้ีแนะใหรับรู เขาใจและแสดงออก มวลมนุษยทั้งหมด

เปนเจาของเครือขายของสิ่งที่มีความหมาย ซ่ึงมีการแกไขปรับปรุงอยูสม่ําเสมอสิ่งที่มีความหมายเหลานี้ 

เปนผลทางประสบการณที่ผานมาทั้งดานกายภาพ และดานสังคม ซ่ึงชี้แนะการรับรูประสบการณใหม การ

รับรูนั้นจะปอนกลับเขาไปดวย และจะสรางโครงสรางใหม กระบวนการดังกลาวเปนการพัฒนา

โครงสรางความรูภายในและในที่สุดจะเปนตัวกํากับพฤติกรรม 

 1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสรางองคความรู  

  การจัดกิจกรรมตามแนวทางการสรางองคความรูเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  เพื่อกระตุนใหนักเรียนตื่นตัว  อยูตลอดเวลา   

มีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรูในเนื้อหากับชีวิตจริง จิราภรณ ศิริทวี (2541 : 38 - 40) กลาวไววาเปนการสอน

ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรู  คือการสอนใหเด็กคิด วิธีคิดมีหลากหลายแลวแตทฤษฎี  ในที่นี้จะขอ

กลาวถึง การคิด 10 วิธี  ถานักเรียนไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่องนักเรียนจะเปนผูมี

ความสามารถในการสรางองคความรูและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ดังนี้ 

 1. กลาคิด (Risk Taking) คือกลาหาทางเลือกอื่นๆ และเสนอออกมาไมวาจะบังเกิดผล

เชนไรแกผูเสนอ และกลาปกปองความคิดของตนดวย 

 2. คิดคลอง (Fluency) คือความสามารถที่จะผลิตความคิดรวบยอด (Concept) หรือ

ความคิดเห็น (Beads) อยางมากๆได ยิ่งคิดคลองก็ยิ่งมีขอคิดเห็นมาก ยิ่งมีขอคิดเห็นมากเทาไรโอกาสพบ

ความคิดที่มีคุณภาพสูง ยิ่งมีมาก 

 3. คิดกวาง (Flexibility) คือความสามารถที่จะคิดโดยไมติดอยูในกรอบ หรือมุมมอง 

เพียงมุมเดียว คนที่มีมุมมองกวางจะมองเห็นกลยุทธหรือแนวทางแกปญหาที่หลากหลายในการจัดการ 

กับปญหาหนึ่ง 

 4. คิดของเดิม (Originality) คือความสามารถที่จะคิดอยางหลักแหลม ทําใหเกิด

ขอคิดเห็นที่เปนของตนเอง 

 5. คิดดัดแปลง (Elaboration) คือความสามารถตอเติมขอคิดเห็นที่มีอยูแลวใหนาสนใจ

และสมบูรณยิ่งขึ้น ความคิดเห็นเกาคือรากฐาน การคิดตอของความคิดใหม 
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       6. คิดซับซอน (Complexity) คือความสามารถในการแสวงหาทางเลือกใหม ซ่ึงหลายๆ 

ครั้งไดมาดวยความยากลําบาก คนที่คิดซับซอนจะจัดระบบสรรพสิ่งที่สับสนไดดี นําระเบียบออกมาจาก

ความซับซอนได 

 7. คิดวางแผน (Planning) ความสามารถจัดการใหไดมาซึ่งผล หรือทางออกที่ 

พึงประสงคเปนการรวบรวมการคิดวิธีการตางๆ เพื่อแกปญหาหรือปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

อยางเปนระเบียบ เปนระบบมีขั้นตอนดังนี้ 

 7.1 ระบุปญหา 

 7.2 ระบุขอจํากัด 

 7.3 พิจารณาทางเลือก 

  7.4 บริหารทรัพยากรและเวลา 

 7.5 กําหนดแผนงาน 

 7.6 ไตรตรองถึงปญหาแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นได 

 8. คิดตัดสินใจ (Decision Making) คือการตกลงใจวาจะคิดตัดสินใจ เปนจุดเริ่มตนของ

การปฏิบัติเปนการประมวลทางเลือกตางๆ โดยใชวินิจฉัย แลวระบุขอตกลงใจวา 

จะกระทําอยางใด 

 9. คิดระดมสมอง (Brainstorming) คือเทคนิควิธีการเสาะแสวงหาวัตถุดิบ เพื่อนําไปคิด

ตอเปนการระดมความคิดเห็นใหมากหลากหลาย เพื่อนําไปใชหรือพิจารณาโดยการคิดวิธี 

การตางๆตอไป 

 10. คิดใหรูทั่วกัน (Communication) คือความสามารถในการเสนอความคิดหรือ

ขอคิดเห็น โดยชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจ และเห็นดวยเห็นตามได 

 1.5 ลักษณะการเรียนแบบสรางองคความรู 

 จิราภรณ  ศิริทวี (2541: 8-40) กลาวถึงลักษณะการเรียนแบบสรางองคความรู ดังนี้ 

 1. นักเรียนเปนเจาของความคิด  เปนผูคนพบองคความรูดวยตนเอง มากกวาเปน  ผูรับ

สารหรือซึมซับขอมูล 
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 2. การสื่อสารของครูจะเปนในลักษณะการกระตุนใหนักเรียนใชความคิดนักเรียนเปนผู

คิดคนวิธีการแปลความหมายสิ่งที่ครูสอนเพื่อนํามาใชในการหาคําตอบที่นักเรียนตองการดวยตนเอง 

 3.  นักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจอยางมีขั้นตอนลักษณะของกระบวนการแหง 

การเรียนรูดวยตนเอง 

 4. สิ่งที่นักเรียนเขาใจเปนสิ่งที่นักเรียนสรางขึ้นดวยตนเอง ไมใชการลอกเรียนแบบ 

จากตัวอยางหรือแนวคิดของครู 

 5.  ส่ิงที่เรียนและวิธีเรียน มีผลกระทบจากบริบทของสังคม ซ่ึงการเรียนรูที่เกิดขึ้น

รวมถึงบริบทของหองเรียน การเปรียบเทียบสภาพของหองเรียนปกติ และหองเรียนที่เปดโอกาสให

นักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

 1.6 รูปแบบการสอนที่เนนการสรางองคความรู 

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540 : 55-56) กลาวถึงการสอนที่เนนการสรางองคความรู  

อาจจัดได 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ขั้นปฐมนิเทศ ครูใหโอกาสนักเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงจูงใจการเรียนรูใน

เนื้อหาที่กําหนด 

  2. ขั้นทําความเขาใจ นักเรียนปรับแนวคิดปจจุบัน ในหัวขอของบทเรียนใหชัดเจนซึ่ง

สามารถทําได  โดยทําใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย เชนการอภิปรายกลุมเล็กออกแบบแผนโปสเตอร และ

การเขียนรายงาน 

 3.  ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม เปนหัวใจสําคัญของการสอนแบบสรางองคความรู  

ซ่ึงมีขั้นตอนยอยดังนี้ 

 3.1 ทําแนวคิดใหกระจางชัดเจนและแลกเปลี่ยนกัน 

 3.2 สรางแนวความคิดใหม 

 3.3 ประเมินแนวความคิดใหม 

  

 4. การนําแนวความคิดไปใช ขั้นนี้ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวความคิด 
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ของตนเองที่สรางขึ้นไปใชในสถานการณตางๆ ที่หลากหลายทั้งที่คุนเคยและแปลกใหม 

    5. การทบทวนขั้นตอนสุดทาย ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสะทอนแนวความคิดของ

ตนเอง วาไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยการวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิดของตน ตอนเริ่มเรียน

ในบทเรียนนั้น กับตอนสิ้นสุดการเรียนในบทเรียนนั้น 

 สรุปไดวาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดสรางองคความรูใหมดวย

ตนเองเริ่มตั้งแตขั้นทําความเขาใจ ขั้นสรางแนวคิดใหม  ขั้นนําแนวคิดใหมไปใช  ขั้นทบทวน  

และประเมินผล โดยมีการเปรียบเทียบความคิดของตนตอนเริ่มเรียน  และตอนสิ้นสุดการเรียน 

ในบทเรียนนั้น 

 1.7 เทคนิคและบทบาทของผูสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรู 

 บรูคส และบรูคส (Brooks and Brooks. 1993:103-118) กลาวถึงบทบาทของผูสอนควรยึด

หลักในการสอน 12 ประการดังนี้ 

 1. ครูตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และใชคําถามกระตุน 

ใหนักเรียนใชกระบวนการแกปญหาเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูเพื่อชวยใหนักเรียนไดคิดแกปญหา 

 2. ครูจะตองใชแหลงขอมูลวัตถุดิบที่อยูรอบๆ ตัวนักเรียนมาใชใหเกิดประโยชน 

เพื่อสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนไดเรียนรู 

 3. เพื่อมอบหมายงานใหนักเรียนทํา ครูจะตองใชคําพูดที่ทําใหนักเรียนเกิดความคิด  

และสติปญญา เชน  ใหจําแนก ใหวิเคราะห ใหทํานายและ ใหสังเคราะห 

 4. ครูจะตองอนุญาตใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นแสดงความรูสึกนึกคิด 

ที่มีตอบทเรียน วิธีสอน และเนื้อหาวิชา 

 5. ครูผูสอนตองพยายามทําความเขาใจ ความคิดรวบยอดของนักเรียน กอนที่จะรวม 

แสดงความคิดเห็นกับครู 

 6. ครูผูสอน ตองกระตุนใหนักเรียนไดมีโอกาสสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทั้งกับเพื่อน นักเรียนและ ครู 

 7. ครูผูสอนตองกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยครูใชคําถามที่สมเหตุสมผล 
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ใชคําถามปลายเปดและสงเสริมใหนักเรียนไดถามคําถามกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน 

 8. ครูผูสอนตองพยายามชวยใหนักเรียนไดแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง 

 9. ครูผูสอนตองใหความสนใจ ประสบการณเดิมของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนได

นํามาใชใหเปนประโยชนในการตั้งสมมติฐานจะไดหาวิธีการตรวจสอบและกระตุนใหนักเรียนไดรวม

อภิปรายปญหา 

 10. ครูผูสอนตองใหเวลากับนักเรียนเพื่อรอคําตอบหลังจากที่ปอนคําถาม 

 11. ครูผูสอนตองใหเวลากับนักเรียนเพื่อคนหาความสัมพันธ ระหวางความรูเดิมกับ

ความรูใหม 

  12. ครูผูสอนตองตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน โดยใชแผนภูมิการ

เรียนรูแบบวัฏจักร (Leaning Cycle) ซ่ึงประกอบดวย 

  1. การนําเขาสูบทเรียน (Engagement) 

 2. การอธิบาย (Explanation) 

 3. การสํารวจ (Exploration) 

 4. การลงขอสรุป (Elaboration) 

 5. การประเมินผล (Evaluation) 

 จอรท (George. 1994:91-96) กลาวถึงเทคนิคของครู   ในการสอนแบบสรางองคความรู 

ดังตอไปนี้ 

 1. ครูผูสอนตองโตแยงหาเหตุผลมาหักลางคําตอบของนักเรียน เพื่อพวกเขาจะไดรับรู

เองวาคําตอบถูกหรือผิด 

 2. ครูผูสอนตองทําการยั่วยุสงเสริมใหนักเรียนไดตอสูกับปญหาที่มอบหมายใหทํา ไม

ยอมแพงายๆ 

 3. ครูผูสอนตองใชเวลานานอยูกับกลุมของนักเรียน เพื่อที่จะใหนักเรียนเร่ิมมองเห็น

ทิศทางที่มีศักยภาพ ในการเริ่มทํางานที่มอบหมาย 

 4. ครูผูสอนตองเนนและใหความสําคัญของการใหนักเรียนไดประเมินความสําเร็จ 
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ของตนเอง 

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540 : 50) กลาวถึงการสรางองคความรู ผูเรียนแลtครูผูสอน

ตองมีบทบาทดังนี้ 

 1. นักเรียนทุกคนตองมีปฏิสัมพันธเกี่ยวโยงกับโลกภายนอก  ที่ลอมรอบตัวเขาเหลานั้น

และมีโอกาสไดคนหาคําตอบ ตามสมมติฐาน  เพื่ออธิบายสิ่งตางๆ  ในสิ่งแวดลอมของเขา 

 2.  ในการคนหาคําตอบตามความคิด หรือทํานาย เพื่อใชในการอธิบายนั้นเปนการ 

เปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางแบบจําลอง หรือตัวแทนของวัตถุ ปรากฏการณธรรมชาติและเหตุการณ

นักเรียนไดประสบการณไวในใจ ในความคิดหรือประสบการณตรง 

 3. ความรูและความคิดตามแบบทดลอง ที่นักเรียนไดพานพบและสรรคสรางขึ้น  

อาจมีลักษณะที่ยังขาดความสมบูรณหรือเปนเพียงความคิดรวบยอดที่ตื้นแคบ เมื่อเทียบกับความรูความคิด

ของผูเชี่ยวชาญที่มีความช่ําชองและประสบการณมาก 

 4. การเรียนรูของนักเรียนทุกคนเกิดขึ้นไดโดยการไดลงมือทําสิ่งที่มีความหมายสําหรับ

ตนเองแลว แมวาการสรางสิ่งที่มีความหมายจะเกิดจากการแนะนําของคนอื่นก็ตาม 

 5. การสรางองคความรูสามารถปรากฏขึ้น เมื่อนักเรียนแตละคนไดมีสวนเขาไปกระทํา

ในกระบวนการนั้นแลวเทานั้น 

 6. การสรางองคความรูถือวา ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ครูหรือ

ผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุน หรือผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูเทานั้น   

 7. การสรางองคความรู เกิดจากผูเรียนสรางสิ่งที่มีความหมายแลกเปลี่ยนกัน โดยอาศัย

การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 

 8. บทบาทของครูไมใชเปนผูถายเทความรู เขาสูรางกายเด็กที่วางเปลา แตเปนการชวย

นักเรียนสราง และประกอบแบบจําลองทางความคิดขึ้นมาใหม ซ่ึงนักเรียนใชในการอธิบาย  

ถึงปรากฏการณธรรมชาติ และเหตุการณตางๆ ในสิ่งแวดลอมรอบตัวนักเรียน 

 

 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542 : 54) กลาววาการเรียนการสอนตามแนวคิด การเรียนรู 
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ที่เนนการสรางองคความรูดวยตนเอง  ครูผูสอนจะตองมีบทบาทดังนี้ 

 1. เปดโอกาสใหนักเรียนสังเกต สํารวจเพื่อใหเห็นปญหา 

 2. มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน แนะนํา ถามใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนพบหรือสรางองค

ความรูดวยตนเอง 

 3. ชวยพัฒนาผูเรียนใหคิดคนตอไป ทํางานเปนกลุมพัฒนาและใหผูเรียนมี

ประสบการณกวางไกล 

 4. ประเมินความคิดรวบยอด ของผูเรียนตรวจสอบความคิด และทักษะการคิดตางๆ 

การปฏิบัติ การแกปญหาและการพัฒนา ใหเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆ 

 จรรยา ภูอุดม (2544 :161) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เนนการสรางองคความรู มีดังตอไปนี้ 

 1. เลือกมโนมติหลัก ที่ตองการใหเกิดการเรียนรูเพื่อนํามากําหนดเปนสถานการณ 

 2. นําเสนอสถานการณปญหา และชี้นําความสนใจของนักเรียนดวยการสนทนาหรือ

นําเสนองานที่เหมาะสม 

 3. ใชคําถามทาทายนักเรียนใหเกิดการสํารวจเพื่อนําไปสูการสรางหรือขยายมโนมติเกิด

การตรวจสอบแนวคิดของตนเอง โดยการถามใหนักเรียนอธิบายถึงเหตุผลและรายละเอียดของขั้นตอน

การกระทําหรือแนวคิดตางๆ 

 4. ชวยเหลือนักเรียนใหเกิดความชัดเจนในการสื่อสาร นําเสนอศัพทเทคนิคที่นักเรียน

จะตองประสบ แนะนําใหนักเรียนรูจักใชภาษา และสัญลักษณที่เหมาะสมตลอดจนตั้งคําถามใหนักเรียน

อธิบายและขยายความเพิ่มเติม 

 5. สรางแรงจูงใจในการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในเวลาที่จําเปนหรือ

เหมาะสม หลีกเลี่ยงการตีคาหรือแกแนวคิดของนักเรียนในเวลาที่จําเปนหรือเหมาะสม แตใชคําถาม

กระตุนใหนักเรียนสามารถคนพบแนวทางดวยตนเอง 

 6. พยายามทําความเขาใจ และคนหารายละเอียดในคําตอบ หรือแนวคิดของนักเรียน 
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 สรุปไดวา กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรูที่เนนการสรางองคความรู

ดวยตนเอง ครูผูสอนควรมีบทบาทคือ ใชคําถาม ถามกระตุนใหนักเรียนคิด โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล  ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหเวลากับนักเรียนในการคิด

และการเชื่อมโยงการเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันให

นักเรียนเปนผูรับผิดชอบและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนได

เกิดการเรียนรู  ตองประเมินตามสภาพจริง โดยการเนนวานักเรียนไดเรียนรูอะไร  เปดโอกาสใหนักเรียน

คนควาขอมูลขาวสาร  กระตุนใหนักเรียนมีการแขงขันภายในชั้น  สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูที่ชัดเจน 

โดยพิจารณาจากการใชเหตุผล การสรางองคความรูใหม และการสรุปความ 

 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน (Authentic Assessment) 

 2.1 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 11) กลาวถึง ความหมายของการประเมินผลตาม

สภาพจริงวา เปนกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา

เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอนักเรียน จะไมเนนเฉพาะทักษะพื้นฐานแต

จะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของนักเรียนความสามารถในการแกปญหา และ

การแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ใหเปนผู

คนพบและผูผลิตความรูฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสนองจุดประสงคของ

หลักสูตรและความตองการของสังคม 

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2544:126) กลาววาการประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมิน

จากการปฏิบัติที่ครูผูสอนมอบหมายงาน / กิจกรรมใหผูเรียนทําตามกําหนด หรือใหเลือกทําตามความ

สนใจและความถนัด งาน/กิจกรรมที่มอบหมายใหทํามักจะมีลักษณะตางกันตั้งแตขอสอบเขียนตอบและ

การปฏิบัติตามสถานการณชีวิตจริง แมจะไมสามารถคาดคะเน สถานการณจริงที่นักเรียนจะนําผลการ

เรียนรูไปใชได 
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แนชัดก็ตามแตเราสามารถดําเนินการประเมินการปฏิบัติที่ใกลเคียงกับสถานการณของชีวิตจริงได ดังนั้น

งาน/กิจกรรมในการประเมินสภาพจริง จึงมีลักษณะตอเนื่อง ตามระดับของสภาพจริง ตั้งแตนอยไปหามาก

ยิ่งมีลักษณะสอดคลองกับชีวิตจริงมาก การประเมินนั้นก็ยิ่งมีความเหมาะสมถูกตองมาก 

 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ (2539 : 50) ใหความหมายวา การประเมินผลตามสภาพจริงเปน

การวัดโดยเนนใหนักเรียนไดนําความรู แนวคิดในวิชาตางๆ ที่เรียนเพื่อนํามาแกปญหาโดยใชทักษะการ

คิดที่ซับซอนมากกวาที่จะถามความสามารถขั้นตนหรือความสามารถยอยๆ เปนการวัดนักเรียนโดยรวมทั้ง

ดานความคิดเจตคติและการกระทําไปพรอมๆ กัน 

 สมนึก นนธิจันทร (2540 : 70) สรุปวา การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมินผลที่

มุงเนนใหนักเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยการแสดงออกหลายๆ ดาน เพื่อ 

นําไปแกปญหาโดยใชทักษะกระบวนการคิดที่ซับซอน ที่อยูบนพื้นฐานที่เปนจริงในทุกบริบทเทาที่ 

จะเปนไปได 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 4–5) กลาวถึงความหมายของ

การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงวา หมายถึง การวัดและประเมินผลจากสภาพที่แทจริงของ

นักเรียนที่อยูบนพื้นฐานของเหตุการณในชีวิตจริง โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญ มีความสัมพันธกับการ

เรียนการสอนเนนพัฒนาการที่ปรากฏใหเห็น ทั้งในและนอกหองเรียนมีผูเกี่ยวของ ในการประเมินหลาย

ฝายและเกิดขึ้นไดทุกบริบทที่จะเปนไปได เปนการประเมินที่มีลักษณะไมเปนทางการ 

 สุวิทย มูลคํา (2542 : 22) กลาววา การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง หมายถึง การวัดและ

การประเมินผลกระบวนการทํางานในดานสมองหรือการคิดและจิตใจของนักเรียนอยางตรงไปตรงมาตาม

ส่ิงที่นักเรียนกระทํา โดยพยายามตอบคําถามวาผูเรียนทําอยางไรและทําไมจึงเปนเชนนั้น การไดขอมูลวา 

“เขาทําอยางไร” และ “ทําไม” จะชวยใหผูสอนไดชวยนักเรียนพัฒนา การเรียนของนักเรียนและการสอน

ของผูสอน ทําใหการเรียนการสอนมีความหมายและทําใหเกิดการอยากในการเรียนรูตอไป 
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 2.2 ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 รัตนา ธนธนานนท (2542 : 33 – 34) กลาวถึงความสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 

ไวดังนี้ 

 1. การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลจากสภาพจริง จะเอื้อใหนักเรียนสามารถ

เรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล  เพราะเนนลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

 1.1 เนนใหนักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรคดวยการผลิตหรือทํางาน 

 1.2 ดึงเอาความคิดขั้นสูง ความคิดซับซอน และทักษะการแกปญหาออกมาได 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เปนผลมาจากการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน 

 1.3 กระตุนใหเกิดการประยุกตสูโลกของความเปนจริง 

 2. การประเมินตามสภาพจริง   จะเอื้อตอการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ

มากกวาการเรียนการสอนที่เกิดจากครูเปนผูบอกความรู โดยครูจะเปนเพียงผูชี้แนะวาควรจัดเนื้อหาสาระ

อยางไรนักเรียนจะเรียนรูจากการกระทํามากขึ้น มีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น การบงชี้ความสามารถที่

แทจริงของนักเรียน มิใชเปนเพียงทําขอสอบไดคะแนนสูงเทานั้นการประเมินผลตามสภาพจริงจะแสดง

ใหเห็นวานักเรียนทําอะไรไดมากกวาจะบอกวานักเรียนรูอะไร 

 3. โดยทั่วไปครูมักจะมองภาพการสอนการเรียนรูของนักเรียนและการประเมินผล 

เปนงานที่แยกออกจากกันโดยครูเปนผูใหความรูและขอมูลตางๆ พอเห็นวานักเรียนเกิดการเรียนรูแลว 

จึงทําการประเมินผลเปนงานวิธีที่เรียกวาการสอบ ทําใหนักเรียนมีความวิตกกังวลไมมีความสุขในการ

เรียน เพราะการสอบเปนการเนนการจับผิดหาจุดดอยของนักเรียนในขณะที่เจตนาที่แทจริงของการ

ประเมิน คือ ชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครูเปนการคนหาจุดดีของนักเรียน  

เพื่อเสริมสรางนักเรียนใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรูและการสอน จึงมี

ความสัมพันธกันอยางใกลชิดและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 

 4. ในการเรียนเพื่อรอบรูนั้น เมื่อนักเรียนไมผานจุดประสงคยอย ๆ ครูซอมเสริมดวย 

วิธีตางๆ ซ่ึงเปนภาระแกผูสอนปญหานี้จะหมดไป ถาผูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามสภาพ

จริง เพราะมีรายงานหรือหลักฐานการปฏิบัติงาน การรายงาน การแสดงความคิดเห็นตางๆ  
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ของนักเรียนแตละคนชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่ รวมทั้งมีขอมูลยืนยันความสามารถที่แทจริงของ

นักเรียนเพื่อแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถทําอะไรไดมากกวาจะบอกวา  เขารูอะไร แคไหน 

 สมนึก นนธิจันทร (2540 : 72) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง  

ดังนี้   

 1. เนนการประเมินผลตามสภาพจริง กระทําไดตลอดกับทุกสถานการณ ทั้งที่โรงเรียน

บานและชุมชน สังเกตพฤติกรรมตางๆ โดยใชการตัดสินใจของมนุษยในการใหคะแนน 

 2. กําหนดปญหาหรืองานแบบปลายเปด เพื่อใหนักเรียนเปนผูสรางคําตอบเอง คือ  

ใหนักเรียนตอบดวยการแสดงความคิดสรางสรรค หรือผลิตผลงาน 

 3. ไมเนนการประเมินผลเฉพาะทักษะพื้นฐานแตใหนักเรียนผลิต สราง หรือทําบางสิ่ง

ที่เนนทักษะการคิดที่ซับซอน การพิจารณาไตรตรอง การทํางานและการแกปญหานั่นคือการเรียนรูเพื่อ

การแกปญหา 

 4. เนนสภาพปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวันเนนการแกปญหาที่

สะทอนถึงชีวิตจริง 

 5. ใชขอมูลอยางหลากหลายเพื่อการประเมิน นั่นคือ ความพยายามที่จะรูจักนักเรียน 

ในทุกแงทุกมุม ทุกขอมูลจึงตองไดมาจากหลายๆ ทาง ซ่ึงหมายถึงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ตองมีหลากหลายประการดวย 

 6. เนนการมีสวนรวมระหวางนักเรียน ผูสอน ผูปกครอง 

 7. เนนนักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะประเมินเขาตรงไหน เร่ืองอะไรการให

นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลทําใหนักเรียนรูจักวางแผนการเรียนรู ตามความตองการของตนเอง

วาอยากรูอยากทําอะไรบาง ซ่ึงนําไปสูการกําหนดจุดประสงคการเรียน วิธีการเรียนและการวางเกณฑการ

ประเมินอันเปนการเรียน และการประเมินที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง 
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 สุวิทย มูลคํา (2542 : 23) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี้ 

 1. เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ

เรียนรูของนักเรียน ซ่ึงสามารถกระทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ ทั้งที่โรงเรียน บาน และชุมชน 

 2. เปนการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 

 3. เนนนักเรียนอยางเดนชัดและใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของนักเรียน 

 4. เนนการประเมินตนเองของนักเรียน 

 5. ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง รวมทั้งการเชื่อมโยงการเรียนรู 

สูชีวิตจริง 

 6. ใชขอมูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติหนาที่ในทุกดานทั้ง 

ที่โรงเรียน ที่บาน และชุมชนอยางตอเนื่อง 

 7. เนนคุณภาพของผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น  ซ่ึงเปนผลจากการบูรณาการความรู 

ความสามารถหลายๆ ดานของนักเรียน 

 8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซอน) เชน การ

วิเคราะห การสังเคราะห 

 9. สงเสริมปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการ

เรียนรูของนักเรียนอยางมีความสุข 

 10. เนนการมีสวนรวมระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง 

 สําหรับงานวิจัยนี้ ลักษณะสําคัญของการประเมินจากสภาพจริงของนักเรียน หมายถึง การ

เอื้อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล เพราะเนนใหนักเรียนไดแสดงออก  ไดเรียนรู

จากการกระทํา  จากกิจกรรมที่สอดแทรกอยูในระหวางการเรียนการสอน ทําใหการประเมินผลตามสภาพ

จริงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  และมีความสัมพันธกับการเรียนการสอนที่

เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง สามารถเห็นพัฒนาการของนักเรียนอยางเดนชัด 
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 2.3 รายละเอียดและกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

 สมนึก นนธิจันทร (2544 : 73 – 74) กลาวถึงกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการ

ประเมินผลตามสภาพจริงวามีกระบวนการ ดังนี้  

     1. ผูสอนและนักเรียนรวมกันกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่ตองการโดยวิเคราะหจากหลักสูตร

แกนกลาง หลักสูตรทองถิ่นและคูมือการเรียน 

 2. ทําความชัดเจนกับลักษณะ / ความหมายของผลสัมฤทธิ์เหลานั้น 

 3. กําหนดแนวทางของงานที่จะตองปฏิบัติ 

    3.1 งานที่ทุกคนตองทํา 

    3.2 งานที่ตองทําความเขาใจ 

 4. กําหนดรายละเอียดของงาน 

 5. กําหนดกรอบของการประเมิน (ทําแผนผังการประเมินที่แสดงความสัมพันธของ

เนื้อหากับพฤติกรรมที่ตองการประเมิน) 

 6. กําหนดวิธีการประเมินอาจใชวิธีการตอไปนี้ การสังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม 

การตรวจงาน ระเบียนสะสม การเยี่ยมบาน การศึกษารายกรณี การบันทึกจากผูเกี่ยวของ การใชขอสอบ

แบบเนนการปฏิบัติจริง การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน 

 7. กําหนดตัวผูประเมิน (ควรมีใครบาง ผูสอน นักเรียน ผูปกครอง) กําหนดเกณฑ 

การประเมิน 

  2.4 วิธีการและเครื่องมือประเมินผลจากสภาพจริงของนักเรียน 

 การประเมินผลตามสภาพจริงมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อใหผูสอนได

ขอมูลของนักเรียนที่ตรงตามสภาพจริง จากวิธีการและเครื่องมือตางๆ จากการศึกษาโดยทั่วไปพบวา การ

ประเมินผลตามสภาพจริงมีวิธีการและเครื่องมือตางๆ พอสรุปไดดังนี้ (สมนึก นนธิจันทร. 2544 : 76) 

 1. การสังเกต 

 2. การสัมภาษณ 

 3. การสอบถาม 
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 4. การตรวจผลงานจากใบกิจกรรม 

 5. การบันทึกความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 

 6. การเยี่ยมบาน 

 7. การศึกษารายกรณี 

 8. การใชแบบทดสอบเนนการปฏิบัติจริง 

 9. ระเบียนสะสม 

 10. การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เนนการสรางองคความรู  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรและความสนใจ

ในการเรียนของนักเรียน  ประกอบไปดวย  1) การตรวจผลงานจากใบกิจกรรมระหวางทดลอง  2) แบบ

ประเมินแฟมสะสมผลงาน 3) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ซ่ึงมีลักษณะและรูปแบบ

สอดคลองกับการประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

  1. การตรวจผลงานจากใบกิจกรรม  

 สมนึก นนธิจันทร (2540 : 90)  กลาววา การตรวจผลงานเปนวิธีการที่ครูผูสอนใชเปน

ประจําและใชบอยที่สุดอีกวิธีหนึ่ง  การตรวจผลงานเปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยังประสบปญหาในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประการหนึ่ง สวนอีกประการหนึ่งเปนการนําขอมูลที่ไดจากการตรวจ

ผลงานมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครูการวัดประเมินผลจากการตรวจผลงาน 

ครูผูสอนสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา  เชน การตรวจแบบฝกหัด ผลการปฏิบัติตามโครงการหรือ

โครงงานตางๆ ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ครูผูสอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนไดเปนอยางดี  

  ขอเสนอแนะในการตรวจผลงาน 

   1. ครูผูสอนอาจกําหนดงานรวมกับนักเรียนและไมควรเปนชิ้นเดียวแตก็ไม

จําเปนตองนํางานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่นักเรียนทําไดดี การบอกความหมาย 
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ความสามารถของนักเรียนตามลักษณะที่ครูตองการประเมินได เปนการเนนจุดแข็งของนักเรียนนับเปน

การเสริมแรงกระตุนใหนักเรียนไดพยายามผลิตผลงานที่ดีๆ ออกมามากขึ้นอีกวิธีหนึ่ง 

 2. การประเมินชิ้นงานของแตละคน ไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกันอาจประเมิน

ช้ินงานที่นักเรียนทํานอกเหนือจากที่ครูกําหนดให แตตองเปนงานที่นักเรียนทําเองจริงๆ จะทําใหผูสอน

รูจักนักเรียนมากขึ้นและประเมินนักเรียนตามสภาพที่แทจริงของเขาไดแมนยํายิ่งขึ้น 

 3. ผลการประเมินไมควรบอกคะแนนหรือคุณภาพที่เปนตัวเลขอยางเดียว ควรจะ

บอกความหมายของผลคะแนนดวย 

                 2. การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) 

 อุทุมพร จามรมาน (2540 : 1-2) กลาววา สภาพการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ

นักเรียนในปจจุบันเปลี่ยนไป การวัดผลการเรียนรูก็ตองเปลี่ยนตามไปดวย  การทดสอบดวยแบบทดสอบ

เปนแบบปรนัยไมสามารถจะวัดผลการเรียนรูไดครบถวน การวัดผลดวยวิธีการตางๆ จึงมีเพิ่มมากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลจึงเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบไปสูการตีคา หรือการวัดคา จึงเปลี่ยนจากการทํา

ขอสอบมาเปนการจัดทําผลงานที่สะทอนการประยุกตทฤษฎีที่เรียนรูสูภาคปฏิบัติในชีวิตจริงและนําเสนอ

ในรูปแฟมสะสมงาน 

  2.1 ความหมายของแฟมสะสมงาน 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 5) ใหความหมายของแฟมสะสมผลงานของ

นักเรียนวา คือ การสะสมงานอยางมีจุดหมายเพื่อแสดงผลงาน ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ในสวนหนึ่ง หรือหลายสวนของการเรียนรูในรายวิชา เกณฑการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินใหระดับ

คะแนน รวมทั้งเปนหลักฐานที่สะทอนการประเมินตนเองของนักเรียนดวย 

 สมนึก นนธิจันทร. (2540 : 102) ใหความหมายของแฟมสะสมผลงานวาเปนการวัดและ

การประเมินผลวิธีหนึ่งในการประเมินสภาพที่แทจริงของนักเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลและสราง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับนักเรียนอยางมีจุดประสงค 
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 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2539 : 20 – 21) กลาววา พอตโฟลิโอของนักเรียนเปนการเก็บ

รวบรวมผลงานของเด็กที่ผานการคัดเลือกโดยตัวเด็กเอง (หรือภายใตการแนะนําของครู) มาสะสมไวใน

ภาชนะอยางใดอยางหนึ่งอยางมีระบบและมีจุดมุงหมาย เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความหมาย 

เจตคติ แรงจูงใจ ความเจริญงอกงาม ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ ของเด็กใหแกนักเรียน

หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดทราบ 

 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวาแฟมสะสมงาน หมายถึง ส่ิงที่ใชในการเก็บสะสม

ผลงาน  หรือรวบรวมหลักฐานขอมูลที่แสดงถึงลักษณะของนักเรียน  เกิดจากการปฏิบัติในสภาพที่แทจริง

ของนักเรียนในทุกๆ ดาน เชน ผลจากการทดสอบ จากการสังเกตผลการประเมินการทํากิจกรรมหรือการ

เรียนการสอนจากครูและเพื่อนนักเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการศึกษาพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนมีการจัดเก็บผลงานอยางเปนระบบ นักเรียนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของมี

สวนรวมในการจัดทํา 

 2.2 ลักษณะและประเภทของแฟมสะสมผลงาน 

 สมนึก นนธิจันทร (2540 : 102) กลาววาลักษณะของแฟมสะสมงานมี 4 ประการ คือ 

 1. ใชขอมูลหลายๆ แหลงในการตัดสินความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

ของนักเรียน 

 2. มีการเชื่อมโยงขอมูล ประสานสัมพันธ และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของบุคคล 3 ฝาย คือ ผูสอน นักเรียน และผูปกครอง 

 3. เนนการประเมินตนเพื่อสะทอนนักเรียน 

 4. ดําเนินการเชื่อมโยงการประเมินผลการเรียนรูเขาสูการเรียนการสอน 

 สุวิทย  มูลคํา (2541:227) กลาววา การรวบรวมผลงานซึ่งบรรจุไวในแฟมสะสมงานควรมี

ลักษณะ ดังนี้ 

 1. นักเรียนตองมีสวนรวมในการคัดเลือกรายการตางๆ ในแฟมสะสมงาน 

 2. ตองมีเกณฑในการคัดเลือกและตัดสินผล 

 3. มีหลักฐานแสดงการประเมินตนเอง 
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  สุวิทย  มูลคํา (2541 : 20 – 21) ไดแบงประเภทของแฟมสะสมงานไว 4 ประเภท ดังนี้ 

 1. แฟมสะสมงานสวนบุคคล (Personal Portfolio) เปนแฟมที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับตัว

เจาของแฟม เชน พรสวรรค กีฬา งานอดิเรก สัตวเลี้ยง การทองเที่ยวและการรวมกิจกรรมชุมชนเปนตน 

 2. แฟมสะสมงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolio) เปนแฟมที่แสดงผลงานเกี่ยวกับ

อาชีพ เชน แฟมสะสมงานเพื่อใชในการสมัครงาน แฟมสะสมงานเพื่อเสนอขอเลื่อนระดับ 

 3. แฟมสะสมงานเชิงวิชาการ (Academic Portfolio) หรือแฟมสําหรับตัวนักเรียน เปน

แฟมที่แสดงผลงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน แฟมสะสมงานเพื่อใชประกอบการประเมินผลปลาย

ภาค/ปลายป เปนตน 

 4. แฟมสะสมงานสําหรับโครงการ (Project Portfolio) มีลักษณะคลายภาพยนตร

สารคดี โดยเปนแฟมที่แสดงถึงความพยายามหรือขั้นตอนการทํางานในโครงการหนึ่งๆ หรือในการศึกษา

สวนบุคคล เชน แฟมโครงงานวิทยาศาสตร ในแฟมประกอบดวยภาพของวัสดุอุปกรณที่ใชและแสดง

ขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานจนไดผลผลิตที่ตองการ เปนตน 

 2.3 วัตถุประสงคและหลักในการประเมินโดยแฟมสะสมงาน 

 สุวิทย  มูลคํา (2541 : 20) กลาวถึงวัตถุประสงคการจัดทําแฟมสะสมงานไว 2 ประการ ดังนี้ 

 1. เพื่อใหเจาของแฟมประเมินตนเองวา ผลการเรียนรูหรืองานที่ทําเปนอยางไร ประสบ

ผลสําเร็จระดับใด มีระบบหรือไม ควรจะปรับปรุงแกไขหรือไมอยางไร 

 2. เพื่อใหผูอื่นที่เกี่ยวของไดประเมินเจาของแฟมวามีความสามารถในการเรียนรู หรือ

การปฏิบัติงานอยางไร ประสบความสําเร็จในระดับใด ควรไดรับความชวยเหลือหรือพัฒนาหรือไมโดยมี

หลักเบื้องตนของการจัดทําแฟมสะสมงานวามีดังนี้ 

 2.1 เปนการรวบรวมผลงานที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการระดับตาง ๆ 

 2.2 เปนการรวบรวมผลงานที่แสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของนักเรียน 
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 2.3 ดําเนินการควบคูกับการจัดการเรียนการสอน 

 2.4 มุงเนนในสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู 

 2.5 ผูสอนและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินการเรียนรู 

 2.6 เปนการจัดเก็บเอกสารที่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นความสามารถในกระบวนการ

และตัวอยางที่เปนผลผลิต 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 6 – 8) กลาววา แฟมสะสมงานมีหนาที่เปนสื่อที่

แสดงถึงศักยภาพและสะทอนความคิดของนักเรียน  กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลรวมทั้ง

เปนเครื่องมือใหนักเรียนสามารถควบคุมการจัดการเรียนรูของตนเอง และนําเสนอผลงานที่สอดคลองกับ

ความเปนจริงตามธรรมชาติในการเรียนการสอนที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงโดยกําหนดหลักการสําคัญ 3 

ประการ ที่ตองคํานึงถึงในการประเมินผลจากแฟมสะสมงาน คือ 

 1. ในดานเนื้อหาตองสะทอนสาระของเนื้อหาวิชาที่สําคัญสําหรับการเรียนของนักเรียน 

 2. หลักการเรียนการสอน เนนกระบวนการเรียนรูที่นักเรียนเปนศูนยกลางเปนผูสราง

ความรูครูเปนเพียงผูชี้แนะ 

 3. หลักความเสมอภาค ยุติธรรม คือ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานเชื้อ

ชาติ ศาสนา สติปญญา รางกายและพฤติกรรมและพัฒนาบุคคลไปสูเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูงสุดตาม

ความสามารถของแตละบุคคล 

  2.4 ประโยชนและขอจํากัดของแฟมสะสมงาน 

 สุวิทย มูลคํา (2541 : 22–23) กลาวถึงการใชประโยชนจากแฟมสะสมงาน  มีหลายประการ

ดังนี้    

    1.  สอนนักเรียนเปนรายบุคคล 

 2. ทําหนาที่ในการสะทอนความสามารถออกมาเปนผลงานชิ้นสุดทาย 

 3. ทําหนาที่แตกตางจากแบบทดสอบมีลักษณะเปดเผยตรงไปตรงมาไมปกปดเปน

ความลับทําใหครูสามารถหาจุดเดนของนักเรียนไดมากกวาจุดดอย 
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 4. ทําหนาที่สําคัญในการแจงผลสําเร็จของนักเรียนใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบรวมทั้ง

สามารถนําไปใชในการอภิปรายความกาวหนาของนักเรียนกับผูปกครองได 

 5. การเก็บแฟมสะสมงานไวเพื่อประเมินความเจริญงอกงาม  หรือพัฒนาการของเด็ก

นักเรียนได 

 2.5 จุดเดนของการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน มีดังนี้ 

 1. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 

 2. พัฒนาทักษะทางวิชาการระดับสูงใหนักเรียน 

 3. พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมเพื่อใหงานสําเร็จ 

 4. พัฒนาปรับเปลี่ยนการเรียนรูจากนามธรรมไปสูรูปธรรม 

 5. แสดงพัฒนาการของนักเรียนอยางตอเนื่องและนักเรียนไดปรับปรุงงานตลอดเวลา 

 6. วัดความสามารถของนักเรียนไดหลายดาน 

 7. เปนกิจกรรมที่สอดแทรกในสภาพการเรียนประจําวัน ที่มีประโยชนตอชีวิตนักเรียน

ในสภาพจริง 

 8. นักเรียนตระหนักในกระบวนการมีสวนรวมในการแกปญหา 

  9. นักเรียนมีโอกาสไดแสดงออกอยางสรางสรรค  ผลิตหรือทํางานดวยตนเอง 

  

 3. การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรม 

  การสังเกตคือ การเฝาดูนักเรียนตลอดเวลา เปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการสอนของครู ทํา

ใหเห็นพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล หรือความสัมพันธระหวางกลุม สะทอนความสามารถใน

ดานความรู ทักษะ ความรูสึก และคุณลักษณะ ทําใหเขาใจนักเรียนไดดี และสามารถมองเห็นความ

เจริญเติบโตและพัฒนาการในดานตางๆ ไดชัดเจน โดยการศึกษาขอมูลการสังเกตแลวนําไปสรุปความเห็น

เกี่ยวกับนักเรียนได (กรมวิชาการ. 2544 : 39) 
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  สรุปไดวา การสังเกตเปนวิธีการวัดผลโดยอาศัยประสาทสัมผัสของผูสังเกตที่ทําให 

ไดขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมตางๆ ทําใหทราบพฤติกรรมที่แทจริงตามธรรมชาติ ของผูที่ 

ถูกสังเกต  

 3.1 ประเภทของการสังเกต 

   1. การสังเกตโดยมีสวนรวม การสังเกตแบบนี้ผูสังเกตกระทําตนเปนเสมือนหนึ่ง

สมาชิกในกลุม โดยรวมกระทํากิจกรรมตางๆ ของกลุมดวย  

   2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบนี้ผูสังเกตอยูวงนอก กระทําตน 

เปนผูดูอยางเดียว โดยผูถูกสังเกตตองไมรูวามีผูคอยสังเกตอยู  

   3. การสังเกตโดยทางตรง เปนการสังเกตในขณะที่พฤติกรรมหรือลักษณะนั้นๆ 

กําลังเกิดขึ้น ผูสังเกตจะตองมีความละเอียดรอบคอบทุกแงมุมและมีความรวดเร็วขณะที่พฤติกรรมนั้นๆ 

เกิดขึ้น 

   4. การสังเกตโดยทางออม เปนการสังเกตพฤติกรรมหรือลักษณะที่ผาน 

การถายทอดดวยเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่ง เชน จากภาพยนตร ภาพทัศน เปนตน 

   5. การสังเกตแบบผูถูกสังเกตรูตัว จัดเปนการสังเกตไดทั้งทางตรงและทางออม จึงมี

ขอบกพรองอยูที่วา การแสดงพฤติกรรมหรือลักษณะนั้นๆ อาจไมเปนไปโดยปกติ  

   6. การสังเกตโดยผูถูกสังเกตไมรูตัว เปนการสังเกตทั้งโดยทางตรงและทางออม 

ขอดี คือการแสดงพฤติกรรมนั้นเปนไปโดยธรรมชาติ และไดพฤติกรรมที่แทจริง  

  3.2 เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการสังเกต 

    เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการสังเกตมีหลายรูปแบบหลายวิธีการ ดังนี้  

(เสนอ ภิรมยจิตรผอง. 2542 : 110-115) 

   1. การใชมาตราสวนประมาณคา เปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชวัดทักษะการ

ปฏิบัติ โดยการแสดงรายการพฤติกรรมที่จะวัด และตัวบงชี้คุณภาพของระดับการปฏิบัติ ซึ่งกําหนดเปน

โครงสราง และมีชวงมาตราเปนคาตัวเลข หรือระดับของพฤติกรรมใหผูประเมินเลือกตอบตาม 

การตัดสินใจของตน 
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   2. การบันทึก เปนวิธีการที่ไมไดกําหนดรูปแบบไวชัดเจน   ผูบันทึกมีอิสระในการ

บันทึกพฤติกรรมตางๆ ได การบันทึกอยางตอเนื่องจะใหขอมูลที่ชัดเจน ในการบันทึกผูประเมินควรเขียน

พฤติกรรม หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น ไมควรใสความคิดเห็นลงไป ยกเวนในกรณีที่ตองการใส

ความเห็น ควรเขียนแยกในสวนที่แสดงความเห็นอยางชัดเจน 

   3. การใชแบบสํารวจรายการ เปนเครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยการ

บันทึกขอมูลในแบบตรวจสอบรายการกิจกรรมและพฤติกรรมในการปฏิบัติวา รายการใดมี รายการใดไม

มี รายการใดมีมาก รายการใดมีนอย 

   4. Coding Systems เปนการบันทึกอยางมีระบบ เปนการบันทึกความถี่ของ

พฤติกรรมของครู และนักเรียนที่เกิดขึ้น ในชั้นเรียน จะวัดพฤติกรรมเฉพาะที่เจาะจงและสิ่งที่เกิดขึ้น 

อยางชัดเจนเทานั้น 

 4. การประเมินความสนใจในการเรียน 

  เคอล็อค (Kurlcok. 1955 : 189-192) ไดเสนอวิธีวัดความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ 

เพาเวล (Powell.1963 : 189-192) ไว 3 วิธี ดังนี้ 

 1. ใชแบบสอบถามความสนใจ (Interest inventories) หรือแบบวัดความสนใจ

ประกอบดวยขอความชุดหนึ่งสําหรับใหแตละบุคคลแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตางๆ 

เหลานั้น 

 2. ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaires) โดยใหแตละบุคคลมี

อิสระที่จะตอบคําถามตางๆ ไดตามความรูสึกที่แทจริงของตน 

 3. ใชการสัมภาษณ (Interviews) ซึ่งจะชวยใหผูสัมภาษณไดสังเกตเห็นพฤติกรรม

ของผูถูกสัมภาษณได 

 เดวิส (Davis.1964 : 160-161) ไดเสนอเทคนิคในการวัดความสนใจดังนี้ 

1. คนหาสิ่งที่แตละบุคคลชอบทําในระยะ1-2 ปที่ผานมา ถาเขายอมสละเวลาวาง 

ที่มีอยูเพื่อทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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 2. คนหาวาแตละบุคคลมีความรูในเรื่องนั้นๆ มากนอยเพียงใด ถาเขามีความรูในเรื่อง

นั้นมากก็แสดงวาเขาสนใจเรื่องนั้น ทั้งนี้เพราะคนเรายอมจําสิ่งที่ตนสนใจ ไดดีกวาที่ไมสนใจ ใหแตละ

บุคคลแสดงถึงความรูสึกชอบ  หรือไมชอบตอขอความตางๆ ที่กําหนดไวให 

 สรุปไดวา การวัดความสนใจสามารถวัดไดหลายวิธีขึ้นอยูกับผูตองการวัด เชนการ

สัมภาษณ การใหกรอกแบบสอบถามปลายเปด การสอบถามเพื่อคนหาวาบุคคลนั้นมีความรูในเรื่องใดมาก

เปนพิเศษ การสังเกตพฤติกรรมของบุคคล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร

วัดไดจากแบบสอบถามวัดความสนใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

              2.5   กิจกรรมคณิตศาสตรท่ีเนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง 

 1. การใชเกมประกอบการสอน 

 ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช. ( 2544 : 90) ; ใหความหมายของกิจกรรมและวัตถุประสงคดังนี้ 

 ความหมาย เกม หมายถึง กิจกรรมที่มีขั้นตอนปฏิบัติสําหรับฝกฝนโดยมีวัตถุประสงค   

เชนเพื่อฝกทักษะกลามเนื้อ  ฝกทักษะภาษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  หรือเพื่อความสนุกสนาน 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมการเรียนรูและพัฒนาสติปญญาของผูเรียน 

2.   เพื่อกระตุนความสนใจในบทเรียน  ทําใหเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัว  ชวยใหเขาใจ 

และจดจําเนื้อหาไดรวดเร็ว 

3. เพื่อฝกความวองไว  ทักษะทางสังคม  กรณีเปนเกมที่ตองเลนเปนกลุม 

          แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เลือกเกมใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาในบทเรียน 

2.   จัดสัดสวนเวลาการเรียนการสอน  โดยใชเกมใหเหมาะสม  ตองมีเวลาสําหรับ 

การเรียนรูเนื้อหาสาระในบทเรียน  และการสรุปเพื่อใหไดประเด็นหลักที่สําคัญ 

 จากที่กลาวมา  จะพบวาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชเกมประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมการเรียนรูและพัฒนาสติปญญา  เพื่อกระตุนความสนใจในบทเรียน ชวยใหจําและเขาใจเนื้อหา

ไดเร็วขึ้น มีแนวทางในการสรางองคความรูได แตอยางไรก็ตามแนวทางการจัด 
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กิจกรรมการเรียนการสอนคงไมใชส่ิงบงบอกวานักเรียนจะสามารถสรางองคความรูไดเสมอไป  ประเด็น

สําคัญอยูที่พฤติกรรมและบทบาทของครูผูสอนจะสามารถสรางโอกาสและกระตุนไดตรงกับความคิดใน

การสรางองคความรูไดอยางไร  

      2. การใชรูปแบบกิจกรรมการสอนที่เนนการสรางองคความรู 

 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2540 : 55-56 ) กลาวถึงการสอนที่เนนการสรางองคความรูอาจจัด

ได 5 ขั้นตอนดังนี้ 

  1. ขั้นปฐมนิเทศ ครูใหโอกาสนักเรียนสรางจุดมุงหมาย  และแรงจูงใจการเรียนรูในเนื้อหา

ที่กําหนด  

  2. ขั้นทําความเขาใจ นักเรียนปรับแนวคิดปจจุบันในหัวขอของบทเรียนใหชัดเจน  

ซ่ึงสามารถทําไดโดยใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เชนการอภิปรายกลุมเล็ก  ออกแบบแผนโปสเตอร  

และ การเขียนรายงาน  

  3. ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม เปนหัวใจสําคัญของการสอนโดยเนนการสรางองคความรู 

ซ่ึงมีขั้นตอนยอยดังนี้ 

   3.1 การทําแนวคิดใหมใหเกิดความชัดเจนแลวนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 

   3.2 การนําผลจากการอภิปรายมาสรุปเปนแนวคิดใหมรวมกัน 

   3.3 การประเมินแนวความคิดใหม 

  4. การนําแนวความคิดไปใช ในขั้นนี้ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวความคิด 

ของตนเอง ไปใชในการทําแบบฝกจากใบกิจกรรม หรือสถานการณตางๆ ที่หลากหลายทั้งที่เปน 

ประสบการณเดิมและประสบการณใหม 

  5. การทบทวนขั้นสุดทาย ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสะทอนความคิดของตนเองวา ได

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยการวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิดของตน ตอนเริ่มเรียนในบทเรียน

นั้น กับตอนสิ้นสุดการเรียนในบทเรียนนั้น 
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  3. การใชยุทธวิธี และการสอนตามแนวทฤษฎี Constructivist ในหองเรียนคณิตศาสตร 

 ครอวฟอรด และแมรี (Crawford and Mary.1999:34-38) กลาววา ยุทธวิธีการสอนคณิตศาสตร

ของครูในหองเรียน โดยใชกิจกรรมการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist) และสภาพแวดลอม

ภายในหองเรียนมีดังนี้ 

 1. การสัมพันธ (Relating) 

 2. การสรางประสบการณ (Experiencing) 

 3. การประยุกต (Applying) 

 4. ความรวมมือ (Cooperating) 

 5. การถายโอน (Transferring) 

 ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดในการใชกิจกรรมของ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2540 : 55-56 ) ซึ่ง

มีขั้นตอนและแนวทางดังนี้ 

  1. การนําเขาสูการเรียนรู ครูเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู โดย 

ใหโอกาสนักเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงจูงใจการเรียนรูในเนื้อหาที่กําหนด เชน การเลนเกมปญหาเลข

อะไรเอย หรือ เทคนิคคิดเลขเร็วเปนตน 

  2. ทบทวนความรูเดิม ครูตรวจสอบพื้นความรูเดิมโดยการถามตอบ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหาที่จะเรียน เพื่อใหทราบวานักเรียนมีพื้นฐานในเนื้อหาสาระที่จะเรียนอยางไร แลวนําความรูเดิมมา

เชื่อมตอกับความรูใหม เปนการทําความเขาใจเพื่อใหนักเรียนปรับแนวคิดปจจุบันในหัวขอของหนวยการ

เรียนใหชัดเจน ซ่ึงสามารถทําไดโดยใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชนการอภิปรายกลุมยอย การเขียน

รายงาน การวาดภาพความคิด เปนตน 

  3. กระบวนการเรียนรู เปนขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม เปนหัวใจสําคัญของการสอนโดย

เนนการสรางองคความรู ซึ่งมีขั้นตอนยอยดังนี้ 

   3.1 การทําแนวคิดใหมใหเกิดความชัดเจนแลวนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 

   3.2 การนําผลจากการอภิปรายมาสรุปเปนแนวคิดใหมรวมกัน 
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                          3.3 การประเมินแนวความคิดใหม 

  4. การนําแนวคิดไปใช ในขั้นนี้ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวความคิดของตนเอง 

ไปใชในการทําแบบฝกจากใบกิจกรรม หรือสถานการณตางๆ ที่หลากหลายทั้งที่เปนประสบการณเดิม

และประสบการณใหม 

4. สรุป และสะทอนผล ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสะทอนความคิดของตนเอง วาได

เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง เชนการวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิดของตนตอนเริ่มเรียนในหนวย

การเรียนนั้น กับตอนสิ้นสุดการเรียนในหนวยการเรียนนั้น 

 จากกิจกรรมคณิตศาสตรดังกลาว พบวาขั้นที่สามารถสรางองคความรูก็คือขั้นที่ 3 ซ่ึงเปน

กระบวนการคิดที่เกิดแนวคิดใหม และเปนหัวใจสําคัญ ของการสรางองคความรู สวนการประเมินตาม 

สภาพจริง จะมีผลการประเมินในขั้นที่ 4 และ 5 ซ่ึงนักเรียนไดทํากิจกรรม และสะทอนผลจากความคิดใน

กิจกรรมที่นักเรียนไดฝกปฏิบัติ 

 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 กลุมสาระคณิตศาสตร 

      3.1.1 สาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร ( สสวท. 2546 : 9 ) 

   มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา 

      1.  ใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา หมายถึง การจัดประสบการณ หรือ 

กิจกรรมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  จากการสรางสถานการณที่ใกลตัว   ใหผูเรียนได

ศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ประกอบดวย การทดลอง  การรายงาน  การสรุป ทําใหเกิดการพัฒนา

ทักษะ /กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   

      2.  ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาในสถานการณจริงได หมายถึง  

การที่นักเรียนไดนําประสบการณดานความรูความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได  ไปใชในการเรียนรูสิ่ง

ตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดี 
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ตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ

เชื่อมั่นในตนเอง  เปนกิจกรรมที่เนนการสรางองคความรู  ซึ่งนักเรียนสามารถเกิดองคความรูไดจาก

ความสามารถในการแกปญหาดังกลาว 

 จากมาตรฐานการเรียนรูที่ 6 (ค 6.1) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีความสามารถในการ

แกปญหา จากการปฏิบัติจริง  โดยการทดลอง  การรายงาน  การสรุปผล  แลวนําประสบการณดานความรู  

ความคิดทักษะกระบวนการที่ได ไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  เพื่อใชแกปญหาชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค 

   3.2 ความหมายของปญหาและการแกปญหาคณิตศาสตร 

  มีผูใหความหมายและประเภทของปญหาคณิตศาสตรไวดังนี้  ครูอิกแซงกและเชฟฟลด 

(Cruickshank and Sheffield. 1992 : 37)  กลาววา  “ปญหาเปนคําถาม หรือสถานการณที่ทําใหงงงวย

ปญหาควรจะเปนคําถามหรือสถานการณที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันที  หรือรูวิธีหาคําตอบโดยทันที

ปญหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร  ไมไดหมายความวาจะเกี่ยวของกับจํานวนเทานั้น  ปญหาคณิตศาสตร

บางปญหาเปนปญหาที่เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ หรือการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรโดยไมเกี่ยวของกับ

จํานวนก็ได” 

  เรย ซุยดัม  และ  ลินดควิสท  (Rey, Suydam and Lindquist.  1995 : 54) กลาววา  ปญหาคือ 

สถานการณที่คนตองการบางสิ่งบางอยางและไมรูวิธีจะแกปญหานั้นโดยทันที ถาปญหานั้นไดรูโดยงายวา

จะหาคําตอบอยางไร  หรือรูคําตอบโดยทันทีสิ่งนั้นก็จะไมเปนปญหา 

  ปรีชา  เนาวเย็นผล (2537 ข : 62) ใหความหมายของปญหาคณิตศาสตรโดยสรุปเปนขอๆ  

ดังนี้ 

  1. เปนสถานการณทางคณิตศาสตร ที่ตองการหาคําตอบ ซึ่งอาจจะอยูในรูปปริมาณ หรือ

จํานวน  หรือคําอธิบายใหเหตุผล 

  2. เปนสถานการณที่ ผูแกปญหาไมคุนเคยมากอน ไมสามารถหาคําตอบไดในทันทีทันใด

ตองใชทักษะความรูและประสบการณหลายๆอยางประมวลเขาดวยกัน จึงหาคําตอบได  สถานการณใด 
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จะเปนปญหาหรือไม ขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหาและเวลา  สถานการณหนึ่งอาจเปนปญหาสําหรับบุคคล

หนึ่ง  แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งก็ได  และสถานการณ ที่เคยเปนปญหาสําหรับบุคคล

หนึ่งในอดีตอาจไมเปนปญหาสําหรับบุคคลนั้นแลวในปจจุบัน 

  สําหรับงานวิจัยนี้  ปญหาคณิตศาสตร หมายถึง  คําถามหรือสถานการณทางคณิตศาสตร

โดยตองการคําตอบในเชิงปริมาณหรือตัวเลข  ซึ่งผูแกปญหาตองอาศัยทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  

และยุทธวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสมมาประกอบกัน  ในการแกปญหาคณิตศาสตร 

 

 การแกปญหาคณิตศาสตร  (Problem Solving) 

  โพลยา (Polya. 1980 : 1)  กลาววา การแกปญหาคณิตศาสตรเปนการหาวิถีทางที่จะหาสิ่งที่

ไมรูในปญหาเปนการหาวิธีการที่จะนําสิ่งที่ยุงยากออกไป หาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญอยูเพื่อจะ

ใหไดขอลงเอยหรือคําตอบที่มีความชัดเจนแตวาสิ่งเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในทันที 

  เคนเนดี้ (Kennedy. 1984 : 81)  ไดใหความหมายของการแกปญหาคณิตศาสตรวา เปนการ

แสดงออกของแตละบุคคลในการตอบสนองสถานการณที่เปนปญหา 

  คัตช (Kutz.  1991 : 91)  กลาววาการแกปญหาคณิตศาสตรจะเกิดขึ้น  เมื่อมีเงื่อนไขตอไปนี้ 

  1. มีเปาหมายของสถานการณทางคณิตศาสตร ที่สามารถจะเปนไปได ซึ่งเปาหมายนั้น   

จะถูกทําความเขาใจโดยผูแกปญหานั้น 

  2. วิธีที่จะไปสูเปาหมายนั้น จะมีอุปสรรค ซึ่งผูแกปญหาจะไมรูวิธีที่บรรลุเปาหมายนั้น 

  3. ผูแกปญหาถูกกระตุนเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น 

  เพอดิคาริส (Perdekaris. 1993 : 423)  ยังไดกลาวถึงการแกปญหาวา  เปนการเตรียม 

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรที่จะนําไปสูแนวคิดใหม  เปนการกระตุนการเรียนรูและการ 

สรางสรรคทางคณิตศาสตรแกนักเรียน  ความสําเร็จในการแกปญหาจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะ 

ที่ตองการแกนักเรียน  เชน  ความใฝรู  ความอยากรูอยากเห็น 

  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา  (NTCM.  2000)  ไดกําหนดไววา 

ในการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 ควรใหนักเรียนไดทําในสิ่งตอไปนี้ 
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  1. สรางองคความรูใหมทางคณิตศาสตรโดยผานการแกปญหา 

  2. การแกปญหาควรจะมีในวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่น ๆ 

  3. ประยุกตและปรับปรุง ยุทธวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมและหลากหลาย 

  4. ตรวจสอบและมองยอนกลับในกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร 

 สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้  การแกปญหาคือ  การที่นักเรียนมีการวางแผน  แสดงความคิดเห็น

สามารถอธิบายวิธีการที่แกปญหาไดหลากหลาย  และใหแนวคิดแปลกใหมจากขอมูลที่มีอยูทั้งหมดหรือ

ละเวนการใชขอมูลที่ไมจําเปนและบอกคําตอบไดถูกตองสมบูรณ  มีขั้นตอน  มีกระบวนการแสดงถึง

ความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 

 3.3 ประเภทของปญหาคณิตศาสตร 

  จากความหมายของปญหาขางตน  ไดมีผูแบงปญหาออกเปนประเภทตางๆ  ดังนี้ 

  โพลยา (Polya.  1985 : 123 – 128)  แบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภทโดยพิจารณา

จากจุดประสงคของปญหา คือ 

  1. ปญหาในการคนหา  (Problems to Find)  เปนปญหาในการคนหาสิ่งที่ตองการซึ่ง 

อาจเปนปญหาในเชิงทฤษฎี หรือปญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม  สวนสําคัญของ

ปญหานี้แบงเปน 3 สวน  คือ สิ่งที่ตองการหา ขอมูลที่กําหนดให และเงื่อนไข 

  2. ปญหาใหพิสูจน  (Problem to Prove)  เปนปญหาที่ใหแสดงอยางสมเหตุสมผลวา 

ขอที่กําหนดใหเปนจริงหรือเปนเท็จ  สวนสําคัญของปญหานี้แบงเปนสองสวนคือ  สมมติฐานหรือสิ่ง 

ที่กําหนดให และผลสรุปหรือสิ่งที่ตองพิสูจน 

  บิทเทอร ฮารทฟลด และเอดเวิดส  (Bitter, Hartsfield and Edwards.  1989 : 37)  

ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 3 ลักษณะ  โดยพิจารณาตามลักษณะของปญหาคือ 

  1. ปญหาปลายเปด  (Open-Ended)  เปนปญหาที่มีจํานวนคําตอบที่เปนไปไดหลายคําตอบ 

ปญหาเหลานี้มองวากระบวนการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ 

  2. ปญหาใหคนพบ  (Discovery)  ปญหาประเภทนี้จะใหคําตอบในขั้นสุดทาย แตจะมี

วิธีการที่หลากหลายใหนักเรียนใชในการหาคําตอบ 
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  3. ปญหาที่กําหนดแนวทางในการคนพบ (Guided Discovery) เปนปญหาที่เปนลักษณะรวม

ของปญหา มีเงื่อนไขปญหา และบอกทิศทางในการแกไขปญหา  ดังนั้นนักเรียนจะไมรูสึกหมดหวังในการ

หาคําตอบ 

  เรย ซุยดัม  และ ลินดควิสท  (Reys, Suydam and Linguist. 1992 : 29) ไดแบงปญหา

คณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

  1. ปญหาธรรมดา  (Routine Problems)  เปนปญหาที่เกี่ยวกับการประยุกตใชการดําเนินการ

ทางคณิตศาสตรเปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอนนัก  ผูแกปญหามีความคุนเคยในโครงสรางและ

วิธีการแกปญหา 

  2. ปญหาไมธรรมดา (No routine Problems) เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอนในการ

แกปญหา ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน  เพื่อนํามาใชในการ

แกปญหา 

  โซนนาเบนด  (Sonnabend.  1993 : 55 – 56)  กลาววา ปญหาในระดับประถมศึกษา   

มีลักษณะดังนี้ 

  1. ปญหาชั้นเดียว  (One – Step Translation Problems)  เปนปญหาที่ใชในการดําเนินการ

ทางคณิตศาสตรเพียงอยางเดียวในการแกปญหา 

  2. ปญหาหลายชั้น  (Multi – Step Translation Problems)  เปนปญหาที่สามารถแกได 

โดยใชขั้นตอนทางคณิตศาสตร 2 ขั้นตอน หรือมากกวานั้น 

  3. ปญหาปริศนา  (Puzzle Problems)  เปนปญหาที่จะตองแกไขโดยใชวิธีไมธรรมดาหรือ

ตองใชความรูที่ลึกซึ้ง ปญหาประเภทนี้จะพัฒนาใหเกิดความยืดหยุนในความคิด 

  คัตช  (สิริพร  ทิพยคง.  2544 : 26 – 27 อางอิงจาก  Kutz. 1991 : 93)  ไดแบงการแกปญหา

ออกเปนประเภทใหญ ๆ   2 ประเภทคือ 

  1. การแกปญหาที่พบเห็นทั่วไปหรือโจทยปญหา  (Routine or Word Problems Solving)  

ปญหาที่พบเห็นกันโดยทั่วไปหรือปญหาที่นักเรียนคุนเคย  (Routine Problems)  เปนปญหาที่มีโครงสราง

ไมซับซอน  ผูแกปญหามีความคุนเคยกับโครงสราง  ลักษณะของปญหาและวิธีการแกปญหา 
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  2. การแกปญหาที่ไมเคยพบเห็นมากอน  (Non-Routine Problems Solving)ปญหาที่ไมเคย

พบเห็นมากอนหรือปญหาที่นักเรียนไมคุนเคย (Non-Routine Problem Solving)เปนปญหาที่มีโครงสราง

ซับซอนผูแกปญหาจะตองประมวลความรู  ความคิดรวบยอด และหลักการตาง ๆ  ที่นํามาใช 

ในการแกปญหาซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   2.1 ปญหากระบวนการ  (Process Problem) เปนปญหาที่ตองใชกระบวนการคิดอยางมี

ลําดับขั้นตอนในการแกปญหา 

   2.2 ปญหาในรูปปริศนา  (Puzzle Problem)  เปนปญหาที่ทาทายและใหความสนุกสนาน 

 สําหรับงานวิจัยนี้ประเภทของปญหาคณิตศาสตรแบงออกเปน 2 ประเภทคือ โจทยปญหา หรือ

ปญหาที่คุนเคย  เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอน ผูแกปญหามีความคุนเคยกับโครงสรางลักษณะของ

ปญหาและวิธีการแกปญหา  ประเภทที่สองคือปญหาที่ไมเคยพบมากอนเปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน  

ผูแกปญหาไมคุนเคยตองประมวลความรู  ความคิดรวบยอดและหลักการตาง ๆ รวมไปถึงยุทธวิธีในการ

แกปญหาคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา 

 3.4 ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

  แกงค (Gagne.1985 : 186 – 187)  กลาวถึงสาระสําคัญของความสามารถในการแกปญหา

คณิตศาสตรไว ดังนี้ 

  1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการนํา กฎ สูตรความคิด

รวบยอดและ / หรือหลักการทางคณิตศาสตร มาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  ทักษะทางปญญา

เปนความรูที่นักเรียนเคยเรียนรูมากอน 

  2. ลักษณะของปญหา (Problem Scheme) หมายถึง ขอมูลในสมองที่เกี่ยวของกับการ

แกปญหา ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ ระหวางสิ่งที่โจทยตองการ กับสิ่งที่กําหนดให  

ขอมูลเหลานี้ ไดแก คําศัพท และวิธีการแกปญหาลักษณะตาง ๆ 
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  3. การวางแผนหาคําตอบ (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะทาง

ปญญาและลักษณะของปญหาในการวางแผนแกปญหา การวางแผนหาคําตอบเปนกลวิธีการคิด 

(Cognitive Strategies) อยางหนึ่ง 

  4. การตรวจสอบคําตอบ (Validating Answer) หมายถึง ความสามารถในการตรวจยอนเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการแกปญหาตลอดกระบวนการ 

 

 กรมวิชาการ  (2531 : 10 – 18)  กลาวถึงความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรวา  คือ 

กระบวนการคิดแกปญหาคณิตศาสตรประกอบดวย  ความสามารถในการเขาใจโจทย  ความสามารถใน

การหาวิธีการไดถูกตอง ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการหาคําตอบไดถูกตอง 

  สําหรับงานวิจัยนี้ ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง การแสดงแนวคิด

ในการแกปญหาคณิตศาสตรซึ่งตองอาศัยกระบวนการทางสมอง  ประสบการณ ความรูที่ไดศึกษามา ความ

พยายาม เพื่อตัดสินใจวาจะใชวิธีการใดในการแกปญหา  วัดจากความสามารถใน 4 ดานดังนี้   

1) ความสามารถในการเขาใจปญหา 2) ความสามารถในการวางแผน 3) ความสามารถในการดําเนินตาม

แผน และ 4) ความสามารถในการตรวจสอบ 

  3.5 องคประกอบที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

  โพลยา (Polya. 1957 : 225)  ไดกลาวถึงสิ่งที่สัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา ซึ่ง

เปนสิ่งที่มีสวนชวยในการแกปญหาคณิตศาสตรได ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการอานเพื่อทําความเขาใจกับปญหา เมื่อนักเรียนอานโจทยปญหาขอ

นั้นแลวจะตองสามารถจับความไดวาโจทยปญหาขอนั้นตองการใหหาคําตอบเกี่ยวกับอะไรโจทยกําหนด

ขอมูลอะไรใหบาง ขอมูลที่กําหนดใหมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดอยางไรบาง 

  2. ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่กําหนดไวและประยุกตใช

ความรูและประสบการณเดิมของตน เพื่อทําความเขาใจโจทยปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

  3. ความสามารถในการแปลงสิ่งที่กําหนดใหในโจทยเปนประโยคสัญลักษณ 

  4. ความสามารถในการวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในการแกโจทยปญหา 
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  5. ความสามารถในการคิดคํานวณ เพื่อหาคําตอบที่ถูกตองของโจทยปญหา นักเรียนจะตอง

มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบจํานวน และตัวเลขตลอดจนมีทักษะในการคํานวณตาง ๆอยางคลองแคลว 

5. ความสามารถในการตรวจสอบคําตอบ เพื่อใหมั่นใจวา คําตอบที่คํานวณไดนั้นเปน

คําตอบที่ถูกตองและสมบูรณของโจทยปญหาขอนั้น 

 

  ไคลด (Clyde. 1967 : 112)  ไดกลาวถึงองคประกอบในการแกปญหาคณิตศาสตร 

ของนักเรียนไวดังนี้ 

  1. วุฒิภาวะและประสบการณจะชวยใหนักเรียนแกปญหาไดดีขึ้น 

  2. ความสามารถในการอาน 

  3. สติปญญา 

  สุวร  กาญจนมยูร (2542 : 3–4) กลาวถึงองคประกอบที่ชวยสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาคณิตศาสตร ดังนี้ 

  1. องคประกอบที่เกี่ยวกับภาษา ไดแก คําและความหมายของคําตางๆ ที่อยูในโจทยปญหา

แตละขอมีความหมายอยางไร 

  2. องคประกอบที่เกี่ยวกับความเขาใจ เปนขั้นตีความและแปลความจากขอความทั้งหมด

ของโจทยปญหาออกมาเปนประโยคสัญลักษณที่นําไปสูการหาคําตอบดวยวิธีการบวก ลบคูณ และหาร ซ่ึง

นักเรียนตองคิดไดดวยตนเอง 

  3. องคประกอบที่เกี่ยวของกับการคํานวณ ขั้นนี้นักเรียนจะตองมีทักษะในการบวก ลบคูณ 

และหารไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 

4. องคประกอบที่เกี่ยวกับการแสดงวิธีทํา ครูผูสอนตองใหนักเรียนฝกการอานยอความจาก

โจทยแตละตอน โดยเขียนสั้นๆ รัดกุมและมีความชัดเจนตามโจทย 

  5. องคประกอบในการฝกทักษะการแกปญหาคณิตศาสตร  ผูสอนจะตองเริ่มฝกทักษะ 

การแกปญหาคณิตศาสตรของทุกคนจากงายไปหายาก กลาวคือเริ่มฝกทักษะตามตัวอยางหรือเลียนแบบ

ตัวอยางที่ครูผูสอนทําใหดูกอน จึงไปฝกทักษะการแปลความและฝกทักษะจากหนังสือเรียนตอไป 
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  สําหรับงานวิจัยนี้  สรุปไดวา องคประกอบที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหา 

คณิตศาสตรมี  2 ประการคือ   องคประกอบเกี่ยวกับผูแกปญหา ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถศึกษาปญหาแลว

ตีความปญหา แปลงปญหาจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง จัดลําดับขั้นตอนในการวิเคราะห หา

รูปแบบและขอสรุป   สวนองคประกอบที่สองเปนองคประกอบเกี่ยวกับสภาพแวดลอมมีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

 3.6 ขั้นตอนในการแกปญหาคณิตศาสตร 

  กระบวนการแกปญหาคณิตศาสตรตามแนวคิดของโพลยา (Polya.  1957 : 16 – 17)

ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ  4  ขั้นตอนคือ 

  ขั้นที่ 1  ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปที่ตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร 

ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด  การทํา

ความเขาใจปญหาอาจใชวิธีการตางๆ  เชน การเขียนรูป การเขียนแผนภูมิการเขียนสาระปญหาดวยถอยคํา

ของตนเอง 

  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน   เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวา จะแกปญหาดวยวิธีใด   

จะแกปญหาอยางไร  ปญหาที่ทําใหมีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมีประสบการณในการแกมากอน

หรือไม  ขั้นวางแผนเปนขั้นตอนที่ผูแกปญหาจะตองพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆในปญหา

ผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ผูแกปญหามีอยู  แลวกําหนดแนวทางในการแกปญหา 

  ขั้นที่ 3  ขั้นดําเนินการตามแผน  เปนขั้นตอนที่ตองลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวโดย 

เริ่มตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ  ของแผนใหชัดเจนแลวลงมือปฏิบัติ

จนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 

  ขั้นที่ 4  ขั้นตรวจสอบ  เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหาตองมองยอนกลับไปที่ขั้นตอนตางๆ 

ที่ผานมา  เพื่อพิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหาและมีวิธีการแกปญหาอื่นอีกหรือไม 
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                       ปรีชา  เนาวเย็นผล (2537 : 66 – 74)  ไดประยุกตขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา    

มาเปนวิธีการพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาความสามารถในการเขาใจปญหา 

2. การพัฒนาความสามารถในการวางแผน 

3. การพัฒนาความสามารถในการดําเนินการตามแผน 

4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ 

  โยติส และโอสติคกา (Yotis and Hostiscka. 1980 : 561) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหา

คณิตศาสตรไว  8  ขั้นตอน  พอสรุปไดดังนี้ 

1. เลือกขอมูลที่ไดมาจากโจทยปญหา 

2. จัดจําแนกขอมูลออกเปนขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของสําหรับการแกปญหา 

3. เรียงลําดับขอมูลตามความจําเปนในการใชหาคําตอบของปญหา 

4. พิจารณาขอมูลที่จําเปน ขอมูลใดไดมาแลวและยังตองการขอมูลใดอีก 

5. พิจารณาวาจะเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการดวยวิธีใด 

6. เก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการ 

7. ใชขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดในการแกปญหา 

8. ตรวจสอบความเชื่อถือไดของคําตอบ 

  เลบลานซ  (Leblance. 1997 : 16 – 20) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาสรุปไดดังนี้ 

  1. ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขั้นที่ชวยใหผูแกปญหาเขาใจปญหาไดอยางชัดเจนจะ 

ทําใหรูถึงสิ่งที่โจทยถาม ขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ที่โจทยกําหนดมา 

  2. ขั้นเลือกวิธีการที่จะใชในการหาคําตอบ เปนขั้นที่ผูแกปญหาตัดสินใจเลือกยุทธวิธีหรือ

วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการหาคําตอบของปญหา 

  3. ขั้นลงมือแกปญหา  เปนขั้นที่ผูแกปญหานําวิธีการที่เลือกไวในขั้นที่ 2 มาใชแกปญหา 

บางครั้งวิธีการที่เลือกใชในการหาคําตอบนั้น  อาจเปนวิธีการที่ทําใหไมไดคําตอบผูแกปญหาตอง

ยอนกลับไปสูขั้นที่ 2  อีกครั้ง 
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4. ขั้นทบทวนการแกปญหาและคําตอบ  เปนการตรวจสอบขั้นตอนตางๆ  ที่ใชในการ

แกปญหาตลอดจนคําตอบที่ได 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2544 : 191 – 192)  ไดสรุปขั้นตอน

การแกปญหาไวดังนี้ 

  ในการเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในกระบวนการแกปญหา  ผูสอนตองสรางพื้นฐานให

ผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหาซึ่งมีอยู 4 ขั้นตอนกอน แลวจึงฝกทักษะในการแกปญหา 

  กระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนมีดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา หรือ วิเคราะหปญหา 

  ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปญหา 

  ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหา 

  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ หรือมองยอนกลับ 

 ในกระบวนการแกปญหา  4 ขั้นตอนนี้ ยังตองอาศัยทักษะอื่น ๆ ประกอบดวย 

  ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา หรือ วิเคราะหปญหา ตองอาศัยทักษะที่สําคัญและจําเปน

อีกหลายประการ เชน ทักษะการอานโจทยปญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษาซึ่งผูเรียนควร

แยกแยะไดวา โจทยกําหนดอะไรให และโจทยตองการใหหาอะไรหรือพิสูจนขอความใด 

  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแกปญหา เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ตองอาศัยทักษะในการนําความรู 

หลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรูมาแลว ทักษะในการเลือกใชยุทธวิธีที่เหมาะสม เชน เลือกใชการเขียนรูป 

แผนภาพ  ตาราง  การสังเกตหาแบบรูป หรือความสัมพันธเปนตน ในบางปญหาอาจใชทักษะ ในการ

ประมาณคา คาดการณ หรือคาดคะเนคําตอบประกอบดวยผูสอนจะตองหาวิธีฝกวิเคราะหแนวคิด 

ในขั้นนี้ใหมาก 

  ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแกปญหา ตองอาศัยทักษะในการคิดคํานวณหรือการดําเนินการทาง

คณิตศาสตร ทักษะในการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
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  ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองยอนกลับ ตองอาศัยทักษะในการคํานวณ การประมาณ 

คําตอบ การตรวจสอบผลลัพธที่หาไดโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (Number Sense) หรือความรูสึกเชิง

ปริภูมิ (Spatial Sense)   ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับสถานการณหรือ

ปญหา 

  สําหรับงานวิจัยนี้จะยึดขั้นตอนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดแก การเขาใจปญหา การวางแผนแกปญหา การดําเนินการตามแผน  

และการตรวจสอบ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  

   

4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสนใจคณิตศาสตร 

 4.1 ความหมายของความสนใจ 

 ดิวอี้ (Dewey.1959:66) กลาววา ความสนใจหมายถึง ความรูสึกชอบหรือความพอใจ 

ที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวคิดใดแนวความคิดหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

 ธอรนไดด  และเอลิชาเบธ (Thorndike and Elizabeth. 1969  : 24)  กลาววา ความสนใจ

หมายถึงความโนมเอียงที่จะแสดงบทบาทและเขารวมในกิจกรรมหนึ่งๆ 

 นันแนลลี (Nunnally. 1970 : 415)  กลาววา ความสนใจ  หมายถึง ความชอบในกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ 

 กูด (Good. 1973 : 94)  กลาววา ความสนใจ  เปนความรูสึกชอบที่คนเราแสดงตอสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งซึ่งความรูสึกนี้อาจมีชั่วขณะหนึ่งหรืออาจจะมีถาวรตลอดไปก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความอยากรูอยาก

เห็นของบุคคลนั้นโดยมีอิทธิพลจากประสบการณของเขาเอง 

 เมอรเรนสและเลหแมนน (Mehrens and Lehmann.1973 : 530)  กลาววา ความสนใจ

หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่มีตอเปาหมาย  ซึ่งเปนกิจกรรมแสดงออกมาในลักษณะของความชอบไม

ชอบในกิจกรรมนั้นๆ 
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 วนิช บรรจง และคณะ (2516 : 32) กลาววา ความสนใจ  หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติ

ของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  โดยเฉพาะความรูสึกอันนั้นทําใหบุคคลเอาใจใสและกระทําการจนบรรลุถึง

จุดหมายที่บุคคลมีตอสิ่งนั้น 

 ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล (2517 : 60) กลาววา  ความสนใจเปนความรูสึกของบุคคล

ที่เกิดจากการชักนําใหความใสใจ  ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 สุชา  จันทนเอมและสุรางค จันทนเอม (2518 : 69) กลาววา ความสนใจเปนความรูสึกอยาง

หนึ่งของคนที่จะเพิ่มความสนใจไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัส  อาจจะหมายถึง  ความ

รัก หรือความชอบก็ไดเมื่อบุคคลสนใจสิ่งใด  ก็มักจะมุงทําสิ่งนั้นใหสําเร็จสมดังความปรารถนาของตน 

 กมลรัตน หลาสุวงษ(2523 : 242) กลาววาความสนใจเปนความรูสึกที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 รวีวรรณ อังคนุรักษพันธ (2533 : 171) กลาววา ความสนใจหมายถึง ศักยภาพภายใน 

ของบุคคลที่รูสึกพอใจ ตองการ อยากรูอยากเห็น ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดและพยายามกระทําสิ่งนั้นใหสําเร็จ 

 สรุปไดวา  ความสนใจเปนความรูสึกทางจิตใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเอาใจใส อยากรู  

อยากเห็น  อยากเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางกระตือรือรน  และมีการแสดงความคิดเห็นอยาง 

มีเหตุผลตอส่ิงนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จความตองการและความพึงพอใจ 

 4.2 ลักษณะของความสนใจ 

 วนิช บรรจง และคณะ (2516 : 37) ไดกลาวถึงลักษณะของความสนใจไวดังนี้ 

1. ความสนใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติที่เขมขน คือคนเราจะตองมีความสนใจ 

ตอสิ่งใดส่ิงหนึ่งเปนอยางๆ ไป 

 2. ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล คนหนึ่งอาจมีความสนใจตอส่ิงหนึ่งแตคนอื่น

อาจไมสนใจตอสิ่งที่ตนสนใจ 

 3. ความสนใจทําใหคนเอาใจใสจดจอตอส่ิงที่ตนสนใจ 

 4. เมื่อเกิดความสนใจตอส่ิงใดแลว ยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงนั้น 

 5. คนยอมมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จตามความมุงหมายถาคนๆ นั้นมีความสนใจตอส่ิงนั้น 

  



 51 

                              ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล (2517 : 61) กลาวถึงลักษณะความสนใจไวดังนี้ 

  1. ความสนใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในบุคคลจากถูกชักนําโดยสิ่งแวดลอม 

 2. ความสนใจเปนเรื่องเฉพาะบุคคล ดังนั้นแตละบุคคลยอมสนใจในสิ่งตางๆ แตกตาง

กัน และมีความเขมขนแตกตางกันดวย 

 3. ความสนใจที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดยอมเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 

 4. ความสนใจยอมทําใหบุคคลเอาใจจดจอตอสิ่งที่สนใจ 

 5. ความสนใจเมื่อเกิดขึ้นแลวยอมทําใหบุคคลตั้งความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งไว 

 6. ทําใหบุคคลเกิดความมุงมั่นที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 7. บุคคลยอมมีความสนใจตอสิ่งตางๆ เปนสิ่งๆ ไป 

 8. ความสนใจอาจเปนความรูสึกชั่วขณะหรือตลอดไปก็ได 

 สรุปไดวา  ลักษณะของความสนใจเปนความรูสึกและทัศนคติที่เขมขน ที่เกิดขึ้นภายใน

จิตใจของบุคคล เฉพาะบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางมีความหมาย ในแตละบุคคลยอมสนใจในสิ่งตางๆ 

ที่แตกตางกันอาจเปนชวงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไปก็ได ตามประสบการณของบุคคลนั้นๆ ความสนใจ  

ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะทําในสิ่งนั้นๆใหประสบความสําเร็จ   

 4.3 องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสนใจ 

 สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2518 : 72-73) กลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับ

ความสนใจมีดังนี้ 

 1. ความสนใจเกิดขึ้นจากความพรอมความตองการ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

 2. ความสนใจตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เปนเรื่องของแตละบุคคลโดยเฉพาะ คนทุกคนไม

จําเปนตองมีความสนใจในเรื่องเดียวกันและในระยะเวลาเดียวกัน 

 3. ความสนใจนั้นมีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพของรางกาย เด็กจะสนใจสิ่งใด 

เปนระยะสั้นหรือยาว ยอมขึ้นอยูกับความสมบูรณของรางกาย 

 4. ความสนใจเฉพาะอยางนั้น อาจจะเปลี่ยนไปตามวัยและเวลาของแตละบุคคลแตละ

แบบแผนของความสนใจคอนขางคงที่ ทําใหวัดความสนใจในอนาคตของคนได 
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 5. ความสนใจ มีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพทางจิตใจ และระดับเชาวนปญญาของ

เด็ก เด็กที่มีเชาวนปญญาต่ํา จะสนใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว และไมสลับซับซอน ผิดกับผูที่มีระดับ

เชาวนปญญาสูงมักจะสนใจหลายๆ ส่ิงในเวลาเดียวกัน และเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก 

 6. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับรากฐานทางประสบการณของบุคคล บุคคลใด

จะสนใจเรื่องใด จําเปนตองมีความรูเรื่องนั้นพอสมควร ถาเขาขาดประสบการณ เขาอาจไมสนใจ แตเพียง

อยากรูอยากเห็น ช่ัวครูเดียวแลวก็เลิกความสนใจไป 

 4.4 การสรางความสนใจ 

 กมลรัตน หลาสุวงษ (2523 : 243) กลาวถึงการสรางความสนใจมีดังนี้ 

 1. ศึกษาความตองการของนักเรียนสวนใหญ เพื่อจะไดจัดบทเรียน สภาพหองเรียนและ

ส่ือการเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการของเขา 

 2. สํารวจพื้นฐานทางดานความถนัดของนักเรียน เพื่อจัดสภาพการเรียนการสอนใหตรง

กับความถนัดนั้นๆ 

 3. จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุ และทาทายความสามารถของ

นักเรียน พยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด 

 4. ใหการเสริมแรงโดยพยายามใหนักเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียนหรือการ

ทํางานนั้นๆ บาง โดยเลือกใหตรงกับความถนัด และความสามารถของเขาจะทําใหเขาสนใจสิ่งที่ไดรับ

มอบหมายใหทํา 

 5. ช้ีแนวทางหรือใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของนักเรียน ทําใหเขามี

ความสนใจจะเรียนและทํางานนั้นๆ ตอไป 

 สุนีย  ธีรดากร (2525 : 160-161) กลาวถึงการสรางความสนใจดังตอไปนี้ 

 1. ทําความรูจักเด็กแตละคนใหดี ศึกษาความตองการความสนใจของเขา เพื่อจะไดนํา

ส่ิงนั้นมาสรางความสนใจใหแกเด็กไดเหมาะสม 

 2. กอนสอนเรื่องใดควรสรางความรูพื้นฐานในเด็กเสียกอน 
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 3. จัดบทเรียนใหเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของเด็ก ไมใหยากหรืองาย

จนเกินไป เพื่อไมใหเด็กเกิดความรูสึกทอถอยในบทเรียน 

 4. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทํางานสําเร็จบาง เพราะความสําเร็จในการทํางานจะเปน

ส่ิงที่ยั่วยุใหเกิดความสนใจในการเรียน 

 5. ชี้แจงใหเด็กเห็นความกาวหนาของตนเอง 

 6. การสอนตองใหเด็กทราบเนื้อหาและจุดมุงหมายของบทเรียน 

 7. จัดสภาพของหองเรียน กระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูสึกสนใจ 

สนุกสนานและตื่นตัวในการเรียนอยูเสมอ 

 8. ในการเรียนการสอนแตละครั้ง ครูควรจัดอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่จะสอนเพี่อเปดการสรางความสนใจและทําใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน 

 9. จัดใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการกระทําใหมากที่สุด 

 10. จัดบทเรียนใหมีความหมายตอชีวิตของนักเรียน เพื่อใหเขาสามารถนําไป 

ใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การสรางความสนใจกับนักเรียนนั้นจะตองสราง

ความคุนเคย  ทําความรูจักนักเรียนแตละคนใหดี จัดบรรยากาศหองเรียนใหนาสนใจ ใหนักเรียนมีความ

สนุกสนาน ตื่นตัวตลอดเวลา โดยครูเปนผูใหความรูที่เปนพื้นฐานกอน และใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

จัดกระบวนการเรียนการสอน แลวจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดประสบความสําเร็จบาง เชนกิจกรรมการตอบ

ปญหา พยายามใหทุกกลุมไดมีสวนรวมในการตอบคําถาม และจะตองมีการเสริมแรงใหกับนักเรียน  โดย

มีคําชื่นชม การปรบมือ หรือใหสิ่งของตามความเหมาะสม จะสงผลใหนักเรียนมีความสนใจและเกิดการ

เรียนรูอยางมีความหมาย 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 5.1 งานวิจัยตางประเทศ 

 วิลสัน (Wilson. 1988 : 50-02A) ไดศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติการสอนโดยตรงในการสอน

การแกโจทยปญหาของนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษานี้เปนการทดสอบ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน และสวนประกอบ (ยุทธวิธีการสอน และลําดับการแกปญหา) โดย

แยกออกจากกันในการแกปญหาที่ถูกตองเรื่อง ลอการิซ่ึม ทั้งโจทยปญหาที่เปนบวก  และเปนลบ โดย

ดําเนินการดังนี้   

 

 กลุมที่ 1 ใชยุทธวิธีการสอน และลําดับการแกปญหา 

 กลุมที่ 2 ใชยุทธวิธีการสอนเพียงอยางเดียว 

 กลุมที่ 3 ใชลําดับการแกปญหาเพียงอยางเดียว 

โดยการรวบรวมคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน หลังเรียน และทดสอบหลังจากเรียนโดยใชชุดกิจกรรม

เสร็จสิ้นแลว 2 สัปดาห ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนปรากฏวานักเรียนในกลุมที่ 1 และ

กลุมที่ 2 มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการทดสอบหลังเรียนของ

นักเรียนกลุม 1 สูงกวาคะแนนของกลุม 2 และกลุม 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 บูลล (Bull. 1993 : 54-07A) ไดทําการสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนไทย เกรด 8 ที่สอนการแกปญหาดวยวิธี 4 ขั้นโดยเพิ่มความเขาใจในการสอน

นักเรียนรายบุคคล โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษานี้  เปนการสํารวจประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 8 สอนการแกปญหาโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร มีกระบวนการ 4 ขั้น  

(auditor, visual, and/or  tactile/kinesthetic)  ดําเนินการโดยกลุมทดลอง  มีครู  5  คน  และนักเรียน  274  

คน  สวนกลุมควบคุม  มีครู  4  คน  และนักเรียน  237 คน ทดลองในป ค.ศ. 1992-1993 กลุมทดลองครูใช 

Magic Math กลุมควบคุมการสอนโดยวิธีดั้งเดิม ผลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละ

กลุมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในป 1992 และ 1993 โดยใชสถิติ t-test ปรากฏวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธี 4 ขั้นในการแกปญหา 
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นั้นสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิม จากการศึกษานี้ ครูคาดหวังวาจะนํามาใชสอนในหองเรียน

อีกครั้งหนึ่งเพื่อใหนักเรียนเกิดองคความรูและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 เคอร (Kerr.1999 : 59-12A) ไดศึกษาการสงเสริม การสรางความรูที่ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นของนักเรียนเกรด 3  ในเมืองชั้นใน  กลาวถึงปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 3 ของโรงเรียนเมืองชั้นในโดยใชหลักสูตรเกา กับการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียนที่สงผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํา นักวิชาการ และผูวิจัยทางการ

ศึกษาดานคณิตศาสตรพบปญหาการสรางองคความรู  จากวิธีสอนขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู จึง

ไดวางยุทธศาสตรทางการศึกษาที่นําไปสูการสนับสนุนโรงเรียนทั้งหมดซึ่งประกอบดวย กลุมพัฒนา

การศึกษาและสงเสริมใหโรงเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยประกอบดวยสวนสําคัญ 

คือตองการ จัดใหมีวิสัยทัศนที่สงผลให  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  โดยไดรับความชวยเหลือจาก

ผูเชี่ยวชาญ  ไดขอใหมีการจัดสรรงบประมาณ  มีการคัดเลือกหลักสูตรการอบรม   ซ่ึงนําไปสูการพัฒนา

มืออาชีพ  การสนับสนุนผูปกครอง  ผูที่เกี่ยวของ  และกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล  จากการศึกษา

พบวา  มาตรฐานทางการเรียนรู  ตลอดจนแหลงขอมูลที่ไดศึกษาคนควา  และวิธีสรางองคความรูสงผลให

เกิดสติปญญา  ผลสะทอนกลับ  และการประเมินที่หลากหลายนั้น สงผลใหผูปกครอง ครู และนักเรียนมี

เจตคติในทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ช้ีใหเห็นวาแบบแผนการเรียนที่มี

มาตรฐาน ทางพื้นฐานการเรียนการสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้น 

 เคลเลย (Kelley.1999:60-06A) ไดศึกษาการใชวิธีสรรคสรางความรูในการสอน

คณิตศาสตรระดับอุดมศึกษา สาขาศิลปศาสตร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการใชทฤษฎีสรรคสรางการ

เรียนรูในการสอนคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อศึกษาวาวิธีการสรางองคความรูนั้น มีผล

ตอการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และวิธีการสรางองคความรูมีผลตอระดับความ

สนใจ (Interest levels) ระดับความวิตกกังวล (Anxiety levels) และการรับรูของตนเอง (Self-perception) 

ในการเรียนรูโดยวิธีนี้หรือไม  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตรใน

มหาวิทยาลัยไมมิ (MiaMi)  โดยแบงเปนกลุมทดลองจํานวน 33 คน และกลุมควบคุม  
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จํานวน 25 คนทั้ง 2 กลุม ไดรับการทดสอบ Pre-test และ Post-test เพื่อวัดความสนใจ ความวิตกกังวล 

และการรับรูของตนเอง ในวิชาคณิตศาสตร  ใชสถิติวิเคราะหขอมูล ดวย t-test และแบบวัดความคิดเห็น

ของนักศึกษาจากประสบการณในการศึกษา หลังจากจบหลักสูตรคร่ึงปแลวผลปรากฏวานักศึกษามี

ความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู และความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร นักศึกษาแตละกลุมมี

ความสนใจในการแกปญหาคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของพวกเขา จากการวัดความคิดเห็น

ของกลุมทดลองพบวาเทคนิคการสอนของครูมีผลตอการเรียนรูของนักศึกษา จากการศึกษาพบวาความ

แตกตางดานมิติการสอนที่เนนการสรางองคความรู การเรียนรูและการประเมินผลภาคปฏิบัติ มี

ประสิทธิภาพแตกตางกันในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการวิจัยยืนยันวาผลการศึกษา แนวทางของ

โรงเรียน ประสบการณการสอนของครู เพศ และตําแหนง มีความสัมพันธตอการสอนที่เนนการสรางองค

ความรู การเรียนรู และการประเมินผลภาคปฏิบัติ 

 ไซเกลอร (Ziegler. 2000 : 61-01A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบสรางองคความรู ซ่ึง 

มีการประเมินโดยผูปกครอง โรงเรียน และครู ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

คณิตศาสตรของนักเรียน ผลจากการปฏิรูปโรงเรียน  นักการศึกษาเริ่มสนับสนุนยุทธวิธีการศึกษาขั้น

พื้นฐานใหดีขึ้น  โดยธรรมชาติของเนื้อหาวิชาในโรงเรียน การเรียนรูที่แทจริง ความตระหนักในการคิด 

การสรางความรูใหม  บทบาทของครู  และการวัดผลภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาเหลานี้  ซ่ึง

นักวิชาการไดรวบรวมความสําคัญในการสรางองคความรู ดังนี้ 

 1. ลักษณะเฉพาะของครูผูสอน มีความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เนนการสรางองคความรู การเรียนรูและการประเมินผล 

 2. ครูผูสอนมีอิทธิพลตอความเขาใจในการสอนที่เนนการสรางองคความรู การเรียนรู 

และการประเมินผล 

 3. ความสัมพันธของครูผูสอน มีความเขาใจตอนักเรียนที่เนนการสรางองคความรู  

การเรียนรูและการประเมินผล 

 4. การสรางองคความรูภาคปฏิบัติ มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

ของนักเรียน 
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 5.2 งานวิจัยภายในประเทศ 

 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2533:145) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสนใจ 

และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรต่ํา โดยการสอนตามหลักการเรียนเพื่อรูแจงกับการสอนตามคูมือครู ของสสวท. พบวา  

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหลักการเรียนเพื่อรูแจงตามแนวของ ฮอทชคิส มีความสนใจในการเรียน

วิชาคณิตศาสตรแตกตางกันกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  ของ สสวท. ปรากฏวาความสนใจใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมภายหลังการทดลองแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  รุจิรา โพธิ์สุวรรณ (2540:89-90) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ

ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสมกับการ

สอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ

การสอน โดยใชบทเรียนสื่อประสมกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่

ไดรับการสอนตามคูมือครู และความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

บทเรียนสื่อประสมกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่

ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร  มากกวานักเรียนที่ไดรับการ

สอนตามคูมือครู 

 วิโชติ พงษศิริ  (2540:68) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่สอนโดยใชกิจกรรมการเรียน แบบคอนสตรัคดิวิซึม ดวย

วิธีสอนแบบแกปญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติที่ดี

ตอวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สาคร ธรรมศักดิ์ (2541:บทคัดยอ) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และความสามารถในการคิดแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แบบกลุมรวมมือกับการสอนตามคูมือครู  โดยกลุมตัวอยาง
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เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2540 โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมละ 40 คน กลุมทดลอง ไดรับการสอนตามแนวคิดคอน

สตรัคติวิซึม  แบบรวมมือ กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของนักเรียนกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความสามารถในการคิดแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนกลุมควบคุมกับกลุม

ทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จารุวรรณ ยังรักษา  (2542:83) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการ

เรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุม กับเปนรายบุคคล และการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ศรีภรณ ณะวงศษา (2542 : 78) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ 

TEAMS-GAMES-TOURNAMENT แบบ STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISON  และการ

สอนตามคูมือครู พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ TGT แบบ STAD และการสอนตามคูมือครูมีความ

สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุดารัตน ไผพงศาวงศ (2543:87-88) ไดทําการพัฒนาการสอนคณิตศาสตรที่ใชการจัดการ

เรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL เรื่อง เสนขนานและความคลาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่สอนโดย 

ใชกิจกรรมคณิตศาสตร ที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 หนึ่งนุช กาฬภักดี (2543:103-107) ไดทําการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูง 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ 
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การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร แบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครู 

พบวานักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุม มีความสามารถในการคิดระดับสูงดานการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีความสามารถในการคิดระดับสูงดานการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูและนักเรียนกลุมทดลองกับกลุม

ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร แบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

 ปรมาภรณ อนุพันธ (2544:83-84) ไดทําการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนพบวาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน เรื่องตรรกศาสตร

เบื้องตนชั้นมัธยมปที่ 4 ตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและ

หลังไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 : 112–125) ไดศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใช

การแกปญหาปลายเปดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงผูวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปดหรือชุดกิจกรรม

การแกปญหาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  ผลการประเมินพฤติกรรมการคิด

แกปญหากอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองอยูในระดับ “ตองแกไข”  พฤติกรรม 

การคิดแกปญหาระหวางเรียนสวนใหญ อยูในระดับ “ดี” และ “ดีมาก” และในการทําแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนพบวาพฤติกรรมการคิด แกปญหาของนักเรียนอยูในระดับ“ดี”  

 ระพินทร ครามมี  (2544 : 75-77) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่เรียนวิชาสังคม

ศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับการสอนแบบแกปญหา พบวานักเรียนที่เรียนโดยการ
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สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบแกปญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01และนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 

กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบแกปญหามีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

เชิงวิเคราะห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 วัลนา ธรจักร (2544 : 75) ไดศึกษาความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมิน

สภาพจริง โดยเฉลี่ยรวมแยกเปนรายดาน ไดแก ดานการจําแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การ

เรียงลําดับ และการรูคาจํานวน กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม ผลการศึกษาพบวา เด็ก

ปฐมวัย  กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดประสบการณดวยกิจกรรม  เกมการศึกษาประกอบการ

ประเมินจากสภาพจริงในแตละสัปดาห มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อผลวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง ระหวาง 

ชวงสัปดาห พบวา คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่เพิ่มขึ้นตลอดชวงเวลา 6 สัปดาห 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การสอนโดยใชกิจกรรม

คณิตศาสตร แบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หรือยุทธวิธีการสอนตางๆอยางหลากหลาย  

จะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา  และสนใจคณิตศาสตรสูงขึ้น เพราะนักเรียนไดเปนผู

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง จึงเกิดการเรียนรูไดมากกวา ซึ่งถามีการประเมินตามสภาพจริง

ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ก็จะชวยใหนักเรียนไดมีการพัฒนาความรูความสามารถรวมถึง

ความสนใจคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง เพราะนักเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียน 

รูจักวิเคราะหขอบกพรองของตนเอง และมองเห็นแนวทางแกไขปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัย

จึงมีแนวคิดและสนใจที่จะนําวิธีการสอนตามแนวการสรางองคความรูประกอบดวยวิธีการประเมินผลตาม

สภาพจริงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา และความสนใจคณิตศาสตรของนักเรียนตอไป 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
การดําเนินการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้   
 1. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 2 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3. วิธีดําเนินการทดลอง 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี ้เปนนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5  
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  สํานักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 9 หองเรียน   มีนักเรียน  370  คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 หองเรียน นักเรียน 42 คน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 9 หอง  
 
2. เคร่ืองมือและการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประกอบดวย 
 ก. แผนการจดักิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรู  ประกอบการประเมินตาม
สภาพจริง เร่ือง   สถิติ  และความนาจะเปน  เศษสวน และการบวก  ลบคูณเศษสวน  จํานวน 20 แผนจดัการ
เรียนรู 
    ข. เครื่องมือการประเมินผลการทดลอง ประกอบดวย 
   1. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  
   2. แบบประเมนิความสนใจคณิตศาสตร 
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  ค. เครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง 
   1. ใบกิจกรรมวัดความรูระหวางการทดลอง 
   2. แบบทดสอบยอยแตละหนวยการเรียนรู 
  3. แบบประเมินแฟมสะสมผลงาน 
  4. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
                    การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
                    ก. แผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีเนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตาม
สภาพจริง เร่ือง  สถิติและความนาจะเปน  เศษสวน  และการ บวก ลบ คูณเศษสวน จํานวน 20 แผนจัดการ
เรียนรู มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพตามลาํดับดังนี ้
 1. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร และ คูมือการสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ของกรมวิชาการ คูมือการเขียนแผนการสอนที่เนนนักเรยีนเปนสําคัญ ใชหลักสูตร  ตาม พ.ร.บ.ปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2542 และสาระการเรียนรูพื้นฐานกลุมสาระคณิตศาสตร ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
เร่ือง  สถิติและความนาจะเปน  เศษสวน  และการบวก ลบ คูณ เศษสวน 
 2. ศึกษาเทคนิคและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
สรางองคความรู 
 3. กําหนดเนื้อหาการเรียนรูในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร โดยแบงเนื้อหาออกเปน  
3 หนวยการเรียนรู โดยยึดสาระการเรียนรูขั้นพื้นฐานกลุมสาระคณิตศาสตรตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานในชวง
ช้ันที่ 2 (ป.4-ป.6) พ.ศ.2544 และสาระการเรียนรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่5 ของไทย
วัฒนาพานิชจํากัด ป พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 หนวยการเรียนรูที่ 5 สถิติและความนาจะเปน 

1. การเก็บรวบรวมและการจําแนกขอมูล 
2. การอานแผนภูมิแทง 
3. การเขียนแผนภูมิแทง 
4. แผนภูมแิทงเปรียบเทียบ 
5. ความนาจะเปน 

 หนวยการเรียนรูที่ 6 เศษสวน 
   1. ทบทวนความหมายของเศษสวน 
   2. เศษสวนที่เทากัน 
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   3. การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 
   4. การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวนไมเทากัน 
   5. เศษสวนอยางต่ํา 
   6. เศษสวนที่เทากับจํานวนนับ 
   7. เศษสวนแทและเศษเกิน 
   8. จํานวนคละ 
 หนวยการเรียนรูที่ 7 การบวก  ลบ  และคูณเศษสวน 
      1. การบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 
      2. การบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวนไมเทากัน 
       3. สมบัติการสลับที่ของการบวก 
      4. สมบัติการเปลี่ยนหมูของการบวก 
      5. โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน 
      6. การคูณจํานวนนับกับเศษสวน 
      7. เศษสวนของจํานวนนับ 
      8. เศษสวนของเศษสวน 
      9. การคูณเศษสวนกับเศษสวน 
     10. โจทยปญหาการคูณเศษสวน 
 4. วิเคราะหเนือ้หาในแตละหนวยการเรยีนรูเพื่อวางแผนการทดลองและกําหนดโครงสราง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนในแตละหนวยการเรียนรู ซ่ึงนํามาใชในการทดลองครั้งนี้จํานวน 3 หนวยการ
เรียนรู จัดทําแผนจัดการเรยีนรู 20 แผน ใชเวลาในการทดลอง 36 ช่ัวโมง และใชเวลาในการทดสอบกอน
และหลังทดลอง เปนเวลา 4 ช่ัวโมง รวมเปนเวลาทั้งสิ้น 40 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียด ตามตาราง1 และตาราง 
2 ดังนี ้
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ตาราง 1 โครงสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน ในแตละหนวยการเรยีนรูดังนี ้
 

 
เนื้อหา 

การ
ประเมิน 
ครั้งที่ 

แผนการ
สอนที่ 

จํานวน
ช่ัวโมง 

 
 

ใบ
กิจกรรม 

 
 

สอบ        แฟม 
ยอย       สะสม 
                งาน 

 
 

บันทึกการ    
สังเกต 

 
 

แกปญหา 

 
 

ความ
สนใจ 

 

กอน
ทดลอง 

T1 _ 2 _ _       _ _ √ √ 

หนวยที ่  
5 

1 1- 3 7+1 3    √            √ √ _ _ 

หนวยที่   
6 

2 4-10 11 6   √             √ √ _ _ 

หนวยที่ 
7 

3 11-15 10 4 _       _ √ _ _ 

หนวยที่
7(ตอ) 

4 16-20 6+1 7   √            √ √ _ _ 

หลัง
ทดลอง 

T2 _     2 _    _              _ _ √ √ 

  20    40 20            
 
 จากตาราง 1 เนื้อหาสาระทีน่ํามาใชในการศึกษาคนควา ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองสถิติและ
ความนาจะเปน หนวยการเรยีนรูที่ 6 เร่ืองเศษสวน และหนวยการเรยีนรูที่ 7 เร่ือง การบวก ลบและคูณ
เศษสวน  ประเมินโดยการสอบกอนเรียน (T1) ใชเวลา 2 ช่ัวโมง สอบหลังเรียน (T2) ใชเวลา  
2 ช่ัวโมง สอบยอยเมื่อจบแตละหนวยการเรียนรู 3 คร้ัง ประเมินจากแฟมสะสมงาน 3 คร้ัง บันทึกโดย 
การสังเกต 4 ชวง แผนจดักจิกรรมการเรียนจํานวน 20 แผน ใบกจิกรรม 20 ใบ ใชเวลาในการทดลอง จํานวน 
36 ช่ัวโมง สอบกอนและหลงั 4 ช่ัวโมง รวมเปน 40 ช่ัวโมง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 

        แบบประเมินตามสะภาพจริง        แบบประเมิน
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ตาราง 2 โครงสรางการจัดกจิกรรมการเรียน เร่ือง สถิติและความนาจะเปน เศษสวน และการบวก การลบ 
      คูณ เศษสวน 

ชมที่ 
แผน
ที่ 

หนวยการเรยีนรูที่/
เนื้อหา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/
จุดประสงค 

กิจกรรม 
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 

1-2 T1 1.โจทยปญหาวัด
ความสามารถใน
การแกปญหา
คณิตศาสตร 
2.แบบวัดความ
สนใจคณิตศาสตร 

1.เพื่อประเมินความรูกอน
ทดลอง(Pre test ) 
2.ทดสอบความสามารถ
ในการแกปญหาและ
ประเมินความสนใจ
คณิตศาสตรกอนทดลอง 

1.ปฐมนิเทศนกัเรียน 
2.นักเรียนทํา
แบบทดสอบและ 
ทําแบบประเมนิความ
สนใจคณิตศาสตรกอน
ทดลอง 

1.ทดสอบ
ความสามารถใน
การแกปญหา
กอนทดลอง 
2 ประเมินความ
สนใจ
คณิตศาสตรกอน
ทดลอง 

3-4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

หนวยการเรยีนรูที่ 5 
เร่ือง  สถิติ และ
ความนาจะเปน 
1.การเก็บรวบรวม 
และการจําแนก
ขอมูล 
2.การอานแผนภูมิ
รูปภาพ 
3.การอานและเขียน
แผนภูมแิทง 
4.แผนภูมแิทง
เปรียบเทียบ 

1.เมื่อกําหนดขอมูลให
สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลและจําแนกขอมูลได 
2. สามารถอานแผนภมูิ
รูปภาพได 
3. สามารถอานและเขยีน
แผนภูมแิทงได 
4. สามารถอานแผนภมูิ
แทงเปรียบเทยีบได 

1.กิจกรรมการเรียน
หนวยการเรยีนรูที่ 5 
2.อภิปรายทบทวน
ความรูเดิม 
3.ครูและนักเรยีนสราง
สถานการณและปญหา 
ใหนกัเรียนชวยกันแก 
4.นักเรียนแตละกลุม
วิเคราะหภาระงาน/
กิจกรรม 
5.นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม 
6.ศึกษาและฝกปฏิบัติ
ตามใบกิจกรรม 
 
 
 

1.ใบกิจกรรมการ
เรียนรู 
2.สังเกตและ
บนัทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
3.ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 
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ช.ม. 
ที่ 

แผน    
ที่ 

หนวยการเรยีนรูที่/
เนื้อหา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/
จุดประสงค 

กิจกรรม 
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 

5-6 
 
 
 
 
 

  2 หนวยการเรยีนรูที่ 5 
(ตอ) เร่ือง  ความ
นาจะเปนเบื้องตน 
  

 เมื่อกําหนดเหตุการณ
ตางๆให  สามารถบอกได
วาเหตกุารณนัน้  จะ
เกิดขึ้นอยางแนนอน  
อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได  
หรือไมเกิดขึน้อยาง
แนนอน 

1.อภิปรายทบทวน
ความรูเดิม 
2.แตละกลุมวเิคราะห
ภาระงาน/กิจกรรม 
3.นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม 
4.ศึกษาและฝกปฏิบัติ
ตามใบกิจกรรม 

1.สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
2.ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 
3.ประเมินแฟม
สะสมผลงาน 

7-9 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 

   หนวยการเรยีนรูที่ 
5 เร่ือง สถิติและ 
ความนาจะเปน
เบื้องตน 
  

สะทอนผลการจัดกิจกรรม
เรียนรูหนวยที ่5 เพื่อ
ประเมินและทบทวนการ
จัดกิจกรรมและนําไป
ปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมในหนวยที่ 6 

1.ทํากิจกรรมจากใบ
กิจกรรม 
2.ทดสอบยอย หลังเรียน
หนวยการเรยีนรูที่ 5 
3. กรอกแบบประเมิน
ในแฟมสะสมงาน 

1.ประเมินจากใบ
กิจกรรมหลัง
เรียน 
2.สังเกตและ
บันทกึพฤติกรรม
นักเรียน 

10-13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรยีนรูที่ 6 
เร่ือง เศษสวน 
ความหมาย 
1.เศษสวนทีเ่ทากัน 
2.การเปรียบเทียบ
เศษสวนที่มีตวัสวน
เทากัน 
3.การเปรียบเทียบ
เศษสวนที่มีตวัสวน
ไมเทากัน 

1. เมื่อกําหนดเศษสวนให 
นักเรียนสามารถหา
เศษสวนทีเ่ทากันได 
2. สามารถเปรียบเทียบ
เศษสวนที่มีตวัสวนเทากัน
ได 
3.เมื่อกําหนดเศษสวนที่มี
ตัวสวนไมเทากันให 
สามารถเปรียบเทียบ
เศษสวนได 

1. อภิปรายทบทวน
ความรูเดิมจากผลใน
หนวยที่ 5 
2. สรางสถานการณ 
3. แตละกลุมชวยกัน
วิเคราะหงาน /กิจกรรม 
4. นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม 
5.นําความรูใหมไป
ศึกษาเพื่อใชแกปญหา 

1.สะทอนผลโดย
การถามตอบ 
2.ประเมินโดย
การสังเกตการ
เรียนกอนทดลอง 
3.สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
4.ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 

ตาราง 2 (ตอ) 
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ช.ม.
ที่ 
14- 
17 

 
 

 

 
 
แผน
ที่ 
6 

 
 
หนวยการเรยีนรูที่/
เนื้อหา 
หนวยการเรยีนรูที่ 6 
เร่ือง เศษสวน (ตอ) 
ทบทวนการเปรียบ
เศษสวน 
1.เศษสวนอยางต่ํา 
2.เศษสวนทีเ่ทากับ
จํานวนนับ 

 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/
จุดประสงค 
1. เมื่อกําหนดเศษสวนให
สามารถทําเปนเศษสวน
อยางต่ําได 
2. สามารถหาเศษสวนที่
เทากับจํานวนนบัได 
 

 
 
 กิจกรรม 
 
1. อภิปรายทบทวน
ความรูเดิม 
2. สรางสถานการณ 
3. นักเรียนแตละกลุม
ชวยกันวเิคราะหงาน /
กิจกรรม 

 
 
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 
1. สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
2.ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 
 

18-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-22 
 
 
 
 
 
 
 

7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรยีนรูที่ 6 
เศษสวน(ตอ) 
1.เศษสวนทีเ่ทากับ
จํานวนนับ 
2.เศษสวนแทและ
เศษเกนิ 
3.จํานวนคละ 
 
 
หนวยการเรยีนรูที่ 6 
เร่ือง เศษสวน 
 
 
 
 
 
 
 

1. สามารถหาเศษสวนที่
เทากับจํานวนนับได 
2. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเศษสวนแท  
3. ทําเศษเกนิใหอยูในรูป 
จํานวนคละ  และทํา
จํานวนคละใหอยูในรูป
เศษเกนิได 
 
1.สะทอนผลการจัด
กิจกรรมเพื่อประเมินผล
หลังการเรียน  
2. ทบทวนการจัดกิจกรรม
แลวนําไปปรบัปรุงแผนจัด
กิจกรรมในหนวยที7่ 
 
 
 

1.อภิปรายทบทวน
ความรูเดิม 
2. การสรางสถานการณ 
3. แตละกลุมวเิคราะห
ภาระงาน/กิจกรรม 
4. นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม 
5. ศึกษาและฝกปฏิบัติ
ตามใบกิจกรรม 
ทําทดสอบยอยจากใบ
กิจกรรมหลงัเรียน
หนวยการเรยีนรูที่ 6 
 
 
 
 
 
 

1. สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
2. ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 
3. ประเมินแฟม
สะสมงาน 
 
 
สังเกตพฤติกรรม
และบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 2 (ตอ) 
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ชม.ที่ แผน
ที่ 

หนวยการเรยีนรูที่/
เนื้อหา 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง/จุดประสงค 

กิจกรรม 
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 

23-24 
 
 
 
 
 
 

10-12 
 
 
 

 
 
 

หนวยการเรยีนรูที่  7
เร่ือง การบวก ลบ คูณ  
เศษสวน 
1. การบวกและการลบ
เศษสวนที่มีตวัสวน
เทากัน 
2.การบวกและการลบ
เศษสวนที่มีตวัสวนไม
เทากัน 
  

1. เมื่อกําหนเศษสวนที่
มีตัวสวนเทากนัให
สามารถบวกและลบ
เศษสวนได 
2.เมื่อกําหนเศษสวนที่
มีตัวสวนไมเทากันให
สามารถบวกและลบ
เศษสวนได 

1.อภิปรายทบทวน
ความรูจากผลงานใบ
กิจกรรมการทดสอบ
หนวยที่ 6 ของนักเรียน 
2.สรางสถานการณ 
3.วิเคราะหผลงาน 
4.นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม 
5.ศึกษาและฝกปฏิบัติ
ตามใบกิจกรรม 
6.คัดเลือกผลงาน 

1.สะทอนผล
โดยการถาม
ตอบและบันทกึ
การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
2.ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 
 

25-26 13-1 
4 

หนวยการเรยีนรูที่ 7 
(ตอ)  
1. สมบัติการสลับที่ของ
การบวก 
2 สมบัติการเปลี่ยนหมู
ของการบวก  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมื่อกําหนดเศษสวน 
ใหสามารถใชสมบัติ
การสลับที่ของการ
บวกได 
2. เมื่อกําหนดเศษสวน 
ใหสามารถใชสมบัติ
การเปลี่ยนหมูของการ
บวกได 
 
 
 
 
 
 

1.อภิปรายผลงาน 
ทบทวนความรูเดิม 
2.สรางสถานการณ 
3.นักเรียนแตละกลุม
วิเคราะหภาระงาน 
4.นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม 
5.ศึกษาและฝกปฏิบัติ
ตามใบกิจกรรม 
6.คัดเลือกผลงาน 
 
 
 
 

1.สังเกตและ
บันทึก
พฤติกรรม
นักเรียน 
2.ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 2 (ตอ) 
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ชม
ที่ 

แผน
ที่ 

หนวยการเรยีนรูที่/
เนื้อหา 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง/จุดประสงค 

กิจกรรม 
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 

27-
29 

15-16 หนวยการเรยีนรู 
ที่ 7 (ตอ)  
1.โจทยปญหาการ
บวกและการลบ
เศษสวน 
2.การคูณจํานวน
นับกับเศษสวน 
 
 

1. เมื่อกําหนดโจทย
ปญหาการบวกและ
การลบเศษสวน ให
สามารถหาคําตอบได 
2. สามารถคูณจํานวน
นับกับเศษสวนได 
 

1.อภิปราย 
ทบทวนความรูเดิม 
2.สรางสถานการณ 
3.แตละกลุมวเิคราะหภาระ
งาน/กิจกรรม 
4.นําเสนอและอภิปรายสรุป
เปนความรูใหม 
5.ศึกษาและฝกปฏิบัติตามใบ
งานกิจกรรม 
6.คัดเลือกผลงาน 

1.สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
2.ตรวจผลงานจาก
ใบกิจกรรม 
 
 
 
 
 

30-
31 

17-18   หนวยการเรยีนรู 
ที่ 7 
1.เศษสวนของ
จํานวนนับ 
2.เศษสวนของ
เศษสวน  
 

1. เมื่อกําหนด
เศษสวนของจาํนวน
นับใหสามารถหา
คําตอบได 
2. เมื่อกําหนด
เศษสวนของเศษสวน
ใหสามารถหาคําตอบ
ได 
 

1.อภิปรายทบทวนความรู
จากใบงานกิจกรรมการ
เรียนรู 
2.สรางสถานการณ 
3.นักเรียนแตละกลุม
วิเคราะหภาระงาน/กิจกรรม 
4.นักเรียนนําเสนอและ
อภิปรายสรุปเปนความรูใหม 
5.ศึกษาและฝกปฏิบัติตามใบ
กิจกรรม 
6.คัดเลือกผลงานนักเรยีน 
 
 
 
 

1.สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
2.ตรวจผลงานจาก
ใบกิจกรรม 
 
 
 

ตาราง 2 (ตอ) 
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ชม
ที่ 

แผน
ที่ 

 
หนวยการเรยีนรูที่ /
เนื้อหา  

 
ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง/จุดประสงค 

  กิจกรรม 
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 

34-
35 

 
 
 
 
 

19-20 หนวยการเรยีนรูที่ 7 (ตอ) 
1.การคูณเศษสวนกับ
จํานวนนับ 
2.การคูณเศษสวนกับ
เศษสวน 
3. โจทยปญหาการคูณ
เศษสวน 

1. เมื่อกําหนดเศษสวน
คูณกับจํานวนนับให
สามารถหาคําตอบเศษ
ได 
2. เมื่อกําหนดเศษสวน
ใหสามารถคูณเศษสวน
กับเศษสวนได 
3. สามารถหาคําตอบ
จากโจทยปญหาการคูณ
เศษสวนได 

1.อภิปรายทบทวน
ความรูเดิม 
2.สรางสถานการณ 
3.นักเรียนแตละกลุม
วิเคราะหภาระงาน/
กิจกรรม 
4.นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม 
5.ศึกษาและฝกปฏิบัติ
ตามใบกิจกรรม 
6.คัดเลือกผลงาน 

1.สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
2.ตรวจผลงาน
จากใบกิจกรรม 
3.ประเมินจาก
แฟมสะสม
ผลงาน 

36-
38 

 
 
 
 

 

  -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรยีนรูที่ 7  
1.เร่ือง การบวก  ลบ  คูณ   
เศษสวน  
2.  สรุปทบทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สะทอนผลการจัด
กิจกรรมเพื่อประเมิน
และทบทวนการจัด
กิจกรรมแลวนาํไป
ปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมในหนวยตอไป 
2.สรุป ทบทวน
กิจกรรม และผลจาก
การสังเกต 
 
 
 
 

1.นักเรียนแตละกลุม
วิเคราะหภาระงาน/
กิจกรรม 
2.นําเสนอและอภิปราย
สรุปเปนความรูใหม  
3.ศึกษาและฝกปฏิบัติ
ตามใบกิจกรรม 
4.คัดเลือกผลงาน 
 
 
 
 
 

 สะทอนผลโดย
การถามตอบ 
และบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 2 (ตอ) 
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ชม
ที่ 

แผน
ที่ 

หนวยการเรยีนรูที่/ 
เนื้อหา 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง/จุดประสงค 

          กิจกรรม 
การประเมินผลตาม

สภาพจริง 
 

 
39-
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ทดสอบความสามารถ
ในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 
2.ทดสอบจากแบบ
ประเมินความสนใจ
คณิตศาสตร 

1. เพื่อวัดความสามารถ
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรหลังการ
ทดลอง(Posttest) 
2. เพื่อประเมนิความ
สนใจคณิตศาสตรหลัง
การทดลอง 
 
 
 

 
1.ทําแบบทดสอบ
ประเมินผลการเรียนรู
หลังการทดลอง
(Posttest) 
2. ทําแบบประเมิน
ความสนใจในการ
เรียนหลังการทดลอง 
 
 
 
 
 
 

1. สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน 
2. ผลการประเมิน
แฟมสะสมงาน 
3. ทดสอบ
ความสามารถการ
แกปญหา
คณิตศาสตรหลังการ
ทดลอง 
4. ประเมินความ
สนใจคณิตศาสตร
หลังการทดลอง 

5. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 20 แผน โดยกําหนดรูปแบบของแผน ซ่ึงประกอบดวย  
  5.1 ช่ือหนวยการเรียนรู 
  5.2 ช่ือแผนการจัดการเรียนรู 
  5.3 ระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม 
  5.4 สาระสําคัญหรือความคิดรวบยอด 
  5.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   5.6 เนื้อหาสาระ 
 5.7 กิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน 
 5.8 ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 5.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ตาราง 2 (ตอ)             
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 6. นําแผนการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณติศาสตร 3 ทาน พิจารณา ความสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู ความ
เหมาะสมของกิจกรรม และความเหมาะสมของภาษาที่ใชแลวนําขอเสนอแนะไปปรบัปรุงแกไข 
 7. นําแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร 3 ทาน ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระยามนธาตุ
ราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 42 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษา
ขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงเพื่อใชในการทดลอง 
 7.1 ปรับแผนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังนี้ 
      7.1.1 โจทยปญหาบางขอที่ยากเกินไป และงายเกินไป ปรับใหเหมาะสม 
      7.1.2 ปรับภาษาที่ใชใหเขาใจงายขึ้น 
 7.2 ปรับจํานวนใบกจิกรรมใหเหมาะสมจํานวนแผนจดัการเรียนรู  เพราะวาบางแผนใช
ใบกิจกรรมหลายกิจกรรมทาํใหใชเวลามากเกินไป และปรับใหครอบคลุมเนื้อหา 
 8. นําแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปเขียนเปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชใน 
การทดลอง 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยการเรียนรูท่ี   5   เร่ือง สถิติและความนาจะเปน 
แผนที่  2   เร่ือง   การอานแผนภูมิรูปภาพ    เวลา    2   ชั่วโมง 

1. สาระสําคัญ 

 แผนภูมิรูปภาพเปนการใชรูปภาพแสดงจํานวนขอมูลตางๆ  โดยขอมูลชนิดนี้ตองใชแทนรูปภาพ
เดียวกัน  และมีขนาดเทากนั  ทั้งนี้จะตองกาํหนดวารูปภาพ 1 ภาพแสดงจํานวนสิ่งของจํานวนเทาไร 
ขอเท็จจริงที่ไดจากการรวบรวมเรียกวา ขอมูล 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อกําหนดแผนรูปภาพให  นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 

3. เนื้อหาสาระการเรียนรู 

 หลักการและวธีิอานแผนภูมรูิปภาพ 

4. กิจกรรมจัดการเรียนรู 

 1. การนําเขาสูการเรียนรู  โดยใหนักเรยีนเลนเกมทายภาพ ประมาณ 5-10 นาที แลวเขากลุม 
 2. ทบทวนความรูเดิม นักเรยีนแตละกลุมรวมกันทบทวนเกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิรูปภาพ  แลวตอบ 
คําถาม ดังนี้ 
      2.1  เรียนเรือ่งแผนภูมิรูปภาพไดแนวคดิอะไรบาง 
      2.2  แผนภมูิรูปภาพหมายถึงอะไร 
      2.3  แผนภมูิรูปภาพมีประโยชนอยางไรบาง 
      2.4  ในแผนภูมิรูปภาพเขยีนอะไรไวบาง 
 3.  กระบวนการเรียนรู  ครูติดแผนภมูิรูปภาพไวบนกระดาน ใหนักเรียนสังเกตขอมูลตางๆ ใน
แผนภูม ิมีคําถามดังนี ้
     3.1 แผนภูมนิี้คือแผนภูมิชนิดใด 
     3.2 แผนภูมนิี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
     3.3 ในรูปภาพแสดงการขายเสื้อกี่เดือน และเดือนอะไรบาง 
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     3.4 กําหนดรูปภาพเสื้อ 1 ตัว แทนเสื้อจริงกี่ตัว สังเกตไดอยางไร 
     3.5 จากแผนภูมินี้ เราจะทราบวาเสื้อในภาพทั้งหมดมีกี่ตัว เราจะมวีิธีคิดไดอยางไร 
     3.6 ในแผนภูมินี้มีสวนประกอบที่สําคัญอะไรบาง 
     3.7 สวนประกอบดังกลาวถาไมเขียนไวจะมีผลเสียเกีย่วกับแผนภูมิรูปภาพนี้อยางไร 
 4. นําแนวความคิดไปใช นักเรียนรวมกนัสรุป แลวคนหาแนวคดิใหม นาํแนวคดิใหมไปใชเพื่อสราง
องคความรู ใหเห็นประโยชนเมื่อมีความเขาใจในการอานแผนภมูิรูปภาพ และสวนประกอบของแผนภูมิ
รูปภาพ 
 5. สรุปและสะทอนผล นักเรยีนแตละกลุมรวมกันสรุปแลวคิดหาขอมลูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันเพื่อการสะทอนผลโดยแสดงเปนแผนภูมิรูปภาพ นักเรียนเขียนแผนภมูิรูปภาพจากขอมูลของ
นักเรียนคิดเอง ครูและนักเรยีนรวมกันพจิารณาผลงานจากความคิดของนักเรียนเอง ใน ขอ 4 แลวปรับปรุง
แกไข ใหนกัเรยีนทําใบกิจกรรมตอไป 

5. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. รูปภาพตางๆ 
2. ตารางการเก็บรวบรวมขอมลู 
3. แผนภูมิรูปภาพ 
4. ใบกิจกรรม 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

1. สังเกตและบนัทึกการเขารวมกิจกรรม 
2. สังเกตความสนใจการปฏิบัติงาน 
3. ประเมินจากชิน้งาน 
4. ตรวจใบกิจกรรม 
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ตัวอยางสื่อแผนภูมิรูปภาพ 
 

แผนภูมิรูปภาพ   เปนการนําเสนอขอมูลตาง ๆ โดยใชรูปภาพซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ ขอมูลชนิด
เดียวกันตองใชรูปภาพเปนแบบเดียวกัน  และมีขนาดเทากัน 

ตัวอยาง    การอานแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนเสื้อที่รานสมานพาณิชย   

ขายไดใน  3  เดือนสุดทายของ  พ.ศ. 2547 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

กําหนดให         แทนจํานวนเสื้อ  100  ตัว 
 
ตัวอยางขอมูลท่ีอานไดจากแผนภูมิ 
  เดือนตุลาคม  ขายเสื้อไดทั้งหมด  600  ตัว  

 เดือนพฤศจกิายน   ขายเสื้อไดทั้งหมด  500  ตัว   
 เดือนธันวาคม    ขายเสื้อไดทั้งหมด  800  ตัว 
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ตัวอยาง ใบกิจกรรมหนวยการเรียนรูท่ี 5  

เร่ืองแผนภูมิรูปภาพ 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานแผนภูมิรูปภาพแลวเติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวางที่กําหนดให  
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

แผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนผลไมท่ีนองสมขายไดในเวลา 1   วัน 
 
มะมวง 

 

 
แอปเปล 

 

 
ทุเรียน 

 

 
สับปะรด 

 

 
ชมพู  

  

กําหนดใหรูปผลไม 1 รูป แทนจํานวนผลไม 10 ผล 
 

1. ขายผลไมชนิดใดไดมากทีสุ่ด กี่ผล ........................................................................................... 
2. ขายผลไมชนิดใดไดนอยทีสุ่ด กี่ผล........................................................................................... 
3. ผลไมชนิดใดขายไดเทากัน กี่ผล .................................................................................... ........ 
4. ขายสับปะรดไดกี่ผล...................................................................... ......................................... 
5. ขายมะมวงไดมากกวาสับปะรดกี่ผล......................................................................................... 
6. ถาขายสับปะรดผลละ 12 บาท จะไดเงินกีบ่าท  ....................................................................... 
7. ถาขายชมพูกิโลกรัมละ 25 บาท จะไดเงินกีบ่าท  ..................................................................... 
8. ขายชมพูไดเงนิมากกวาขายสับปะรดกี่บาท ........................................................................... 
9. หลังจากการขายแอปเปล ยังเหลืออยู 30 ผลขายแอปเปลไดกี่ผล.............................................. 
10. ในเวลา 1 วัน ขายผลไมไดทัง้หมดกี่ผล................................... ................................................. 
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 ข. เคร่ืองมือการประเมินผลการทดลอง  ประกอบดวย 
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6) และวิธีสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร 
  1.2 วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐานการเรยีนรู ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหาสาระของหนวยการเรียนรู เร่ือง สถิติ และความนาจะเปน  เศษสวน และการบวก ลบ 
คูณ เศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  
  1.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร โดยการใช
สถานการณจากโจทยปญหา เปนแบบเติมคาํตอบ จํานวน 6 ขอ แตละขอมีกระบวนการแกปญหาตาม
แนวคดิของโพลยา (Polya) และของ สสวท.ซ่ึงมีขั้นตอนที่สอดคลองกัน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ   
4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนแกปญหา ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน  และ
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ 
      1.4 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ประเมินผลทางการสอน จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิง
เนื้อหาโดยใชเกณฑ ดังนี ้
 ใหคะแนน +1 สําหรับขอสอบที่วัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 ใหคะแนน  0  สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 ใหคะแนน -1 สําหรับขอสอบที่ไมวดัความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 แลวพิจารณาความสอดคลองโดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  
ไดคา IOC 0.67-1.00 
 การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทําไดโดย  แตละขอ มี 4 ขั้นตอน คะแนน 
ขอละ 10 คะแนน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การเขาใจปญหา  มีจาํนวน 3 ขัน้ตอน 
  ให  3  คะแนน  เมื่อตอบถูก  3 ขั้นตอน 
  ให  2  คะแนน  เมื่อตอบถูก  2 ขั้นตอน 
  ให  1  คะแนน  เมื่อตอบถูก  1 ขั้นตอน 
  ให  0  คะแนน  เมื่อตอบผิด หรือไมตอบ  
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 ขั้นที่ 2  การวางแผนแกปญหา  มีจํานวน 3 ขั้นตอน 
  ให  3  คะแนน  เมื่อตอบถูก  3 ขั้นตอน 
  ให  2  คะแนน  เมื่อตอบถูก  2 ขั้นตอน 
        ให  1  คะแนน  เมื่อตอบถูก  1 ขั้นตอน 
  ให  0  คะแนน  เมื่อตอบผิด   หรือไมตอบ  
 ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน 
  ให 2 คะแนน เมื่อแสดงวิธีคิดที่ถูกตอง 
  ให 1 คะแนน เมื่อแสดงวิธีคิดไดแตไมถูกตองสมบูรณ 
  ให 0 คะแนน เมื่อแสดงวิธีคิดผิด หรือไมแสดงวิธีคิด 
 ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ 
  ให 2 คะแนน เมื่อแสดงวิธีการตรวจสอบที่ถูกตอง 
  ให 1 คะแนน เมื่อแสดงวิธีตรวจสอบไดแตไมถูกตองสมบูรณ 
  ให 0 คะแนน เมื่อแสดงวิธีตรวจสอบผิด หรือไมแสดงวิธีตรวจ 
  1.5 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวไปทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได
คาความเชื่อมั่นเทากับ .86  
  1.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
เสนอตอประธานคณะกรรมการพิจารณาอกีครั้ง แลวนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร จํานวน 42 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพความงายและอํานาจ
จําแนก ของแบบทดสอบ โดยใชสูตร Whitney and Sabers 1970 มีคาความงายอยูระหวาง .33 ถึง .52 และคา
อํานาจจําแนก อยูระหวาง .49 ถึง .57 
 1.7 จัดพิมพแบบทดสอบเพื่อนําไปใชในการทดลอง 
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ตัวอยาง แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  
  
คําอธิบาย     ใหนักเรียนอานโจทยปญหาตอไปนี้  แลวตอบคําถามตามขัน้ตอน 

โจทยปญหาที่ 1 : คุณแม ซ้ือมะมวง 1 กิโลกรัมราคา 25 บาท ซ้ือสมโอราคา 42 บาท  

ใหธนบัตรใบละ 100  บาท แกแมคา  คณุแมจะไดรับเงนิทอนเทาไร? 
ขั้นท่ี 1 การเขาใจปญหา  ( 3 คะแนน ) 

1. โจทยปญหาขอนี้กลาวถึงอะไร?      
ตอบ ................................................................................................................................... 

2.  โจทยปญหาขอนี้ตองการหาอะไร?      
ตอบ  .................................................................................................................................. 

3.   ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง?      
ตอบ .................................................................................................................................... 

ขั้นท่ี 2  การวางแผนแกปญหา ( 3 คะแนน ) 

4.   นักเรียนมวีิธีหาจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาผลไมอยางไร?   
ตอบ  ................................................................................................................................... 

5. นักเรียนมีวิธีหาจํานวนเงินทอนหลังจากจายเปนคาผลไมไดอยางไร?  
ตอบ  .................................................................................................................................. 

6. นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร?    
ตอบ  ................................................................................................................................... 

ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแผน  ( 2 คะแนน ) 
นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบ  ( 2 คะแนน ) 
 นักเรียนแสดงวิธีตรวจสอบตามความคิดของตนเอง  
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                                   2. แบบประเมินความสนใจคณิตศาสตร 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวัดความสนใจ
คณิตศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินความสนใจคณิตศาสตร 
   2.2 สรางแบบสอบถามวัดความสนใจคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ 
     2.3 นําแบบสอบถามใหคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน พิจารณาใหความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมแลวปรับปรุงแกไขตามที่แนะนําตรวจสอบคุณภาพ
ข้ันตนโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบสอบถาม แลวพิจารณาความสอดคลอง 
(IOC) โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต .50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑ ดังนี้ 
               ใหคะแนน +1 สําหรับขอความที่มีความสอดคลองกับนิยามความสนใจคณิตศาสตร 

 ใหคะแนน  0  สําหรับขอความที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามความสนใจคณิตศาสตร 
               ใหคะแนน -1 สําหรับขอความที่ไมมีความสอดคลองกับนิยามความสนใจคณิตศาสตร 
               ไดคา IOC  .67 ถึง 1.00 ทั้งหมด 31 ขอ 
  2.4 นําแบบสอบถามที่คัดเลือกขอคําถามที่อยูในเกณฑและผานการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชคร้ังที่ 1 กับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที ่5 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน นําผลที่ไดมาวเิคราะหหาคาอาํนาจจําแนกรายขอ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ
แบบเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ใชเกณฑแบบสอบถามที่คา r ระหวาง  .32 ถึง .74 จากนั้น
ทําการคัดเลือกแบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ 
      2.5 นําแบบสอบถามที่คัดเลือกไวไปทดลองใชคร้ังที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร จํานวน 42 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลของการทดสอบมา

วิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9025  
  2.6 นําแบบสอบถามที่ไดมาจัดพิมพเปนรูปเลม เพื่อนําไปใชในการทดลอง 
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ตัวอยางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

คําแนะนํา ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามทีละขออยางละเอียดรอบคอบ    แลวใสเครื่อง 

หมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด  
ระดับความรูสึก ขอ 

ขอความ มาก
ที่สุด 

     มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

   0 ฉันชอบชั่วโมงเรียนคณติศาสตร      

 00 ฉันชอบอานหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร      

000 ฉันชอบทําแบบฝกหัดคณติศาสตร      

  
 เกณฑการใหคะแนน    ขอความทางบวก 
 มากที่สุด           ให 5        คะแนน       
 มาก    ให 4 คะแนน  
 ปานกลาง  ให 3 คะแนน   
 นอย    ให 2 คะแนน   
 นอยที่สุด  ให 1 คะแนน    
 เกณฑการแปลความหมายความสนใจคณิตศาสตร 
คะแนนระหวาง        ถึง            ความหมาย 
        125     –    150.00  มีความสนใจคณิตศาสตรอยูในระดับสูงมาก 
        105     –    124.99  มีความสนใจคณิตศาสตรอยูในระดับสูง 
         75      –    104.99  มีความสนใจคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง  
         45      –     74.99  มีความสนใจคณิตศาสตรอยูในระดับคอนขางต่ํา 
         ต่ํากวา        45   มีความสนใจคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา  
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 ค. เคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง    มีขั้นตอนดังนี ้
 1. ใบกิจกรรมวัดความรูระหวางการทดลอง 
 1.1 ศึกษา วเิคราะหเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร มาตรฐานการเรยีนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหาสาระของหนวยการเรียนรู เร่ือง สถิติ  และ
ความนาจะเปน  เศษสวน  และการบวก ลบ คูณ  เศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 กลุมโรงเรยีน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการสรางใบกิจกรรมวัดความรูยอยระหวางการเรียน 
ในแตละแผนการจัดการเรยีนรู 
   1.2 สรางใบกิจกรรมวัดความรูระหวางการเรียนในแตละแผนการเรียนรูซ่ึงมีลักษณะเปน
ขอคําถามใหตอบสั้น ๆ หรืออธิบายสั้นๆ หรือถูกผิด หรือเปนสถานการณใหวิเคราะห ตามเนื้อหาสาระแผน
ละ 20 ขอๆละ 1 คะแนน 
  1.3 นําใบกจิกรรมที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ประเมินผลทางการสอน จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิง
เนื้อหา แลวพจิารณาความสอดคลอง โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา 
IOC ระหวาง .67 ถึง 1.00 คัดไวแผนละ 10 ขอ 
 1.4 นําใบกจิรรมวัดความรูระหวางทดลอง ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอประธาน
คณะกรรมการ พิจารณาอีกครั้ง แลวนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนพระยามนธาตุ
ราชศรีพิจิตร จํานวน 42 คน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง  
  1.5  จัดพิมพแบบทดสอบ เพื่อนําไปใชในการทดลอง 
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          2. แบบทดสอบยอยของแตละหนวย 
ตัวอยาง  แบบทดสอบยอยหนวยท่ี 5 

เร่ือง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบตอไปนี้แลวเติมคําตอบในชองวาง ( 10 คะแนน) 
แผนภูมแิทงเปรียบเทียบแสดงสวนสูงของเด็กสามคน ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547 
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155
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ชาตรี
กัลยา
นุดี

 
1. ป พ.ศ. 2544   ใครสูงที่สุด กี่เซนติเมตร..................................................(ชาตรี 145 ซม.) 
2. ป พ.ศ. 2545   ใครเตี้ยที่สุด กีเ่ซนติเมตร................................................(นดุี 142 ซม.) 
3. ป พ.ศ. 2546   ชาตรีสูงเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2544 กี่เซนติเมตร.................( 6 ซม.) 
4. ป พ.ศ. 2547   กัลยาสูงกวานดุีกี่เซนติเมตร............................................( 2 ซม.) 
5. ชาตรีสูงกวานดุีในป พ.ศ. ใด บาง  .........................................................( 2544,2545,2546,2547) 
6. ป พ.ศ. 2544   นุดีสูงเทาไร.....................................................................( 139 ซม.) 
7. ป พ.ศ. 2546   ใครสูงที่สุด กี่เซนติเมตร..................................................( ชาตรี 151 ซม.) 
8. ถา นุดีสูงเพิ่มขึ้นปละ 2 เซนติเมตร ป พ.ศ. 2549   นุดีสูงเทาใด...............( 152 ซม.) 
9. ถากัลยาสูงขึ้นปละ 3 เซ็นติเมตรป 2543 กัลยา สูงกี่เซ็นตเิมตร ...............(139 ซม.) 
10. ป พ.ศ. 2546 กัลยา สูงกวานดุี กี่ เซ็นติเมตร ..........................................(1ซม.) 
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          3. แบบประเมินแฟมสะสมผลงาน  
 ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาในหนวยการเรียนรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 3.2 กําหนดภาระงาน และชิ้นงานที่นักเรียนควรจะเก็บรวบรวมไวในแฟมสะสมผลงาน 
 3.3 สรางแบบประเมินแฟมสะสมผลงานพรอมเกณฑการประเมินผลงาน 
 3.4 นําแบบประเมินแฟมสะสมผลงานนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
และผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความ
เหมาะสมของเนื้อหา และเกณฑการประเมนิ โดยหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC) การพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญ ไดคา IOC 0.67 -1.00 แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 3.5 จัดพิมพเพื่อนําไปใชในการทดลอง 

 
ตัวอยาง  แบบประเมินแฟมสะสมผลงานนักเรียน 

หนวยการเรียนรูท่ี………. 
คําชี้แจง 1. ใหผูประเมินพิจารณาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน แลวใหคะแนนการจดัทําแฟมสะสมผลงาน 
โดยใชเกณฑการใหคะแนนแฟมสะสมผลงาน 
 2. รวมคะแนนจากผูประเมินทุกคน แลวตัดสินประเมินระดับคุณภาพในการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานโดยใชเกณฑการตัดสนิระดับคณุภาพ ดังนี ้

ระดับคุณภาพ คะแนนรอยละ การแปลความหมาย 
4 80 - 100 ดีมาก 
3           70 - 79 ดี 
2           60 - 69 พอใช 
1 50 - 59 ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด 
0 0 - 49 ไมผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด 

 
แฟมสะสมผลงาน มีรายละเอียดการประเมินดังนี้  
 1. องคประกอบทั่วไป  
  1.1 มีสวนประกอบของแฟม คือ สวนนํา สวนหลักฐาน และสวนของเกณฑการประเมินผล 
  1.2 การจัดระบบชิ้นงาน 
  1.3 การดูแลรักษาแฟม 
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  1.4 ความสะอาดเรียบรอย 
  1.5 ความประณีตสวยงาม 
เกณฑการใหคะแนนองคประกอบทั่วไปของแฟมสะสมผลงาน 
 ให 5 คะแนน เมื่อมีสวนประกอบของแฟมครบถวนทั้งสามสวน คือ สวนนํา สวนหลักฐาน และสวน
ของเกณฑการประเมินผล จัดเกบ็ชิ้นงานอยางเปนระบบทุกสวนประกอบ ดูแลรักษาแฟมใหอยูในสภาพที่ดี
ที่สุด มีความสะอาดเรียบรอย ตกแตงอยางประณีตและสวยงามดีมาก 
 ให 4 คะแนน เมื่อมีสวนประกอบของแฟมครบถวนทั้งสามสวน คือ สวนนํา สวนหลักฐาน และสวน
ของเกณฑการประเมินผล จัดเกบ็ชิ้นงานอยางเปนระบบทุกสวนประกอบ ดูแลรักษาแฟมใหอยูในสภาพที่ดี
ที่สุด คอนขางสะอาดเรียบรอยดี มีการตกแตงใหดูสวยงามดี 
 ให 3 คะแนน เมื่อมีสวนประกอบของแฟมไมสมบูรณบางสวน จัดเก็บชิ้นงานเปนระบบบาง
สวนประกอบ ดูแลรักษาแฟมใหอยูในสภาพคอนขางดี มคีวามสะอาดเรียบรอยและตกแตงใหดูสวยงาม
พอสมควร 

ให 2 คะแนน เมื่อมีสวนประกอบของแฟมไมสมบูรณทั้งสามสวน จดัเก็บชิ้นงานไมเปนระบบทุก
สวนประกอบ แฟมอยูในสภาพที่ดูแลรักษาดี มีความสะอาดเรียบรอยนอย ตกแตงความสวยงามเล็กนอย 

ให 1 คะแนน เมื่อมีสวนประกอบของแฟมไมสมบูรณไมครบ จัดเก็บชิน้งานไมเปนระบบทุก
สวนประกอบ แฟมอยูในสภาพที่ดูแลรักษานอย มีความสะอาดเรียบรอยนอย ตกแตงความสวยงามเล็กนอย
หรือไมตกแตงเลย 

ให 0 คะแนน เมื่อไมมีแฟมสะสมผลงานหรือคัดลอกแฟมสะสมผลงานของผูอ่ืน 
 2. คุณภาพของผลงานที่สะสมในแฟม  
  2.1 ความถูกตอง 
  2.2 การพัฒนาชิ้นงาน 
  2.3 การแกไขขอผิดพลาด 
  2.4 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  2.5 ความตั้งใจการทํางาน 
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เกณฑการใหคะแนนคุณภาพของผลงานที่สะสมในแฟม 
 ให 5 คะแนน เมื่อผลงานมีความถูกตองมากที่สุด มีการพฒันาคุณภาพของผลงานและแกไข
ขอผิดพลาดใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผลงานมีความคิดสรางสรรค และแสดงถึงความตั้งใจ ทุมเทใน 
การทํางานอยางเต็มที่ 
 ให 4 คะแนน เมื่อผลงานมีความถูกตองเปนสวนมาก มกีารพัฒนาคุณภาพของผลงานและแกไข
ขอผิดพลาดใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผลงานมีความความคดิสรางสรรค และแสดงถึงความตั้งใจ ทุมเทใน 
การทํางานพอสมควร 
 ให 3 คะแนน เมื่อผลงานมีความถูกตองเพียงบางสวน มีการพัฒนาคุณภาพของผลงานและแกไข
ขอผิดพลาดใหดีขึ้นบางเล็กนอย ผลงานคอนขางมีความคิดสรางสรรค และแสดงถึงความตั้งใจในการทํางาน
ในบางสวน 
 ให 2 คะแนน เมื่อผลงานมีความถูกตองนอย มีการพัฒนาคณุภาพของผลงานหรือแกไขขอผิดพลาด
บางสวน ผลงานมีความคิดสรางสรรคบางสวน  
 ให 1 คะแนน เมื่อผลงานมีความถูกตองนอยมาก ไมมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานหรือแกไข
ขอผิดพลาดใหดีขึ้น ผลงานมีความคิดสรางสรรคบางเล็กนอย และแสดงถึงความไมตั้งใจทํางาน 
 ให 0 คะแนน เมื่อไมมีผลงานหรือมีลักษณะการคัดลอกงานผูอ่ืน 
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ตาราง 3 แบบบันทึกผลการประเมินแฟมสะสมผลงาน 
 

คะแนนจากผูประเมิน 
รายงานประเมนิ 

ตนเอง เพื่อน ผูปกครอง ครู 
รวม 

คะแนน 

คะแน
น 

รอยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. องคประกอบทั่วไป (25 คะแนน ) 
     สวนประกอบของแฟม     
     การจัดระบบชิ้นงาน       
     การดูแลรักษาแฟม         
     ความสะอาดเรียบรอย     
     ความประณีตสวยงาม     

 
… …
… …
… …
… …
……. 

 
… …
… …
… …
… …
……. 

 
… … … …
… … … …
…… 

 
…
…
…
…
…. 

 
… … …
… … …
… … …
… … …
……… 

 
… …
… …
… …
… …
…… 

 
………
………
………
………
……… 

2. คุณภาพของผลงาน  (25 คะแนน ) 
     ความถูกตอง               
     การพัฒนาชิ้นงาน          
     การแกไขขอผิดพลาด      
     ความคิดสรางสรรค        
     ความตั้งใจการทํางาน      

 
… …
… …
… …
… …
……. 

 
… …
… …
… …
… …
……. 

 
… … … …
… … … …
……. 

 
…
…
…
…
…. 

 
… … …
… … …
… … …
… … …
……… 

 
… …
… …
… …
… …
…… 

 
………
………
………
………
……… 

รวมคะแนน                             
คะแนนรอยละ        
ระดับคุณภาพ        
ลงชื่อผูประเมิน        
วัน เดือน ป ที่ประเมิน        

                   
                  4. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารที่เกีย่วของกับการสรางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน รวมถึงหลักเกณฑและวิธีการสรางเครื่องมือ 
 4.2 กําหนดขอบเขตใหครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ตองการสังเกต 
 4.3 ดําเนินการสรางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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 4.4 นําแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความครอบคลุมเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลองของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ (IOC) ไดคา IOC ตั้งแต .67 ถึง 1.00 
 4.5 ปรับปรุงแบบบันทึกการสังเกตตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
 4.6 จัดพิมพเพื่อนําไปใชในการทดลอง 

ตัวอยาง แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกลุม 

คําชี้แจง  ใหครูผูสอนจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย
การเรียนรู เพื่อนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนในหนวยการเรียนรูตอไป 
สังเกตครั้งที่………..วันที่………เดือน………………พ. ศ………เวลา………………………….. 
ช่ัวโมงที่………………………….หนวยการเรียนรูที่………เร่ือง ............................................. 

สภาพที่เปนจรงิ/ 
การสะทอนผล 

จากการจดักิจกรรม 
ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข หมายเหต ุ

1. ดาน
เวลา………………...… 
……………………… 

1. ดาน
เวลา………………..… 
…………………… 

1. ดานเวลา…………… 
………………………………………
…………………………………… 

 

2. ดานการแสดงออก 
ของนักเรียน………….. 
…………………………
………………… 

2. ดานการแสดงออก 
ของนักเรียน………... 
……………………………
………………… 

2. ดานการแสดงออก 
ของนักเรียน………... 
………………………………………
…………………………………… 

 

3. ดานเนื้อหา/ขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรม… 
…………………………
…………………… 

3. ดานเนื้อหา/ขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรม… 
……………………………
………………… 

3. ดานเนื้อหา/ขั้นตอนของการจัด
กิจกรรม… 
………………………………………
……………………………… 

 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
..........................................
.................................. 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
............................................
................................. 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
...........................................................
.................................................... 
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วิธีดําเนินการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest- Posttest Design (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2538 : 249) 
ซ่ึงมีลักษณะดังตาราง 4  

ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 
 

             กลุม         สอบกอน          ทดลอง        สอบหลัง 
                  E                T1                X              T2 
 
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

E         แทน     กลุมทดลอง 
X         แทน      การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตาม 
                            สภาพจริง 
T1      แทน      การประเมินผลกอนการทดลอง 
T2        แทน      การประเมินหลังดําเนินการทดลอง 
 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
 1. ช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน พรอมทั้งขอตกลงในการดําเนินการทดลอง
ในครั้งนี้ 
 2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความสนใจทางการเรียน
กลุมสาระคณิตศาสตรไปทดสอบกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนที่ไดในครั้งนี้เปน
คะแนนกอนดําเนินการทดลอง 
 3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองและประเมินความรูระหวางการทดลอง
ในแตละระยะทั้งหมด 3 คร้ัง และสะทอนผลการประเมินใหนักเรียนทราบในทุกระยะของการทดลอง และ
นําผลสะทอนในแตละระยะไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหนวยตอไป 
 4. เมื่อส้ินสุดการทดลอง นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความ
สนใจคณิตศาสตรฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนไปทดสอบกบันักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางแลว
บันทึกคะแนนที่ไดเปนคะแนนหลังดําเนนิการทดลอง 
 5. นําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะห สรุป  
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 4.1 วิเคราะหความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กําหนด กับสภาพ 
ที่เปนจริง/การสะทอนผลการจัดกิจกรรม ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขจากการประเมนิระหวาง
การทดลองในหนวยการเรยีนรูที่ 5, 6, และ 7 โดยใชการสังเกตและบนัทึก  
  4.1.1 ความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูที่ 5 หนวยการ
เรียนรูที่ 6 หนวยการเรียนรูที่ 7  
  4.1.2 สภาพที่เปนจริงนักเรยีนรูจักขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล  และสามารถบอก  
คําจํากัดความ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ 
  4.1.3 การสะทอนผลการจัดกจิกรรม  ไดจากการตรวจใบกิจกรรม  แฟมสะสมงาน   
การนําเสนอผลงาน  ของนักเรียนทั้งของกลุม  และรายบคุคล 
  4.1.4 ปญหาและอุปสรรค ทางโรงเรียนมีการประชุม อบรม และการสัมนา อาจทําให 
การทดลองตองเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุนเวลา  
 4.2 ประเมินผลการเรียนรูระหวางการทดลองในหนวยการเรียนรูที่ 5, 6 และ7 โดยใช 
ใบกิจกรรม แตละแผนการเรียนทั้ง 20 แผนกิจกรรมการเรียนรู 
 4.3 ประเมินผลการทดลองประจําหนวยการเรียนรูที่ 5, 6 และ7 โดยใชแบบทดสอบยอย  
3 ฉบับๆละ 10 ขอ 
 4.4 ประเมินผลการเรียนรูระหวางการทดลองในหนวยการเรียนรูที่ 5, 6 และ 7 โดยใช 
แฟมสะสมผลงาน  
 4.4 เปรียบเทียบความแตกตาง ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรในระยะเริม่ตน 
กอนดําเนินการทดลอง กับหลังดําเนินการทดลอง โดยใชสถิติ t-test dependent samples  
 4.5 เปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนคณิตศาสตรในระยะเริ่มตนกอนดําเนนิการทดลอง  
กับหลังดําเนินการทดลอง โดยใชสถิติ t-test dependent samples  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก  
   1.1 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวนจากสูตร 

     X  =  
N
X∑  

   เมื่อ     X แทน คะแนนเฉลี่ย 

    ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
    (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538:73) 
   1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      S.D =        N∑X2 – (∑ X)2 
           N(N -1) 
    S.D  แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538:73) 
 
 2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจดุประสงค กิจกรรมการเรียน
การสอน และความเหมาะสมของภาษา โดยหาคาดัชนคีวามสอดคลองของเกณฑการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญ (Index of Congruence : IOC) ใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน  สายยศ และอังคณา  
สายยศ. 2543 : 249 ; อางอิงจาก Rovinelli & Hambleton, 1997.) 
 
 
  

เมื่อ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง 

    ∑R แทน ผลรวมของคะแนนจากการพจิารณาขอผูเชีย่วชาญ 
    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

N
R

       ∑=IOC
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  2.2 การหาความงายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใช
ดัชนีความงาย (PE) ของ   Whitney and Sabers (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 199 – 200 ; อางอิง
มาจาก  Whitney and  Sabers. 1970 : 214–245) ดังนี้ 
 
 
 
  เมื่อ  PE แทน ดัชนีคาความงาย 
    SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 
    SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมต่ํา 
    N แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
    Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
    Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
                    2.3  การหาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา  โดย
ใชสูตรของ Whitney  and Sabers.(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.2539:199-200; อิงมาจาก Whitney  and 
Sabers 1970:214-245) ดังนี้ 

   D   =  ( )minmax XXN
SS LU

−
−

 

           ใชนิยามเหมือน 2.2 
            2.4 การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอยทั้ง 3 หนวยระหวางการทดลอง โดยใชสูตร 

KR-20 (Kuder-Richadson 20).(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.2538:197-199) 

                     ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt s
pq

k
kr  

เมื่อ rtt แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   k  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
   p  แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ  

= จํานวนคนตอบถูก/จํานวนคนทั้งหมด 
   q  แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1-p 
   st

2 
 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

( )
( )maxmin

minLU
E X - X 2N

2NX - S  S       P +
=
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      2.5 การหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (ลวน  สายยศและ
อังคณา  สายยศ.2538: 85-87) 
 เมื่อ  rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ 

   N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

   ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนรวมแตละคน 

   ∑ Y แทน คะแนนรายขอ 

   ∑X2 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X แตละตัวยกกําลังสอง 
   ∑Y2 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน Y แตละตัวยกกําลังสอง 

   ∑XY แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X และ Y คูณกันแตละคู 
 2.6 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา

และความสนใจคณิตศาสตร โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)  จากสูตร  
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538 : 200 ; อางอิงจาก Cronbach. 1970 : 161)   

เมื่อ α แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
    n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
    S2

i แทน ความแปรปรวนของขอสอบแตละขอ 
    S2

t แทน ความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ 
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  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
 1 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร และความสนใจคณิตศาสตร ของ
นักเรียนที่สอนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรประกอบการประเมินผลตามสภาพจริงกอนและหลังการทดลอง
โดยใชสถิต ิt – test dependent Samples (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 192) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

     
DS
Dt =   

df    =    n – 1  
 
เมื่อ  t    แทน     การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบกอนทดลอง 
                          และหลังทดลอง 

         D   แทน       คาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนกอนกับหลังการทดลอง 
        SD   แทน       ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนน กอน 

  กับหลังการทดลอง   
    
 



บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนการศึกษาความสามารถในการแกปญหา และความสนใจ
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  โดยใชกิจกรรม
คณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ   
ที่ใชในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 E      แทน กลุมทดลอง 

T1 แทน การทดสอบกอนเรียน 

T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
X        แทน กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตาม

สภาพจริง 
n        แทน    จํานวนขอ 

 N แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t- test  for Dependent Samples 

 p แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  * แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  D แทน คาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนกอนกับหลังการทดลอง 
SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนกอนกับหลัง 
                   การทดลอง 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  และความสนใจคณิตศาสตร 
กอนและหลังการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพ
จริง 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหกิจกรรมระหวางการทดลองโดยใช ใบกิจกรรม การบันทึกการสังเกต และ
แฟมสะสมงาน 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  และความสนใจคณิตศาสตร 

กอนและหลังการใชกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีเนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง 

วิเคราะหโดยการทดสอบคาที ( t- test for Dependent Samples)ดังแสดงในตาราง 5-6  
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรและ 
    ความสนใจคณิตศาสตร   กอนการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการ 
    ประเมินผลตามสภาพจริง  
 

กอนทดลอง คะแนน
เต็ม 

จํานวน
ขอ 

คะแนนที่ได 
สูงสุด  ต่ําสุด 

       คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน      
    X      S.D    S.E Mean  แปลความ 

ความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

60 6 54      15   33.17   11.34   1.75       ปานกลาง 

ความสนใจคณิตศาสตร 150 30 126    70  102.93  14.84   2.19        ปานกลาง 
 

จากตาราง 5 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรู
ประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง  คะแนนความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  กอนเรียน 

มีคาเฉลี่ย  33.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  11.34 คาเฉลี่ยใกลเคียงกับครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมีคาอยูระดับ
ปานกลาง และความสนใจคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย 102.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.84 คาเฉลี่ยความ
สนใจคณิตศาสตรคะแนนอยูระหวาง 75 – 104.99 ระดับความสนใจปานกลาง 
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรและ 
     ความสนใจคณิตศาสตร   หลังการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการ 
     ประเมินผลตามสภาพจริง  
 

หลังทดลอง คะแนน
เต็ม 

จํานวน
ขอ 

คะแนนที่ได 
สูงสุด  ต่ําสุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน 

   X      S.D   S.E Mean   แปลความ 

ความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

60 6  55     28 41.57    7.95     1.23           สูง 

ความสนใจคณิตศาสตร 150 30  150   78 116.60 19.29     2.98           สูง 
 

จากตาราง 6  พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรู
ประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง คะแนนความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  หลังเรียน 

มีคาเฉลี่ย  41.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.95 และความสนใจคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย 116.60 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.29 คะแนนเฉลี่ยความสนใจคณิตศาสตรอยูระหวาง 105-124.99 อยูในระดับความ
สนใจสูง 
ตาราง  7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น 

     ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการ 
     ประเมินผลตามสภาพจริง กอน และหลังทดลอง 
  

การทดสอบ             N X   SD        D   SD     t  p 

กอนเรียน (Pretest)      42 33.17 

หลังเรียน (Posttest)     42 41.57 
5.505     8.40 .8494 

9.889** 

 
.00 

** p<.01  

จากตาราง  7 พบวา ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
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ปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง 
หลังเรียน สูงขึ้นกวากอนเรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01       

ตาราง  8  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสนใจคณิตศาสตรของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน 

     โดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง กอน 

      ทดลอง และหลังการทดลอง  
 

  การทดสอบ            N X   SD          D SD  t p 

กอนเรียน (Pretest)        42 102.93 

หลังเรียน (Posttest)       42 116.60 
 23.68      13.67 3.65 

3.74** 

 
.001 

 

** p<.01  

จากตาราง 8 พบวา ความสนใจคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชการ
จัดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง หลังทดลอง
สูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      

เพื่อใหเห็นรายละเอียดของผลจากกิจกรรมระหวางการทดลอง จึงขอนําเสนอการวิเคราะห
กิจกรรมระหวางการทดลอง เพื่อสนับสนุนผลการทดลองในตอนที่ 1 ดวยตอนที่ 2 ดังนี้ 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหกิจกรรมระหวางการทดลอง  

2.1   กิจกรรมระหวางการทดลอง 
 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน  สภาพที่เปนจริง / การ
สะทอนผลการจัดกิจกรรม  ปญหาและอุปสรรค  และแนวทางแกไขจากการประเมิน ระหวางการทดลอง
โดยวิธีการสังเกตจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  ปรากฏผลดังตาราง 9 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหความสอดคลอง จากการสังเกต ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพ 

     ที่เปนจริง / การสะทอนผลการจัดกิจกรรม ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข จากการประเมินผล 

      จากสภาพจริงในชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 4 ดังนี้ 
 

 

       ชวงที่ 
  สภาพที่เปนจริง / 
  การสะทอนผลการ 
  จัดกิจกรรม 

                             
 ปญหาและอุปสรรค         

                      
      แนวทางแกไข 

1.   ดานเวลา 
     สอนจริงจํานวน 8 

  ช่ัวโมง ใชเวลาเพิ่มขึ้น
มากกวาที่กําหนด  1 
ช่ัวโมง 
 
 

1. ดานเวลา 
 1) ผูวิจัยจัดใหมีกิจกรรม
มาก ทําใหมีเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนไม
พอ ตองเพิ่มเวลาใน
ช่ัวโมงถัดไป  
2) นักเรียนลาปวย 2คน 

1.   ดานเวลา 
 1) ผูวิจัยจะตองพยายามจัด
กิจกรรมใหกระชับขึ้นให
พอเหมาะกับเวลาที่กําหนด  

  2)  หาเวลานอกตอนเย็นสอน
ชดเชยสําหรับนักเรียน 
ที่ลาปวย 
 

1.การจัดการ
เรียนรูเรื่องสถิติ
และความนาจะ
เปน เวลา 7  

ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน 

   1) นักเรียนตื่นเตน 

และสนุกสนานในการ 
จัดกิจกรรม 

   2) นักเรียนไมคอยกลา
แสดงความคิด 
 
 
 
 
 
 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน 

    นักเรียนไมคุนเคย 
กับการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่เนน
การประเมินตาม 

สภาพจริง นักเรียน 9 คน
กลาถามครู 
 
 
 
 
 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน 

    ผูวิจัยพยายามพูดคุยและ 
ทําความเขาใจกับนักเรียนอยาง
เปนกันเองทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนมี
ความคุนเคยกลาถาม -ตอบ 
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สภาพที่เปนจริง/การ
สะทอนผลและการจัด
กิจกรรม 

 
  ปญหาและอุปสรรค 

 
          แนวทางแกไข 

 

3. ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

    นักเรียนไมคอยคุน 

กับการทํากิจกรรรมการ
คิด การเขียนเติมคําตอบ 
การอธิบายความหมาย
และการออกมาฝกปฏิบัติ
ทั้งรายกลุม รายบุคคลใน
การคนหาขอมูล 

3. ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

    นักเรียนบางสวน
สับสนในการทํากิจกรรม
ใหขอมูล และบันทึก
ขอมูล  รวมทั้งการ
ออกแบบการนําเสนอ
ขอมูล 

3. ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

      ผูวิจัยตองคอยดูแลจัด
ระเบียบการใหขอมูล  การ
บันทึกขอมูล  ใหดูตัวอยางกลุม
ที่นําเสนอตารางขอมูลไดและ 
สะทอนผลไดอยางพรอมเพรียง 
 

 4.ดานสื่อและอุปกรณ 
  นักเรียนบางคนไม 
ไดเตรียมอุปกรณที่จําเปน 
ในการเรียนมา 

4.ดานสื่อและอุปกรณ 
  นักเรียนบางคนไมทํา
กิจกรรมเพราะขาด
อุปกรณ  ที่ใชทําซึ่งหา
ไมได    

4.ดานสื่อและอุปกรณ 
   ผูวิจัย ตองอธิบายใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของอุปกรณ
แนะนําใหจดบันทึกอุปกรณที่
ตองนํามาทุกครั้ง   

ชวงที่ 2 การ
จัดการเรียนรู 
หนวยการ
เรียนรู 
ที่ 6 เรื่อง 
เศษสวน  ใช
เวลา11ชั่วโมง 
 
 
     

1.ดานเวลา 
      สอนจริงใชเวลา
จํานวน11  ช่ัวโมง 
สามารถจัดกิจกรรมได
ครบ  ตามเนื้อหาสาระการ
เรียนรูที่กําหนดไว 
 

1.   ดานเวลา 
   นักเรียนจํานวน 5 คน 

 ตองซอมการแสดง  เพื่อ
เตรียมงานตอนรับคณะ
นักศึกษาและครูจาก
ประเทศจีน จึงทําใหมี
กิจกรรมไมครบ 

1.   ดานเวลา 
  ผูวิจัยตองใชเวลากอนเขาเรียน
ตอนเชา (07.30)และหลังจาก
เลิกเรียนเพื่อใหนักเรียนที่ไปทํา
กิจกรรมอื่นทั้ง 5 คน ไดอยู
เรียนชดเชย เพื่อใหทํากิจกรรม
ไดครบตามที่กําหนด 
 
 
 

ตาราง 9 (ตอ) 

ชวงที่ 1 (ตอ)
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สภาพที่เปนจริง/การ
สะทอนผลและการจัด
กิจกรรม 

 
  
 ปญหาและอุปสรรค 

 
          
    แนวทางแกไข 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน 

  นักเรียนสวนใหญมีความ
กระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  ที่ไดทํางาน
รวมกับเพื่อนๆใน
หองเรียนและไดปฏิบัติ
จริง 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน 

   นักเรียนเริ่มกลา
แสดงออก กลาถาม  แต
ยังไมกลาออกไปอธิบาย
ใหเพื่อนฟงหนา
หองเรียน  

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน 

    ผูวิจัยใหนักเรียนที่ไมกลา
ออกไปอธิบายไดเลนเกมตอบ
ปญหาอะไรเอย  และเกม
ปริศนาตัวเลข ซึ่งมีการคิดเชิง
เหตุผล  เพื่อสรางความมั่นใจ
ในตนเองใหมากขึ้น 

 
 
     ชวงที่ 
 
 
 
ชวงที่ 2 (ตอ) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

  นักเรียนสวนใหญไดมี
การเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติกิจกรรมพรอม
ที่จะตอบคําถามและการ
นําเสนอผลงานของตนเอง 
 

3. ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

   นักเรียนคนที่ไมเขาใจ
กิจกรรม  เกิดการเบื่อ
หนายไมสนใจทํางาน 
ซ่ึงมีจํานวน  4 คน อีก
ทั้งยังสรางปญหาโดย
การสงเสียงดัง 

3. ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

  ผูวิจัยตองเรียกมาพูดคุยทํา
ความเขาใจ แลวใชคําถามที่มี
คําตอบงายๆ เพื่อฝกตอบบอยๆ 
และชมเชยเมื่อตอบถูก เพื่อให
มีความมั่นใจในตนเอง แลวให
ทําความเขาใจกิจกรรมตอไป 

  
 
 
 
 
 
 
 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
      นักเรียนมีความ 

กระตือรือรนเตรียมสื่อ
อุปกรณในการเรียน 

มาครบทุกคน 
 
 
 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
  นักเรียนมีสื่อและ
อุปกรณการเรียน ครบ 
ตามที่กําหนด แตยังมี
บางคนมีอุปกรณแตใช
งานไมได เชน ปากกา
เขียนไมติด ดินสอไมได
เหลา เปนตน          

4.ดานสื่อและอุปกรณ 
    ผูวิจัยตอง อธิบายใหเห็น
ความสําคัญในการใชสื่อ และ
อุปกรณการเรียน  โดยกลาว
ชมเชย นักเรียนที่มีครบ สวน
นักเรียนบางคนมีอุปกรณ  แต
ไมพรอมที่จะใชงาน ใหเหลา
ดินสอ  และใหยืมปากกา 

ตาราง 9 (ตอ) 
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สภาพที่เปนจริง/การ
สะทอนผลการจัดกิจกรรม 

 
 
  ปญหาและอุปสรรค 

 
 
       แนวทางแกไข 

 
 
ชวงที่ 
 
 
ชวงที่ 3 (ตอ) 
 
โจทยปญหา
เศษสวน 

6 ช่ัวโมงรวม
เวลา เวลา 10 
ช่ัวโมง 
 
 
 

2.ดานการแสดงออก 

  นักเรียนสวนใหญมีความ
กระตือรือรน  สนใจการ
เรียนและสนุกกับการเขาสู
กิจกรรม  กลาที่จะ
แสดงออก   มีความพรอม
ในการนําเสนอผลงานจาก
ใบกิจกรรมที่ตนเองและ
กลุมชวยกันสราง 

2.ดานการแสดงออกของ
นักเรียน   ยังมีนักเรียน
จํานวน 7 คน ไมคอย
กระตือรือรน ไม สนใจ
ในกิจกรรมการเรียนรู  
ไมพรอมที่จะออกมา
อภิปรายผลงานของตน 

2.ดานการแสดงออกของ
นักเรียน   
  นักเรียน 7 คนที่ไมคอยสนใจ
กิจกรรมผูวิจัยตองคอยชวยและ
ใหแรงเสริมโดยการใหทํา
กิจกรรมที่งายๆ  พรอมทั้งให
ตอบคําถามงายๆและถามย้ํา
บอยๆเมื่อตอบถูก แลวคอย
กลาวชื่นชม เพื่อใหมีความ
มั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

      นักเรียนมีความ 

เขาใจการทํากิจกรรมการ
จัดเก็บชิ้นงานเขาแฟม
สะสมงานและการ
นําเสนอผลงานไดมากขึ้น
และทําไดดีขึ้นมาก 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

      นักเรียนมีภาระ 
งานในแตละกลุมสาระ
มาก  ทําใหนักเรียน
จํานวน 4 คน ทํางานไม
สําเร็จและเก็บชิ้นงานไม
เปนระบบ ไมยอมแกไข
และพัฒนาชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 

3.  ดานเนื้อหาและขั้น 

ตอนการจัดกิจกรรม 

    ผูวิจัยเนนย้ําใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการจัดแฟม
สะสมงาน  การเก็บชิ้นงานที่มี
คุณคามีประโยชนในการเรียนรู 
ใหเขาใจ และมีความพยายาม
ในการแกไขและพัฒนาชิ้นงาน
ของตนเองมากขึ้น 
 
 
 
 
      
 

ตาราง 9 (ตอ) 
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 ตาราง  9 (ตอ)   
 
     ชวงที่ 

 
 
สภาพที่เปนจริง / การสะ 
ทอนผลการจัดกิจกรรม 

   
 
   ปญหาและอุปสรรค 

    
 
      แนวทางแกไข 

4.ดานสื่อและอุปกรณ 
      นักเรียนมีส่ือและ
อุปกรณการเรียนมาพรอม
ทุกคน 

4.ดานสื่อและอุปกรณ 
  นักเรียนนําสื่อและ 
อุปกรณการเรียนมา
พรอมโดยเห็นประโยชน 
และความสําคัญ ไมมี
ปญหาและอุปสรรค  

4.ดานสื่อและอุปกรณ 
    ผูวิจัยกลาวชื่นชมนักเรียน
ทุกคนที่เห็นความสําคัญรู
ประโยชน มีความรับผิดชอบ
นําสื่อและอุปกรณการเรียนมา
พรอม         

ชวง ที่ 3 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
ชวงที่ 4 จัดการ
เรียนรูหนวยที่ 
7เร่ือง  การคูณ 
และโจทย
ปญหาเศษสวน 
เวลา 6 ชั่วโมง 

1. ดานเวลา  
จัดการเรียนการสอนใช
เวลา  6 ชั่วโมงตามที่
กําหนดไว 
 
 

 

1. ดานเวลา  
ตองยืดหยุนเวลาเพียง
เล็กนอย  ไมมีปญหาและ
อุปสรรค  
 
 

1.ดานเวลา  
เสร็จสิ้นการทดลองตาม

เวลาที่กําหนดไว การเรียนรู
ตามกําหนดภายในเวลา  
35 ชั่วโมง  เมื่อรวมเวลาที่
ยืดหยุนและทดสอบเปนเวลา 
40 ช่ัวโมงตามที่กําหนดไว 

 2. ดานการแสดงออก 
นักเรียนมีความสนุกกับ
การเรียน ในรูปของ
กิจกรรมการเรียนรู  สวน
ใหญกลาแสดงออก กลา
ถามและบางคนที่จับสลาก
ไมไดก็ขอออกมาแสดงวิธี
คิดของตนเอง  

2.ดานการแสดงออกของ
นักเรียน 

  นักเรียนมีความ
กระตือรือรน  อยาก
แสดงวิธีคิด  ออกมา
อธิบาย และนําเสนอ
ผลงาน กับเพื่อนๆโดย
ไมตองเรียกใหออกมา 
ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหา
การแยงกันพูดและเสนอ
ผลงาน 

2.ดานการแสดงออกของ
นักเรียน   
  ผูวิจัยตองคอยจับสลากให
ออกมาครั้งละไมเกิน 3 คนและ
กําหนดเวลากลุมละ  2นาที 
เพราะนักเรียนมีความมั่นใจใน
ตนเองและอยากแสดงออกใน
การนําเสนอผลงานมากขึ้น 
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ตาราง 9 (ตอ)    

 
     ชวงที่ 

สภาพที่เปนจริง/การ
สะทอนผลการจัดกิจกรรม 

 
   ปญหาและอุปสรรค 

 
        แนวทางแกไข 

 
ชวงที่ 4 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 

3. ดานเนื้อหาและขั้นตอน
การจัดกิจกรรม  
   นักเรียนมีความเขาใจใน
การเรียนโดยใชกิจกรรมที่
เนนการสรางองคความรู
ประกอบการประเมินผล
ตามสภาพจริงและ
นําไปใชในการแกปญหา
ไดดีขึ้น 

3. ดานเนื้อหาและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

   นักเรียนบางคน ยังไม
สามารถเก็บรวบรวม
ช้ินงานใหเปนระบบ  
บางคนไมยอมแกไข
ช้ินงานใหถูกตอง และยัง
ไมสามารถหาตัวชี้วัดได
วานักเรียนสามารถสราง
องคความรูดวยตนเองได  

3. ดานเนื้อหาและขั้นตอนการ
จัดกิจกรรม   

  ผูวิจัยตองคอยสังเกต และให
ความชวยเหลือนักเรียนบางคน  
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ช้ินงาน  การจัดระบบแฟม
สะสมงาน  และการพัฒนา
แกไขชิ้นงาน  ใหถูกตอง
สมบูรณ 

 4. ดานสื่อและอุปกรณ 
นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ
มาครบทุกคนเปนการ
สะทอนใหเห็นวานักเรียน
เขาใจและเห็นความสําคัญ 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
นักเรียนมีสื่อและ 
อุปกรณ ตามที่กําหนด
ไมมีปญหาและอุปสรรค 

4. ดานสื่อและอุปกรณ  
    ผูวิจัย กลาวชื่นชมนักเรียนที่
มีความรับผิดชอบไดนําสื่อและ
อุปกรณครบและพรอมที่จะใช
งาน  

    
    

จากตาราง 9 พบวา ในชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สถิติและความ
นาจะเปน  เศษสวน และการบวก ลบ คูณ เศษสวน นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตร
ประกอบการประเมินผลจากสภาพจริง  ไดพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง เมื่อถึงชวงที่ 4 นักเรียนมีความ
สนุกสนานในการเขาสูกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้นกวาชวงแรกๆ นักเรียนแตละกลุมกลาแสดงออกโดยการ
อธิบายตามความคิดของตนเอง มีความเขาใจในขั้นตอนของการเรียนรูสามารถทํางานรวมกัน 
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เปนกลุม  แตยังมีขอจํากัดเรื่องของเวลา  จึงควรหาแนวทางแกไข  โดยการวางแผนการจัดกิจกรรมใหมี
เวลาที่กระชับขึ้น 

2. 2  คาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินผลตามสภาพจริงระหวางดําเนินการทดลอง     
คะแนนความสามารถในการแกปญหาและความสนใจคณิตศาสตร กอนและหลังการใช  กิจกรรม
คณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินแฟมสะสมงาน วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ดังแสดงในตาราง 10 
ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินแฟมสะสมงานของนักเรียน โดย 
     ผูเรียน เพื่อน ผูปกครอง และครู ระหวางดําเนินการทดลอง 
 

 ประเมินครั้งที่       N คะแนนเต็ม X       S.D.     การแปลความ 
1      42 50 34.154       3.24          พอใช       
2      42 50 36.930       3.82           ดี 
3      42 50 41.369       4.22           ดีมาก 

 

จากตาราง 10 พบวา คะแนนผลการประเมินจากแฟสะสมงาน ผูเรียน  เพื่อน  ผูปกครอง และครู 
ระหวางดําเนินการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนน
การสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง ครั้งที่1มีคาเฉลี่ย 34.154 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.24 ไดคะแนนรอยละ 66.20 อยูระหวาง  60-69 มีคุณภาพอยูในระดับพอใช คร้ังที่ 2 มี
คาเฉลี่ย 36.930 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.82 ไดคะแนนรอยละ 73.86 อยูระหวาง  70-79 มีคุณภาพอยู
ใระดับดี ครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ย 41.369 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.22 ไดคะแนนรอยละ 82.62 อยูระหวาง  
80-100 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 สรุปไดวา นักเรียนไดมีพัฒนาการ ดานองคประกอบทั่วไป คือสวนประกอบของแฟม  การ
จัดระบบชิ้นงาน การดูแลรักษาแฟม ความสะอาดเรียบรอย ประณีตสวยงาม และดานคุณภาพของผลงาน 
คือ ความถูกตอง นักเรียนทํางานไดถูกตองมากขึ้น การพัฒนาชิ้นงาน ผลงานแตละชิ้นมีการตกแตงให
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สวยงามดวยการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติม อยางมีความคิดสรางสรรค การแกไขขอผิดพลาด ผลงานที่ทําผิด
ก็จะแกขอผิดทําใหถูกตอง เปนสิ่งบงชี้ใหเห็นความตั้งใจในการทํางาน ไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
จะเห็นวาคะแนนการประเมินในแตละครั้งสูงขึ้นตามลําดับ การประเมินตามสภาพจริงในการใชแฟม
สะสมงาน สงผลตอพัฒนาการของนักเรียน    



บทที่ 5  

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมาย 2 ประการคือ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา  และ

ความสนใจคณิตศาสตร เรื่อง  สถิติและความนาจะเปน  เศษสวน  และการบวก  ลบ  คูณ เศษสวน โดยใช

กิจกรรมคณิตศาสตร  ที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  สรุปไดดังนี้ 

 

ความมุงหมาย  สมมติฐาน  และวิธีการศึกษาคนควา 

 ความมุงหมาย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองโดยใช

กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจคณิตศาสตร กอนและหลังการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการ

สรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. นักเรียน ที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผล

ตามสภาพจริง มีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา กลุมสาระคณิตศาสตร หลังการใชกิจกรรมการเรียนรู 

สูงกวากอนใชกิจกรรมการเรียนรู 

 2. นักเรียน ที่เรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผล

ตามสภาพจริง มีความสนใจทางการเรียน กลุมสาระคณิตศาสตร หลังการใชกิจกรรมการเรียนรู สูงกวากอนใช

กิจกรรมการเรียนรู 
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การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  สํานักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 9 หองเรียน   มีนักเรียน  370  คน  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 42 คน โดยการสุมแบบกลุม ( Cluster Random Sampling) 

เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนจากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 9 หอง  

เคร่ืองมือและการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประกอบดวย 

 1.  แผนจัดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผล

ตามสภาพจริง  เร่ือง  สถิติและความนาจะเปน  เศษสวน  และ การบวกลบ คูณเศษสวน จํานวน 20 แผนจัดการ

เรียนรู 

     2.   เครื่องมือการประเมินผลการทดลอง   ประกอบดวย 

            2.1 แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 

   2.2 แบบประเมินความสนใจคณิตศาสตร 

                      3. เครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง  ประกอบดวย 

        3.1  ใบกิจกรรมวัดความรูระหวางการทดลอง 

   3.2  แบบทดสอบยอยแตละหนวยการเรียนรู 

      3.3  แบบประเมินแฟมสะสมผลงานนักเรียน 

  3.4  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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 วิธีดําเนินการทดลอง 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการ 

ทดลอบตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-posttest Design  

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

 1. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน พรอมทั้งขอตกลงในการดําเนินการ

ทดลองในครั้งนี้ 

 2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความสนใจคณิตศาสตร 

ไปทดสอบกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนที่ไดในครั้งนี้เปนคะแนนกอนดําเนินการ

ทดลอง 

 3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองและประเมินความรูระหวางการทดลอง 

เมื่อจบแตละหนวยการเรียนรู ซ่ึงมี 3 หนวย พรอมกับแฟมสะสมงาน 3 ครั้ง และสะทอนผลการประเมิน

ใหนักเรียนทราบในทุกชวงของการทดลอง และนําผลสะทอนในแตละชวงไปปรับปรุงพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในหนวยตอไป 

 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัด

ความสนใจทางการเรียน กลุมสาระคณิตศาสตรฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนไปทดสอบกับ

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนที่ไดเปนคะแนนหลังดําเนินการทดลอง 

          การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 1 วิเคราะหความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพที่เปนจริง/การสะทอนผล

การจัดกิจกรรม ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขจากการประเมินระหวางการทดลองในหนวยการ

เรียนรูที่ 5, 6, และ 7 โดยใชการสังเกต และบันทึกดังนี้ 

  1.1 ความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูที่ 5  

หนวยการเรียนรูที่ 6 และหนวยการเรียนรูที่ 7  

  1.2 สภาพที่เปนจริง เชน หนวยการเรียนรูที่ 5 นักเรียนรูจักขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล   

และสามารถบอก คําจํากัดความ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ 
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  1.3 การสะทอนผลการจัดกิจกรรม ไดจากการตรวจใบงาน แฟมสะสมงาน การนําเสนอ

ผลงาน ของนักเรียนทั้งของกลุม และรายบุคคล 

  1.4 ปญหาและอุปสรรค   

  1.5 เวลาในการจัดกิจกรรม   

  1.6 แนวทางแกไข   

 2. ประเมินผลการเรียนรูระหวางการทดลองในหนวยการเรียนรูที่ 5, 6 และ7 โดยใชใบกิจกรรม

แตละแผน ทั้ง 20 แผนกิจกรรมการเรียนรู 

 3. ประเมินผลประจําหนวยการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบยอย 3 ฉบับๆละ 10 ขอ  

 4. ประเมินผลการเรียนรูระหวางการทดลองในหนวยการเรียนรูที่ 5, 6 และ 7 โดยใชแฟมสะสม

ผลงาน  

 5. เปรียบเทียบความแตกตาง ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรในระยะเริ่มตนกอน

ดําเนินการทดลอง กับหลังดําเนินการทดลอง โดยใชสถิติ t-test dependent samples  

 6. เปรียบเทียบความสนใจคณิตศาสตรในระยะเริ่มตนกอนดําเนินการทดลอง กับหลัง

ดําเนินการทดลองโดยใชสถิติ t-test dependent samples  

  

สรุปผลการศึกษาคนควา 

1. ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพที่เปนจริง/การ

สะทอนผลการจัดกิจกรรม ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข  จากการประเมินในระหวางการทดลอง

โดยใชการสังเกตและบันทึกพบวา นักเรียนมีพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู ตั้งแตแรกเริ่มทดลอง

ซ่ึงนักเรียนไมคุนกับการสอนตามกระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนบางคนถึงกับแสดงออกถึง

ความไมอยากเรียน  เพราะไมกลาที่จะออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  บางคนไมชอบการเขียน

อธิบาย  ไมกลาตอบคําถาม  แตเมื่อดําเนินการทดลองมาถึงชวงที่ 2 นักเรียนหลายคนเริ่มมีความคุนเคย  

และเกิดความรูสึกที่ดีกับการที่ไดมีสวนรวมในการเรียนรู  เมื่อเขาสูกิจกรรมแตละชวงเวลา  นักเรียนมี

ความกระตือรือรน สนุกสนานในการเรียนการสอนเริ่มมีมากขึ้นตามลําดับ และ 
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 เมื่อถึงชวงที่ 3 และ4 นักเรียนแตละกลุมมีความรูความสามารถในการนําเสนอผลงาน  อยากออกมา

นําเสนอจนผูวิจัยตองจับสลากใหแตละกลุมสงตัวแทนของกลุมๆละ  3 คนแลวนําเสนอผลงานตามลําดับ  

นักเรียนกลาคิด กลาอธิบาย ซ่ึงจะเปนแนวทางในการสรางองคความรูดวยตนเองสูงขึ้น 

2. นักเรียนที่ใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลจาก

สภาพจริงมีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความสนใจคณิตศาสตร ภายหลังการทดลองที่ใชกิจกรรมคณิตศาสตร 

ที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลจากสภาพจริง สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 

การอภิปรายผล 

 การทดลองครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา  และความสนใจ

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรู

ประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง ผลการทดลองพบวา 

1. ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนโดยใชกิจกรรมคณิตศาสตร 

ที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลจากสภาพจริง มีพัฒนาการสูงขึ้น โดยอภิปรายไดดังนี้ 

พบวาในระหวางดําเนินการทดลอง  กับนักเรียนที่เรียนเรื่อง สถิติและความนาจะเปน 

เศษสวน  และการบวก ลบ คูณ เศษสวน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชวิธีการเขียนแผนภาพ 

การสรางตาราง การใชสถานการณจริง  การจําลองสถานการณ การทํานาย การตรวจสอบ และการ

ประเมินผลจากสภาพจริง ประเมินจากการสังเกตและบันทึก การตรวจผลงานจากใบกิจกรรมและแฟม

สะสมงาน  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในหลายดาน  กลาวคือนักเรียนกลาแสดงออกทางการคิด  การ

พูดและการอธิบายความมากขึ้น  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญ เมื่อครูเสนอปญหาแลวจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการเรียนรู และใหโอกาสนักเรียนไดคิดอยางอิสระ จะทําใหนักเรียนสามารถคนหาวิธีในการ 
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คิดแกปญหา  เปนแนวทางในการสรางองคความรู   การจัดกิจกรรมแบบกลุมยอย จะมีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน มีการอภิปรายรวมกัน สะทอนผลการจัดกิจกรรมรวมกัน ทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานและ

อยากจะเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข และมีความสามารถในการ

แกปญหาสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก นนธิจันทร (2540 : 70) สรุปวาการประเมินผลตาม

สภาพจริงเปนการประเมินผลที่มุงเนนใหนักเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมตางๆดวยการแสดงออกหลายๆ

ดาน  เพื่อนําไปแกปญหาโดยใชทักษะกระบวนการคิดที่ซับซอน อยูบนพื้นฐานที่เปนจริงในทุกบริบท

เทาที่จะเปนได 

2. ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดย 

ใชกิจกรรมคณิตศาสตร ที่เนนการสรางองคความรู ประกอบการประเมินผลจากสภาพจริงสูงกวา

ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรกอนทดลอง อภิปรายไดดังนี้ 

 หลังการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลจาก

สภาพจริง  ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากขึ้น รวมถึงการใชกระบวนการที่เปนแนวทางในการ

สรางองคความรูดวยตนเอง  เพราะการเรียนโดยใชกิจกรรม เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ

เรียนรูมากที่สุด นักรียนไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ ตามสภาพความเปนจริง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝก

การคิดอยางใชเหตุผล การตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนาน มีความ

กระตือรือรน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจแลกเปลี่ยนความคิดและมีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

จิราภรณ  ศิริทวี (2541:38-40), เฉิดศักดิ์ ชุมนุม (2540 : 101), สวน  

สุมณฑา พรหมบุญ  และอรพรรณ  พรสีมา. (2541 : 42) ไดกลาวถึงการเรียนรูแบบสรางองคความรู  เปน

วิธีการเรียนที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางองคความรู  สรางวิธีคิดขึ้นดวยตัวเอง  ความมั่นคง 

ความเจริญงอกงามทาง ความรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณกับคน

อ่ืนๆหรือไดพบสิ่งใหมๆแลวนําความรูที่ไดมาเชื่อมโยงตรวจสอบกับสิ่งใหมๆ 

 3. นักเรียนมีความสนใจคณิตศาสตรสูงขึ้นกวากอนใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสราง

องคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง ไดมีโอกาสแสดงออกโดยการปฏิบัติจริง  
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มีกิจกรรมที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได และยังมีความสนุกสนานในการที่ไดนําเสนอผลงานทําให

นักเรียนไดเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

นักการศึกษาตางๆดังนี้  

        เคลเลย (Kelley.1999:60-61) ไดศึกษาการใชวิธีสรางองคความรู  พบวาวิธีสอนโดยใชทฤษฎีการ

สรางองคความรู มีผลตอระดับความสนใจ (Interest levels) ของนักเรียนเมื่อมีการทดสอบ Pre-test และ 

Post-testเพื่อวัดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร นักศึกษาแตละกลุมมีความสนใจในการแกปญหา

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศรีภรณ  ณะวงศษา

(2542:78),  ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล(2533 :145) และของ รุจิรา  โพธิ์สุวรรณ (2540:89-90) ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ความสนใจการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในการเรียนการสอนรูปแบบตางๆพบวา การเรียนตามสภาพ

จริง และการสอนในแนวทางการสรางองคความรู สงผลตอความสนใจในการเรียนของนักเรียนใน

ระดับชั้นตางๆ 

 

ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 

 จากการสังเกตและบันทึกระหวางการทดลอง การพัฒนาความสามารถ และความสนใจ

คณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน เศษสวน และการบวก การ ลบ คูณ

เศษสวน ผูวิจัยไดพบขอสังเกตที่นาสนใจบางประการจากการศึกษาคนควาสรุปไดดังนี้ 

1. การเรียนโดยใชกิจกรรมที่เนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผลตามสภาพ
จริง เปนวิธีการสอนที่ผูวิจัยซ่ึงเปนครูสอนคณิตศาสตร มีความสนใจในการจัดการเรียนการสอน และ

พยายามใหนักเรียนปฏิบัติจริง ในกิจกรรมตางๆเปนอยางมาก ถึงแมวาชวงแรกๆของการทดลองคอนขางมี

ปญหา เนื่องจากนักเรียนไมคุนเคยกับวิธีการสอน  โดยเนนการสรางองคความรูประกอบการประเมินผล

ตามสภาพจริง  สําหรับนักเรียนที่กลาซักกลาถาม  ก็จะถามบอยมาก  สวนนักเรียนที่ไมคอยกลาก็จะทํา

อะไรไมไดเลย ดังนั้นผูวิจัยมีความจําเปนอยางยิ่งในการบันทึกการสังเกต เพื่อหาแนวทางแกไข ทั้งดาน
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เวลา  ดานเนื้อหา  ดานการปฏิบัติในกิจกรรม ดานความพรอมในการเรียน  เพื่อนําไปวางแผนแกปญหาใน

ครั้งตอไป 

2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนสวนมากมีความสนใจ  ตั้งใจทํากิจกรรม  

เตรียมความพรอมในการนําเสนอผลงาน  มีความพยายามในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง บางคน 

ไดแสดงน้ําใจตอเพื่อน  ทั้งในกลุมของตนเองและกลุมอื่นๆ  ไดนําความรูที่ตนเองเขาใจไปอธิบายให

เพื่อนกลุมอื่นไดเขาใจดวย บางครั้งชวยเสนอแนะในสิ่งที่เปนความคิดสรางสรรค ผูวิจัยรูสึกมีความพึง

พอใจกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดังกลาวเปนอยางมาก ไดกลาวชื่นชมนักเรียนที่เปน

แบบอยางที่ดีของนักเรียนคนอื่นๆ  อาจกลาวไดวากิจกรรมการเรียนแบบสรางองคความรูประกอบการ

ประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากจะพัฒนาการแกโจทยปญหา พัฒนาความสนใจคณิตศาสตร  ทั้งเปน

แนวทางในการสรางองคความรูในตนเองแลว ยังสงผลใหนักเรียนมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ(E.Q) 

คือการรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไดแสดงความมีน้ําใจ มีความรับผิดชอบ ฯ ไดเกิด

ขึ้นกับนักเรียนบางคนอีกดวย ซ่ึงถาหากครูผูสอนมีความสนใจที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนนักเรียน

อยางตอเนื่องก็อาจจะเปนประโยชนทั้งตอนักเรียนและสังคมตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนการ

สรางองคความรูประกอบการประเมินผลจากสภาพจริงสามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

คณิตศาสตรได แตควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา และระดับความสามารถของนักเรียน มีการ

ประเมินผลที่หลากหลายและสอดแทรกการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปใช

ประกอบการประเมินผลในชั้นเรียนและการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ หรือนําไปใชในชีวิตจริง เชน  

การนําการแกปญหาคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูจากใบกิจกรรมไปใชแกปญหาในการซื้อขายสิ่งของตางๆ  

โดยการนําไปใชคิดคํานวณในการซื้อ การขาย การคิดคํานวณรายรับ รายจาย และการวางแผนในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
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1.2 การเตรียมความพรอมของครูผูสอน ตองวางแผนจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับเนื้อหาสาระ นักเรียนมีโอกาสในการแสดงออกทั้งการอาน การเขียน การอธิบาย การแสดง

ความคิดเห็น และสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคลใหมากที่สุด เพื่อให

นักเรียนสามารถแกปญหาดวยตนเองเปนการสรางองคความรูได 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 

   2.1   ควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและความสนใจโดย

ใชกิจกรรมการประเมินผลจากสภาพจริงในรายวิชาอื่นๆ เชน ความสามารถในการแกปญหากระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร  และระดับชั้นตางๆ  

   2.2   ควรนําวิธีการที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไปใชในการพัฒนาบุคลากร

หนวยงานหรือองคกรในการฝกอบรมสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหกลาคิด กลา

แสดงออก มีความคิดสรางสรรค และเปนการคนหาศักยภาพของบุคลากร  จะไดบุคลากรที่มีความ

เหมาะสมกับงาน หรือกับตําแหนงหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบตอไป  
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แบบวัดความสามารถในการแกปญหาคณติศาสตร ( 60 คะแนน) 

คําอธิบาย   ใหนักเรียนอานโจทยปญหาตอไปนี้  แลวตอบคําถามตามขั้นตอนที่กําหนดให 
โจทยปญหาที่ 1 : คุณแมซ้ือมะมวง  1 กิโลกรัมละราคา  25  บาท     ซ้ือสมโอ 1 ผลราคา  42  บาท    

   ใหธนบัตรฉบับละ 100  บาท    คุณแมจะไดรับเงินทอนเทาไร       (10 คะแนน) 
ขั้นท่ี 1 การเขาใจปญหา  ( 3 คะแนน) 

1. โจทยปญหาขอนี้กลาวถึงอะไรบาง?         
ตอบ ...................................................................................................................................... 
2.   ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง?     

ตอบ  ...................................................................................................................................... 
3.   ส่ิงที่โจทยตองการทราบคืออะไร?            
ตอบ ....................................................................................................................................... 

ขั้นท่ี 2  การวางแผนแกปญหา ( 3 คะแนน) 
4.   นักเรียนมวีิธีหาจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาผลไมอยางไร?   

ตอบ  ..................................................................................................................................... 
5. นักเรียนมีวิธีการหาเงินทอนเมื่อจายเปนคาผลไมไดอยางไร?   

ตอบ  ..................................................................................................................................... 
6. นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร?      

ตอบ  .................................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแผน ( 2  คะแนน)               

 นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ          

 ............................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบ  ( 2  คะแนน)       

 นักเรียนแสดงวิธีตรวจสอบตามความคิดของตนเอง   
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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   โจทยปญหาที่ 2   สุรีพร  รับจางเก็บมะมวง ไดรับเงนิวนัละ  165  บาท เปนเวลา  2 สัปดาห   
สุรีพร   จะไดรับเงินคาจางทัง้สิ้นเทาไร? (10 คะแนน) 

ขั้นท่ี 1 การเขาใจปญหา  ( 3 คะแนน) 
1. โจทยปญหาขอนี้กลาวถึงเกีย่วกับอะไร?    

ตอบ .................................................................................................................. 
2.   โจทยปญหาขอนี้ตองการใหหาอะไร?    

           ตอบ  ................................................................................................................ 
3     ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมอีะไรบาง?    

         ตอบ ................................................................................................................         
ขั้นท่ี 2  การวางแผนแกปญหา  ( 3 คะแนน)             

   4.   สุรีพรใชเวลารับจางเกบ็มะมวงกี่วนั?    

ตอบ  ................................................................................................................ 
5. นักเรียนมีวิธีหาจํานวนเงินทีสุ่รีพรจะไดรับไดอยางไร?   

 ตอบ  ............................................................................................................... 
6. นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร?      

ตอบ  .................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแผน      ( 2 คะแนน)                                                     
 นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบ     ( 2 คะแนน)                                                            
 นักเรียนแสดงวิธีตรวจสอบตามความคิดของตนเอง  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………….. 
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โจทยปญหาที่3 : ธนาเดช ตักน้ําใสขวด  ซ่ึงมีขวดอยู  10 ใบ ขวดแตละใบจุน้ําได  1 ลิตร ถังน้ําขนาด   
                             15 ลิตรมีน้ําเต็มถัง  ธนเดชตักใสขวดได  8 ขวดจะเหลือน้ําในถังกี่ลิตร (10 คะแนน)   
ขั้นท่ี 1 การเขาใจปญหา  ( 3 คะแนน) 

1. โจทยปญหาขอนี้กลาวถึงอะไรบาง?      

ตอบ ................................................................................................................................ 
 2.   ส่ิงที่โจทยปญหาขอนี้ตองการหาคืออะไร?  

            ตอบ  ............................................................................................................................... 
2. ส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีอะไรบาง?     

ตอบ ............................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 2  การวางแผนแกปญหา ( 3 คะแนน) 

4.   นักเรียนมวีิธีหาปริมาณของน้ําที่จะใสขวดอยางไร?      

ตอบ  .............................................................................................................................. 
5. นักเรียนมีวิธีหาหาปริมาณน้ําที่เหลือไดอยางไร?    

 ตอบ  ............................................................................................................................. 
6. นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร?    

ตอบ  ................................................................................................................................ 
ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแผน ( 2 คะแนน)            

 นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบ ( 2 คะแนน)              

นักเรียนแสดงวิธีตรวจสอบตามความคิดของตนเอง    

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................  
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โจทยปญหาที่ 4 :  นองเมย ไปตลาดกับคุณแม  ซ้ือผักกาด  8 ขีด  พริกชีฟ้า  6  ขีด แตงกวา  9 ขีด 

    และ เนื้อหมู  1 กิโลกรัม  คุณแมซ้ือของทั้งหมดหนักกีก่ิโลกรัม  (1  กิโลกรัม = 10 ขีด)( 10 คะแนน)      
ขั้นท่ี 1 การเขาใจปญหา   ( 3 คะแนน)              

   1.  โจทยปญหาขอนี้กลาวถึงอะไรบาง?       

ตอบ .................................................................................................................................... 
2.   ส่ิงที่โจทยปญหาขอนี้ตองการหาใหคืออะไร?     

ตอบ  ................................................................................................................................... 
3. ส่ิงที่โจทยกําหนดมาใหมีอะไรบาง?       

ตอบ .................................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 2  การวางแผนแกปญหา ( 3 คะแนน) 

4.   นักเรียนทราบน้ําหนักสิง่ของที่ซ้ือไดอยางไร?     

ตอบ  .................................................................................................................................. 
5. นักเรียนมีวิธีหาน้ําหนกัสิ่งของที่ซ้ือทั้งหมดไดอยางไร?  

ตอบ  ................................................................................................................................... 
6. นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณไดอยางไร?   

ตอบ  ................................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแผน ( 2 คะแนน)          

 นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ         

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  
ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบ ( 2 คะแนน)            

นักเรียนแสดงวิธีตรวจสอบตามความคิดของตนเอง       

..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  



 

 

130 

 

โจทยปญหาขอท่ี 5.  คุณพอใหนองปญญาพัฒน ชวยคํานวณหากระเบือ้งที่จะปูหองน้ํา  ซ่ึงมีขนาด 
กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร กระเบื้องกลองหนึ่งบรรจุจํานวน  16  แผนไดพื้นที่ 1 ตารางเมตร  
 จะตองใชกระเบื้องกี่กลองจงึจะพอดกีับหอน้ํา  (10 คะแนน) 

ขั้นท่ี 1  การเขาใจปญหา ( 3 คะแนน)          
1.  ส่ิงที่โจทยกลาวถึงมีอะไรบาง?      

ตอบ .......................................................................................................................... 
2   นองปญญาพัฒนจะตองทาํอะไรเปนลําดับแรก?     

ตอบ.......................................................................................................................... 
3   ส่ิงที่โจทยขอนี้ตองการหาคืออะไร?       

ตอบ ......................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 2   การวางแผนแกปญหา ( 3 คะแนน) 

4.    หาวาหองน้ํามีพื้นที่กีต่ารางเมตรไดอยางไร?     
ตอบ ............................................................................................................................... 

5. พื้นที่ของหองน้ํามีความสัมพันธกับอะไรบาง?    

ตอบ .............................................................................................................................. 
 

6. เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร?     

ตอบ  .............................................................................................................................. 
ขั้นท่ี 3 การดําเนินตามแผน  ( 2 คะแนน) 
 ใหนกัเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ                 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบ ( 2  คะแนน)          

ใหนกัเรียนแสดงวิธีการตรวจสอบคําตอบ               
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………….. 
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  โจทยปญหาที่ 6  นองนักคดิตองการตัดเชือกซึ่งยาว 24  เมตรออกเปน 3 สวนเทาๆกัน แลวใหเพือ่น 

ไป 1 สวน ที่เหลืออยู 2 สวนคิดเปนความยาวเทาไร? 

ขั้นท่ี 1 ทําความเขาใจปญหา( 3 คะแนน) 
1) โจทยขอนี้กลาวถึงอะไร?       

ตอบ  ....................................................................................................................... 
2) โจทยไดกําหนดอะไรมาใหบาง?      

ตอบ  ...................................................................................................................... 
3) โจทยตองการทราบอะไร?       

ตอบ........................................................................................................................ 
ขั้นท่ี 2  การวางแผนแกปญหา  ( 3 คะแนน) 

4) นักเรียนมีวิธีหาความยาวของเชือกแตละสวนไดอยางไร?   

ตอบ  ....................................................................................................................... 
5) เชือกสองสวนที่เหลือ กับสวนที่ใหเพื่อนไปยาวเทาไร?    

ตอบ  ........................................................................................................................ 
6) เขียนเปนประโยคสัญลักษณหา  2  สวนที่เหลือไดอยางไร?  

ตอบ  ........................................................................................................................ 
ขั้นท่ี 3 การดําเนินตามแผน   ( 2 คะแนน) 
 ใหนกัเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ                
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบ ( 2 คะแนน)          

ใหนกัเรียนแสดงวิธีการตรวจสอบคําตอบ                  

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  



 

 

132 

 

แบบวัดความสนใจคณิตศาสตร 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้  แลวพจิารณาวา ตรงกับความรูสึก  หรือความนึกคิดใน 
ระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองที่กําหนดใหดวยความรูสึกที่แทจริงของตนเอง 

    ระดับความรูสึก/พฤติกรรม 

ขอ ความรูสึกนึกคิดที่แทจริง 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

1  ฉันชอบชั่วโมงเรียนคณติศาสตร           

2  ฉันชอบอานหนังสือเกีย่วกบัคณิตศาสตร           

3  ฉันชอบทําแบบฝกหัดคณติศาสตร           

4  ฉันชอบเลนเกมคณิตศาสตร           

5  ฉันชอบคุยปญหาคณิตศาสตรกับเพื่อนๆ           

6  ฉันชอบพูดคยุกับครูสอนคณิตศาสตร           

7 ฉันชวยแมคิดเงินไดถูกตองเพราะคณิตศาสตร                         

8 เมื่อโตขึ้นฉันอยากเปนครูสอนคณิตศาสตร           

9 ฉันตั้งใจเรยีนในชั่วโมงคณติศาสตร           

10  คณิตศาสตรชวยใหมีความมัน่ใจในตนเอง           

11  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหฉันฉลาด           

12  ฉันชอบทํากิจกรรมที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตร           

13  ฉันดีใจเมื่อทราบวาชั่วโมงตอไปเปนวิชาคณิตศาสตร             

14  ฉันอยากอาสาชวยครูในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร             

15  ฉันเรียนรูคณติศาสตรไดเร็ว      

16  ฉันมีความสุขเมื่อไดคิดคํานวณ           

17  ฉันชอบคนควาปญหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร                    

18  ฉันชอบเขาชมนิทรรศการที่เกี่ยวกับคณติศาสตร                     

19 ฉันไมสบายใจหากตองขาดเรียนชั่วโมงคณิตศาสตร                

20 นักวิทยาศาสตรทุกคนจะเกงวิชาคณิตศาสตร                      
21 กิจกรรมคณิตศาสตรมีความสนุกสนาน      
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 แบบวัดความสนใจคณิตศาสตร (ตอ)      
  ระดับความรูสึก/พฤติกรรม 

ขอ        ความรูสึกนึกคิดทีแ่ทจริง 
มาก
ที่สุด   มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

22 เมื่อเขารวมกิจกรรมคณิตศาสตรฉันไดความคิด             
23 ฉันชอบคนควาเกี่ยวกับคณิตศาสตร      
24 ฉันชอบเขาชมนิทรรศการเกีย่วกับคณิตศาสตร      
25 ฉันไมอยากขาดเรียนชัว่โมงคณิตศาสตร      

26 ฉันอยากจะใหครูจัดคายคณติศาสตรบอยๆ      

27 ฉันชอบตอบคําถามในชั่วโมงคณิตศาสตร           

28 ฉันชอบอานนทิานคณิตศาสตร           

29 ฉันชอบอานนทิานเกีย่วกับคณิตศาสตร           

30 ฉันชอบตอบคําถามเลขอะไรเอย           
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เครื่องมือประเมินตามสภาพจริง 
 
- แบบทดสอบยอยระหวางทดลองหนวยการเรียนรูที ่5,6,7. 

- แบบประเมนิแฟมสะสมงานนักเรยีน 

- แบบบันทึกพฤติกรรมกลุม  
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แบบทดสอบยอยระหวางทดลอง หนวยท่ี 5 
 

เร่ือง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 

คําชี้แจง     ใหนักเรียน พิจารณาแผนภูมิแทงที่กําหนดให  แลวหาวาจังหวัดที่อุณหภูมิเฉลี่ย 
                      ต่ําสุดกับจังหวัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดใน พ.ศ. 2543-2545 ตางกันเทาไรบาง 

กี่องศา      ( 10  คะแนน) 
อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ในป  พ.ศ. 2543-2545  

 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา     

 1)   โจทยปญหาขอนี้ไดกลาวถึงอะไรบาง?      
 ตอบ  ................................................................................................................................................... 
 2)   โจทยกําหนดอะไรใหมาบาง?       

ตอบ  .............................................................................................................................. 
3)  โจทยตองการใหนักเรียนหาอะไร?      
ตอบ.................................................................................................................................................... 
4)  จังหวัดที่อุณหภูมิสูงสุด สูงที่สุดในป พ.ศ.ใด?     
ตอบ  ............................................................................................................................... 
5)  ในป พ.ศ. 2544 -2545 จังหวัดอะไรที่มีอุณหภูมิเทากัน ?     
ตอบ  ................................................................................................................................................. 
6) นักเรียนคิดวา ในป พ.ศ.  2546  อุณหภูมิ ของแตละจังหวัดจะเปนอยางไร?           
ตอบ ............................................................................................................................................ 
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 7)  ในป พ.ศ. 2544  จังหวัดชลบุรี กับจังหวัดพะเยาอุณหภูมิตางกันกี่องศา?   
ตอบ .......................................................................................................................................... 
8) จังหวัดที่อุณหภูมิต่ําสุดคือจังหวัดอะไร  และอุณหภูมิเทาไร?    

ตอบ ........................................................................................................................................... 
9) จังหวัดภูเก็ตป พ.ศ. 2545 ตางกับ ป พ.ศ. 2545 กี่ องศา?     

ตอบ ........................................................................................................................................... 
10) จังหวัดพะเยา ป พ.ศ.ใดบางที่มีอุณหภูมิเทากัน?     

ตอบ ........................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบยอย ประเมินผลการเรียนรูระหวางการทดลอง   
หนวยท่ี 6 เร่ืองเศษสวน     ( 10 คะแนน ) 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนพิจารณาภาพที่กําหนดใหแลวเติมคาํตอบลงในชองวาใหถูกตอง     
   กิจกรรมที่ 1  จงเขียนเศษสวนที่ระบายสี พรอมทั้งเขียนคําอาน   (  3  คะแนน ) 

    1)     2)                                                                
  
              
             

9
5

  อานวา   ..........................        
8
2

  อานวา   ..................................... 

             

     3)                       4)                 
                                          
             

8
3

  อานวา   ............................         
16
8

  อานวา ...................................   

                                  

      5)        6)              
 

8
4

  อานวา   .................................          
6
3

  อานวา  …………………. 

         กิจกรรมที่ 2    ใหนักเรียนระบายสรูีปตามคาเศษสวนที่กําหนดให   ( 2 คะแนน)                      
               

 1)      
12
7

 =       2)    
4
3

  = 
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 3)      
18
11

=    4)   
15
13

 = 

 

กิจกรรมที่  3  
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกเศษสวนตอไปนีต้ามเงื่อนไขทีก่ําหนดให เตมิลงในชองวาง    
ขอละ  1  คะแนน ( 5 คะแนน) 
 

  
8
7

 
5
3  1

8
3

 
9
5

 9
2
1

 3
7
2

 
15
14

         

  6
7
3

 
9
7

 
4
7

 
12
12

 4
5
4

 7
8
5

 
18
19

 

  
 
1) เศษสวนแท ไดแกเศษสวนใดบาง 

ตอบ…………………………………………………………….……….  

2) เศษเกนิ    ไดแกเศษสวนใดบาง      
ตอบ………………………………………………………..……………...  

3) จํานวนคละ ไดแกเศษสวนใดบาง 
ตอบ……………………………………………………...……..……….  

             4) จากขอ 2 ใหนกัเรียนทําเศษเกินใหอยูในรปูจํานวนคละ  
ตอบ ........................................................................................................... 

5) จากขอ 3 ใหนกัเรียนทําจํานวนคละใหอยูในรูปเศษเกนิ                        
ตอบ........................................................................................................... 
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แบบทดสอบยอย  ประเมินผลการเรียนรูระหวางการทดลอง 

หนวยที่  7 เร่ือง  การบวก  ลบ  คูณเศษสวน 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตอบคําถามจากโจทยปญหาตอไปนี ้ (10 คะแนน) 

1.  ถังน้ําใบหนึ่งจุน้ํา 700 ลิตร นําน้ํามาใช   ของถัง และตักน้ํามาเพิ่ม   ของถัง 
    ควรตั้งคําถามวาอยางไร 
 ตอบ ......................................................................................................... 

2.  ซ้ือผามาสองชิ้น ช้ินแรกราคา 350 บาท ช้ินที่สองราคา  ของผาชิ้นแรก ควรตั้ง   
    คําถามวาอยางไร 
 ตอบ .................................................................................................. 
3.  หนังสือเลมหนึ่งมี 375 หนา ใชเวลาอาน  ช่ัวโมง จึงจะอานหมด ขณะนี้ฉันอาน 

     หนังสือได    ช่ัวโมง ควรตั้งคําถามวาอยางไร 
 ตอบ .............................................................................................. 

 สถานการณ ณิชานันท มเีงนิ 1,200 บาท ใชไป ของเงินที่มีอยู  จากสถานการณ  ใหนักเรียนตอบ
คําถาม  ขอ 4 - 5 

4.  ณิชานนัท ใชเงินไป ...........................บาท 

5.  ณิชานันท  เหลือเงิน ..........................บาท 

  สถานการณ  โรงเรียนแหงหนึ่งมีนกัเรียนชาย  ของนักเรียนหญิง ถานกัเรียนหญิงมจีํานวน 380  คน 

จากสถานการณ  ใหนักเรยีนตอบคําถาม  ขอ 6 - 7 

6.  โรงเรียนแหงหนึ่งมนีักเรยีนชาย ………………….คน 

7.   โรงเรียนแหงหนึ่งมนีักเรยีนชายมากกวานักเรียนหญิง ...............คน 

  สถานการณ  มีผาไหมผืนหนึ่งยาว    เมตร ถานํามา ถาตัดเสื้อ 1 ตัว จะตองใชผาไหม 2 ผืน 

จากสถานการณ  ใหนักเรยีนตอบคําถาม  ขอ 8 - 9           
8.  อรทัย ตัดเสื้อ 1 ตัวใชผายาว     ..........................................เมตร 
9.  ถามีผาไหมยาว 12 เมตรจะตัดเสื้อไดจาํนวน  ......................ตัว  

10. ปากกากลองหนึ่งมีสีน้ําเงินและสีแดงรวมกันอยู 12 ดาม เปนสีน้ําเงิน  ของกลอง เปนสีแดงกี่ดาม 

       ตอบ ......................................................ดาม 
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แบบบันทึกแฟมสะสมผลงานของนักเรียน 
 

คําชี้แจง  ใหครูผูสอนรวบรวมบันทึกผลการประเมินแฟมสะสมงานนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแตละหนวยการเรียนรู เพื่อนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนในหนวยการเรียนรูตอไป 

สังเกตครั้งที่………..วันที…่……เดือน……………พ. ศ……….......หนวยการเรยีนรูที่....…เร่ือง ............ 
ช่ือ / สกุล …………………………………..................…เลขที่.............. ช้ัน ป. 5/......... 
ตารางบันทึกผลการประเมินแฟมสะสมผลงาน 

คะแนนจากผูประเมิน  

รายงานประเมนิ ตน 

เอง เพื่อน 
ผูปก 

ครอง ครู 
รวม 

คะแนน 

คะแนน 

รอยละ 
ระดับ 

คุณภาพ 

1. องคประกอบทั่วไป 

     สวนประกอบของแฟม………………… 

     การจัดระบบชิ้นงาน……………………. 

     การดูแลรักษาแฟม…………………… 
     ความสะอาดเรียบรอย…………………. 
     ความประณีตสวยงาม.......................... 

 
… …
… …
… …
… …
……. 

 
………
………
………
…. 

 
… …
… …
… …
… …
……. 

 
…
…
…
…
…. 

 
………
………
………
………
……… 

 
………
………
………
………
……… 

 
… … …
… … …
… … …
… … …
……… 

2. คุณภาพของผลงาน 

     ความถูกตอง…………………………… 

     การพัฒนาชิ้นงาน……………………… 

     การแกไขขอผิดพลาด………………… 
     ความคิดสรางสรรค ………………… 
     ความตั้งใจการทํางาน… 

 

… …
… …
… …
… …
……. 

 

………
………
………
…. 

 

… …
… …
… …
… …
……. 

 

…
…
…
…
…. 

 

………
………
………
………
……… 

 

………
………
………
………
……… 

 

… … …
… … …
… … …
… … …
……… 

รวมคะแนน        

คะแนนรอยละ        

ระดับคุณภาพ        

ลงชื่อผูประเมิน        

วัน เดือน ป ที่ประเมิน        
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แบบบันทึกพฤติกรรมกลุม 
 

คําชี้แจง  ใหครูผูสอนจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย
การเรียนรู เพือ่นําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนในหนวยการเรียนรูตอไป 

สังเกตครั้งที่………..วันที…่……เดือน………………พ. ศ………......................เวลา……… 

ช่ัวโมงที่……………………หนวยการเรยีนรูที่……เร่ือง .................................................................. 
สภาพที่เปนจรงิ/ 
การสะทอนผล 

จากการจดักิจกรรม 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข หมายเหต ุ

1. ดานเวลา……… 

………………………
……………………… 

1. ดานเวลา……… 

………………………
……………………… 

1. ดานเวลา……… 

………………………
……………………… 

1. ดานเวลา………… 

………………………
……………………… 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน………….. 
………………………
………………………
………………………... 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน………... 
………………………
………………………
………………………... 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน………... 
………………………
………………………
………………………... 

2. ดานการแสดงออก 

ของนักเรียน………... 
………………………
………………………
………………... 

3. ดานเนื้อหา/ขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรม… 

………………………
………………………
……………………….. 

3. ดานเนื้อหา/ขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรม… 

………………………
………………………
…………………… 

3. ดานเนื้อหา/ขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรม… 

………………………
………………………
…………………… 

3. ดานเนื้อหา/ขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรม… 

………………………
………………………
……........................... 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
………………………
………………………
………………………
…………………………
……… 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
………………………
………………………
………………………
…………………………
…… 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
………………………
………………………
………………………
…………………………
……… 

4. ดานสื่อและอุปกรณ 
………………………
………………………
………………………
…………………………
……… 

 

……………………
……………………
…………………… 
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ภาคผนวก ข   
 

ตัวอยางแผนจัดการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที ่5 

และกิจกรรมของแตละแผน ในหนวยที่ 5 
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แผนจัดการเรยีนรู  
กลุมสาระคณิตศาสตร   หนวยการเรียนรูท่ี 5  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

เร่ือง  (1)การเก็บรวบรวมขอมูล และความนาจะเปน    เวลา  2  ชั่วโมง 
 

 
ขอเท็จจริงที่ไดจากการเก็บรวบรวม เรียกวา ขอมูล การจําแนกขอมูลจะทําใหไดขอมูลที่  เรียงลําดับ

ตามที่ตองการ โดยอาจนําเสนอเปนขอความหรือเปนตาราง 
 สามารถนําความรูนี้ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานในการ
เรียนเรื่องแผนภูมิ 

 
 1. สามารถอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูลได 
 2. มีทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล 
 3. นักเรียนบอกประโยชนของการนําความรูไปใช ในชีวิตประจําวัน 

 
1. กระดาษ A4   

2. ใบกิจกรรม   

3. แบบฝกทักษะ  

 
ชั่วโมงที่ 1 

 1. การนําเขาสูการเรียนรู ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน 

  • จํานวนนักเรียนที่เกิดในวันตางๆ 

  • การใชจายของนักเรียนในหนึ่งสัปดาห 
  นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา  ส่ิงตางๆ ที่กลาวมานี้เปนขอมูลเกี่ยวกับจํานวนของ
นักเรียนหองนี้วา มคีนเกิดวันอาทิตยกี่คน วันจันทรกี่คน… 

 2. ทบทวนความรูเดิม จากขอมูลในขอ 1 ครูใหผูแทนนักเรียนออกมาบันทึกขอมูลลงบนกระดาน
ดานซายมือจนครบทุกขอมูล ซ่ึงจะไดผลในลักษณะนี้ 
 ด.ญ.นิรัญญา  เกิดวันจันทร   ด.ช.สุนทร  เกิดวันเสาร     ด.ญ. สุรีรัตน   เกิดวันอังคารฯ 
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 นักเรียนรวมกนัพิจารณาวา ขอมูลที่บันทึกไดมีลักษณะอยางไร (ขอมูลปะปนกนั อานลําบาก) ควร
ทําอยางไรเพื่อใหขอมูลที่ไดมีความชัดเจนและอานไดงายขึ้น (ตามประสบการณการเรียนรูของนักเรียน เชน 
จําแนกเปนนักเรียนชายและนักเรียนหญิง หรือจําแนกตามวันเกิด) 
 3. กระบวนการเรียนรู  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน แตละกลุมจะไดรับกระดาษ
เปลาเพื่อเขียนแสดงการจําแนกขอมูลจากกิจกรรมขอ 2 จากนั้นครูเลือกผลงานนักเรยีน 2-3 กลุม เปน
ตัวอยางใหนกัเรียนรวมกันพจิารณาวา การจําแนกขอมูลแบบใดมีความ เหมาะสมและอานงายที่สุด และการ
นําเสนอขอมูลหรือตารางมีความเหมาะสมมากกวากัน 

 4. นําแนวความคิดไปใช นักเรียนฝกทักษะการจําแนกและบันทึกขอมูลในรูปแบบตารางบันทึก โดย
ครูใหนักเรียนแตละกลุมไปเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกของนักเรียนในชัน้เรียน  20 คน (ไมรวม
กับสมาชิกในกลุม) แลวนําขอมูลมาจําแนกตามที่แตละกลุมเห็นวาเหมาะสม 

  ครูจับสลากตัวแทนกลุม 2-3 กลุม ใหออกมา นําเสนอผลงาน นักเรียนในชั้นเรียนรวมกัน
ตรวจ-สอบความถูกตอง 
 5. สรุปและสะทอนผล ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปวา  “  ขอเท็จจริงที่ไดจากการเก็บ
รวบรวม เรียกวา ขอมูล    การจําแนกขอมูลจะทําใหไดขอมูลที่เรียงลําดับ หรือแยกประเภท ตามที่ตองการ  ” 

 นักเรียนทําแบบฝกหัดในชุดกิจกรรม      
 ชั่วโมงที่ 2 

1. การนําเขาสูการเรียนรู  ใหนักเรียนเลมเกม 24 

 2. ทบทวนความรูเดิม นักเรียนทบทวนเรื่อง การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล โดยครูจับ
สลากตัวแทนนักเรียน 10 คน ใหบอกขอมูลเกี่ยวกับสีที่ชอบ แลวเขียนบันทึกผล โดยเขียนชื่อตนเองและสีที่
ชอบบนกระดานจนครบทั้ง 10 คน ครูใหผูแทนนักเรียนอีก 2 คน ออกมาจําแนกขอมูล และบันทึกในรูป
ตาราง นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 
 3. กระบวนการเรียนรู  จากขอมูลที่ไดในกิจกรรมขอ 1 ครูถามคําถามนักเรียน ดังนี้ 
  • นักเรียนชอบสีใดมากที่สุด 

  • นักเรียนชอบสีใดนอยที่สุด 

  • มีสีใดที่นักเรียนชอบเปนจํานวน   เทากัน    

• เรียงลําดับขอมูลสีที่นักเรียนชอบมากที่สุดไปหาสีที่นักเรียนชอบนอยที่สุดไดอยางไร    
(ใหนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง) 
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 4. นําแนวความคิดไปใช ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ  4-5 คน แตละกลุมจะเลือกหัวขอใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเอง และรวบรวมขอมูลบันทึกในกระดาษ A4 ครูเลือกตัวอยางผลงานของ  2-3 กลุม 
ใหออกมานําเสนอ และรวมกันอภิปรายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการออกแบบตารางบันทึกขอมูล 

  5. สรุปและสะทอนผล ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวาเราจะสามารถนําความรูนี้ไปใช
ประโยชนในชีวิตจริงไดอยางไรบาง  ( ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวัน สดวกในการ
บันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง) 
  นักเรียนทําแบบฝกในใบกิจกรรม      
ตัวอยาง   ผลการสํารวจจํานวนนักเรียนที่สนใจสมัครเขารวมกิจกรรมชมรมตางๆ ในระดับชั้น   ป.5 

ของโรงเรียนแหงหนึ่ง 
 

ช่ือชมรม จํานวนนักเรียน 

ชมรมวิชาการ 
ชมรมขนมไทย 
ชมรมสิ่งประดิษฐ 
ชมรมกีฬา 
ชมรมคลายเครียด 

16 
12 
34 
23 
65 

รวม 150 

 

 จากผลการสํารวจจํานวนนักเรียนที่สมัครเขาเรียนชมรมตางๆ จําแนกและเรียงลําดับขอมูลได
ดังนี้ 

 ชมรมที่มีจํานวนนกัเรียนสมัครมากอันดบัที่ 1 คือ ชมรมคลายเครียด  มี 65 คน 

 ชมรมที่มีจํานวนนกัเรียนสมัครมากอันดบัที่ 2 คือ ชมรมสิ่งประดิษฐ  มี 34 คน 

 ชมรมที่มีจํานวนนกัเรียนสมัครมากอนัดบัที่ 3 คือ ชมรมกีฬา  มี 23 คน 

 ชมรมที่มีจํานวนนกัเรียนสมัครมากอันดบัที่ 4 คือ ชมรมวิชาการ  มี 16 คน 

 ชมรมที่มีจํานวนนกัเรียนสมัครมากอันดบัที่ 5 คือ ชมรมขนมไทย  มี 12 คน 
   

ขอเท็จจริงที่ไดจากการเก็บรวบรวม   เรียกวา   ขอมูล 
 

เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เร่ือง ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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และจําแนกขอมูล 
 

ระดับคะแนน เกณฑการ 

ประเมิน 3 2 1 0 

มีทักษะในการ
การเก็บรวบรวม
ขอมูลและจําแนก

ขอมูล 
 

สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลและจําแนกขอมูล
ตามวิธีที่ตนเองไดคิด
ขึ้นและสามารถแกไข
ปญหาระหวางการ
ทํางานไดดวยตนเอง 

 

สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลและจําแนก
ขอมูลตามวิธีที่

ตนเองไดคิดขึน้และ
มีการดัดแปลงให
เหมาะสมกับตนเอง 

 

สามารถเก็บ
รวบรวมขอมลูและ
จําแนกขอมูลตาม
แบบไดถูกตองโดย
มีครูหรือผูอ่ืน
แนะนําบาง 

ไมสามารถเก็บ
รวบรวมขอมลู
และจําแนกขอมูล

ได 

 
ได   9-10         คะแนนไดระดับ   3   หมายถึงดีมาก             
ได    7-8          คะแนนไดระดับ     2   หมายถึงด ี

ได    5- 6         คะแนนไดระดับ     1   หมายถึงพอใช 
ได   ต่ํากวา 5   คะแนนไดระดับ    0    หมายถึงปรับปรุง 
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ใบกิจกรรมที่ 1 

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนนักเรยีนชั้น ป.5/7 ที่เดนิทางมาโรงเรียนโดยวิธีตางๆ กัน เชน 
รถโดยสารประจําทาง รถจักรยาน  เดนิ รถสวนตัวและอืน่ๆ แลวนํามาเขียนขอมูลลงในตาราง โดยกาํหนด
ขอความดวยตนเอง แลวตอบคําถาม ขอ1 – 5 ( 10  คะแนน) 

 

การเดินทาง จํานวนนักเรียน 

รถโดยสารประจําทาง         

รถจักรยาน  

เดิน  

รถสวนตัว  

อ่ืนๆ  

รวม  

 
1. นักเรียนเดนิทางโดยรถประจําทาง กับเดินทางโดยรถสวนตัวมาโรงเรียนตางกนัเทาไร 
ตอบ ................................................................ 
2. นักเรียนทีเ่ดินมาโรงเรียนกับนกัเรียนขี่รถจักรยานมาโรงเรียนรวมกันเทากับเทาไร 
ตอบ ............................................................... 
3. นักเรียนเดนิทางมาโรงเรียนโดยวิธีอะไรมากที่สุด 

ตอบ ............................................................... 
4. นักเรียนคดิวาการเดนิทางมาโรงเรียนอยางไรปลอดภัยที่สุด ใหเหตุผล 

ตอบ .....................................................  เพราะวา ................................................ 
5. นักเรียนคดิวาการเดนิทางมาโรงเรียนอยางไรอันตรายที่สุด ใหเหตุผล 

ตอบ ......................................................เพราะวา ................................................. 
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ใบกิจกรรมที่2 

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนแตละกลุมแบงหนาทีก่ันชวยกนัเก็บรวบรวมขอมลูโดยการสัมภาษณ หรือสอบถาม
เพื่อนนักเรียนแตละหอง  แลวนําขอมูลที่ไดมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อกรอกในตาราง 
         1. จงเก็บรวบรวมขอมูลและจําแนกขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนชั้น ป5/7ที่ทํากิจกรรมพิเศษใน
วันหยุดประจําสัปดาห เชนวายน้ํา   เลนดนตรีฯ แลวเขียนตารางและกําหนดขอความตามความเหมาะสม  ใน
ที่วางขางลางนี้  ( 10 คะแนน) 
  

                กิจกรรมวันหยุดประจําสัปดาห                       จํานวนนักเรียน(คน) 
                                                                   ชาย              หญิง           
1.  วายน้ํา 
2    เลนดนตรี 
3    พักผอน 

4    อานหนังสือ 

5    เลมเกม 

6    ดูหนัง 
 7    อ่ืนๆ                                                                      
                                                  รวม 
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แผนจัดการเรยีนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
หนวยท่ี 5   ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 

เร่ือง  การอานและการเขียนแผนภูมิแทง       เวลา  4  ชั่วโมง 

 
แผนภูมิแทง เปนการใชแทงรูปสี่เหล่ียมมุมฉากแสดงจํานวนของสิ่งตางๆ โดยใหความสูง หรือ

ความยาวของแตละแทงแสดงจํานวนแตละรายการ แทงรูปสี่เหล่ียมมุมฉากแตละแทงตองมีความกวาง
เทากัน และเริ่มตนเขียนจากระดับเดียวกัน 

 สามารถนําความรูนี้ไปใชอานขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ในชีวิตประจําวนั 
 

 
 1. สามารถอธิบายวิธีการอานและเขียนแผนภูมิแทงได 
 2. มีทักษะในการอานและเขียนแผนภูมิแทง 
 3. สามารถบอกประโยชนของการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

 
 ชั่วโมงที่ 3 

 1. การนําเขาสูการเรียนรู โดยใหนักเรยีนเลนเกมปริศนาตัวเลขโดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม แขงใช
เวลา 5-10 นาที   

2. ทบทวนความรูเดิม นักเรยีนแตละกลุมรวมกันทบทวนเกี่ยวกับแผนภูมิ โดยครูกําหนดหัวขอ 
“จํานวนนักเรียนในหองที่ชอบรับประทานผลไมตางๆ” โดยใหนักเรยีน รวบรวมขอมูลในกลุมของตนเอง 
แลวจึงนํามารวมกับขอมูลของเพื่อนกลุมอืน่จนครบทกุกลุมแลวรวมกนัออกแบบตารางบันทึกขอมูลบน
กระดาน นักเรยีนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง   จากขอมูล ใหนักเรยีน รวมกันแสดงความคิดเหน็วา 
นอกจากการนาํเสนอขอมูลในรูปแบบตารางบันทึกขอมลูแลว สามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบใดไดอีก
บาง (แผนภูมิรูปภาพ แผนภมูิแทง) นักเรยีนทบทวนลักษณะของแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง โดยบอก
รายละเอียดเกีย่วกับขอกําหนดตางๆ ขอดี ขอจํากัด ของแผนภูมิทั้งสองแบบ 

แลวตอบ คําถาม ดังนี ้
      2.1  แผนภูมิรูปภาพกับแผนภูมแิทงแตกตางกันอยางไรบาง 
      2.2  แผนภูมิแทงมีลักษณะเดนอยางไร 
      2.3  แผนภูมิแทงมีประโยชนอยางไรบาง 
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      2.4  ในแผนภูมิแทงเขยีนอะไรไวบาง 
 3.  กระบวนการเรียนรู  ครูติดแผนภมูิแทงไวบนกระดาน ใหนักเรยีนสังเกตขอมูลตางๆ  
ในแผนภูมิ มีคาํถามดังนี้ 
     3.1 แผนภมูินี้คือแผนภูมชินิดใด 

     3.2 แผนภมูินี้แสดงขอมลูเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
     3.3 ในแทงสี่เหล่ียมแสดงการขายอะไรบาง 
     3.4 กําหนดการขายไวกีว่ันๆอะไรบาง 
      3.5 จากแผนภูมินี้ นกัเรยีนไดทราบอะไรบาง 
      3.6 ในแผนภูมินี้มีสวนประกอบที่สําคัญอะไรบาง 
      3.7 สวนประกอบดังกลาวถาไมเขียนไวจะมีผลเสียเกีย่วกับแผนภูมินี้อยางไร 
 4. นําแนวความคิดไปใช นักเรียนรวมกนัสรุป แลวคนหาแนวคดิใหม นาํแนวคดิใหมไปใชเพื่อสราง
องคความรู ใหเห็นประโยชนเมื่อมีความเขาใจในการอานแผนภมูิแทง และสวนประกอบของแผนภูมิแทง 
 5. สรุปและสะทอนผล นักเรยีนแตละกลุมรวมกันสรุปแลวคิดหาขอมลูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันเพื่อการสะทอนผลโดยแสดงเปนแผนภูมิรูปภาพ นกัเรียนเขียนแผนภมูิแทงจากขอมลูของ
นักเรียนเอง ครูและนักเรยีนรวมกันพจิารณาผลงานจากความคิดของนกัเรียนเอง แลวปรับปรุงแกไข 

 ใหนักเรียนทําใบกิจกรรม 

 
 1.   แผนภูมิแทง              

2.    กระดาษเปลา    
3.     ตารางขอมูล   
4.   ใบกิจกรรมที่ 1-4 

6.   แบบฝกทักษะการสรางแผนภูมิแทง 
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กิจกรรมที่ 1 เร่ืองแผนภูมิแทง 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาแผนภูมิ ซ่ึงแสดงรายไดจากการขายเครื่องดื่มของรานอิ่มใจ แลวใหนักเรียน
ตอบคําถาม เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มของรานอิ่มใจในเวลา 5 วัน 

 
แผนภูมนิี้ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับรายไดการขายเครื่องดื่มของรานอิ่มใจใน  

เวลา 5   วัน  ใหนกัเรียนตอบคําถาม ขอ 1 - 10 ขอละ1 คะแนน (รวม 10  คะแนน) 
 1.  แผนภูมิแทงนี้แสดงอะไร   

ตอบ …………………..   
2.  เสน 2 เสนที่ตั้งฉากกัน แสดงขอมูลเกี่ยวกับอะไร  

ตอบ  …………………..  
3.  แทงสี่เหล่ียมแตละแทงที่ใชทําแผนภูมิแทงมีลักษณะอยางไร  

ตอบ …………….. ……  
 4.   แผนภูมิแทงใชความสูงของแทงสี่เหล่ียมแสดงอะไร 
  ตอบ  …………………….… 

5.  การอานจํานวนในแตละรายการ ใหดูจากอะไร 
ตอบ ………………………… 

6. ปกติแผนภูมิแทงเริ่มตนจากระดับเดียวกัน คือเร่ิมตนจากระดับที่ตรงกับอะไร 
ตอบ ………………………..  

 7. การวางรูปของแผนภูมิแทงอาจวางตามแนวใดไดบาง  ตอบ ……………. 

 8. วันที่ขายเครื่องดื่มไดมากที่สุดมากกวาวันที่ขายไดนอยที่สุดเทาไร  ตอบ ............................... ... 
9. ในเวลา  5  วันขายเครื่องดื่มไดทั้งหมดเทาไรตอบ ................................................................. 
10. เฉลี่ยแลวใน 5 วัน รานอิ่มใจขายไดวันละเทาไร ตอบ............................................................... 
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กิจกรรมที่ 2 เร่ืองแผนภูมิแทง  
แผนภูมิแสดงผลการสอบปลายป  กลุมสาระคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ป.5 

 
 

ใหนกัเรียนพิจารณาแผนภูมแิทงแลวตอบคําถาม ดังนี้ 
1.  แผนภูมิแทงนี้แสดงอะไร (ผลการสอบกลางภาคกลุมสาระคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ป.5) 

2.  แผนภูมิแทงนี้แสดงผลการสอบของนักเรียนชั้น ป.5 กี่คน  ตอบ ………………. 

3.  วิภาสอบไดกี่คะแนน  ตอบ …………………………………………………… 

4.  ใครสอบไดคะแนนเทากับวิภา  ตอบ …………………………………………….. 

5.  ใครสอบไดคะแนนมากที่สุด  ตอบ…………..  ไดคะแนน……………..  
6.  สุวิทยสอบไดคะแนนมากกวาสุจิตรากี่คะแนน  ตอบ …………………………….. 

7.  คนที่สอบไดคะแนนมากกวา 17 คะแนน คือใคร  ตอบ…………………………..  
  นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 
    นักเรียนรวมกันสรุปเพื่อสรางองคความรูวา “แผนภูมิแทงเปนการใชแทงรูปสี่เหล่ียมมุมฉากแสดงจํานวน
ของสิ่งตางๆ โดยใหความสูงหรือความยาวของแตละแทงแสดงจํานวนแตละรายการ แทงรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก
แตละแทงตองมีความกวางเทากัน และเริ่มตนเขียนจากระดับเดียวกัน” 

นักเรียนทําแบบฝกหัดในใบกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 4 

 1. การนําเขาสูการเรียนรู นักเรียนเลมเกมทายปริศนาตัวเลข  เวลา 5-10 นาที 
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 2. ทบทวนความรูเดิม นักเรยีนทบทวนเรือ่ง การอานแผนภูม-ิแทง โดยครูติดแผนภมูิแทงแสดงผล
การสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ป.5 (จากชั่วโมงที1่ กิจกรรม ) แลวใหนักเรียนตอบ
คําถาม ดังนี้ 
 
1.  จากแผนภูมิแทงใครสอบไดคะแนนนอยที่สุด ……. ไดกี่คะแนน ………. 

2. วิกรมสอบไดคะแนนมากกวาวิภากี่คะแนน ……………………. 

3.  สุจิตราสอบไดคะแนนนอยกวาสมใจกี่คะแนน ………………… 

4.  เรียงลําดับคนที่สอบไดคะแนนนอยที่สุดไปหาคนทีไ่ดคะแนนมากที่สุดไดอยางไร ………………… 

 3. กระบวนการเรียนรู นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตองและรวมกันอภิปรายวิธีการอาน
แผนภูมิแทง 
  ครูวาดหรือติดแผนภูมิแทงบนกระดาน ดังนี้ 

ผลการสอบปลายภาคกลุมสาระคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น ป.5 

 
 
  ใหนักเรียนพิจารณาแผนภูมิแทงแลวตอบคําถาม ดังนี้ 
1.  แผนภูมิแทงนี้แสดงอะไร …………………………………………………………………….… 

2.  เสนที่แทนขอมูลผลการสอบมีลักษณะอยางไร…………………………………………….…….  
3.  ผลการสอบระบุคะแนนเทาไร………………………………………………………………….  
4.  มีนักเรียนไดคะแนนต่ํากวา 20 คะแนนหรือไม ………………………………………………… 

5.  เพราะเหตใุดจึงตองทําเสนหยกั จาก 0 ถึง 20 …………………………………………………..  

6. หากไมทําเสนหยัก แผนภูมิแทงนีจ้ะมลัีกษณะอยางไร ………………………………………….. 
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7.  จากแผนภูมิ นักเรียนที่ไดคะแนนเทากันคือใคร และมีคะแนนเทาไร ……………………………. 

8.  คนที่ไดคะแนนมากที่สุดมีคะแนนมากกวาคนที่ไดคะแนนนอยที่สุดเทาไร ……………….……… 

9.  คนที่ไดคะแนนตั้งแต 28 คะแนนขึ้นไป มีกี่คน……… …… ใครบาง ……………………….. 
 
  นักเรียนรวมกนัตรวจสอบความถูกตองและอภิปรายเกีย่วกับลักษณะของแผนภูมแิทงที่มี
การยนระยะทางของเสนจํานวน 

 4. นําแนวความคิดไปใช นักเรียนฝกทักษะการอานแผนภมิูแทงที่มีการยนระยะของเสนแสดง
จํานวน โดยครูแบงนักเรยีนเปน 5 กลุม แตละกลุมจะพจิารณาแผนภูมิแทงในใบกิจกรรม แลวเขียนคําถาม
จากแผนภูมิแทง พรอมกับเขียนเฉลยลงในกระดาษกลุมละ 3 ขอ 

 เมื่อทุกกลุมเขยีนคําถามเสร็จแลวจะนํากระดาษมาสงคร ูครูใหแตละกลุมสงผูแทนมาตอบคําถาม
คร้ังละ 1 คน โดยใหถือหนงัสือชุดกิจกรรมออกมาดวย ครูเลือกอานโจทยจากกระดาษของทุกกลุม กลุมละ 
1 ขอ แลวรวมกันตรวจสอบความถูกตอง    เมื่อครบทุกขอแลวจะสรุปคะแนนกลุม 

 5. สรุปและสะทอนผล ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา “การยนระยะของเสนแสดงจํานวน ใช
เสนหยักเพื่อละการแสดงขอมูลในชวงนั้น ทําใหอานไดงายและถูกตองมากขึ้น” 

 นักเรียนทําแบบฝกหัดในกิจกรรม  

 ชั่วโมงที่ 5 

 1. นําเขาสูการเรียนรู โดยเทคนิคคิดเลขเร็ว เวลา 6 นาที 
2. ทบทวนความรูเดิม ครูติดแผนภูมแิสดงรายการของขอมูลจากชั่วโมงที่ 1 และ 2 บนกระดาน

แลวใหนักเรียนรวมกนัอภิปรายวาในแผนภูมิแตละแผนจะใหขอเท็จจริงบางอยางซึ่งเปนผลมาจากการเก็บ
รวบรวมขอมลูของผูใดผูหนึ่งหรือกลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง ขอเท็จจริงที่ไดจากการรวบรวมเหลานีเ้รียกวา 
ขอมูล ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายวา ขอมูลดังกลาวเขียนแสดงไวในรูปตาราง ซ่ึงยังไมดึงดูดใจ
เทาที่ควร จึงนาํขอมูลมาเขียนแสดงใหนาสนใจขึ้น วิธีหนึ่งคือ การเขียนแสดงเปนแผนภูมิ นกัเรียนรวมกัน
สรุปวา ขอมูลแตละชุดสามารถนํามาเขียนเปนแผนภมู-ิแทงได 
 3. กระบวนการเรียนรู ใหนักเรียนรวมกันพิจารณาการเขียนแผนภูมิแทง เพื่อใหไดขอสรุปวา ใน
การเขียนแผนภูมิแทงจะตองทําอะไรบาง เชน 

  • กําหนดชื่อแผนภูมิ 
  • ลากเสน 2 เสนใหตั้งฉากกัน 

• เลือกเสนใดเสนหนึ่ง แทนขอมูล สวนที่เปนขอความหรือขอมูลคงที่ ไดแก ช่ือวันเดือน 
ป แมน้ํา เปนตน แลวกาํหนดขนาดของแทงสี่เหล่ียมวากวางเทาใด โดยแตละแทงตองอยูหางเทาๆ กนัดวย 
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• กําหนดใหอีกเสนหนึ่งแทนขอมูลสวนที่เปนจํานวน แลวกําหนดตามความเหมาะ-สมวา 
จะแบงเสนนี้เปนชองๆ ชองละเทาๆ กัน แตละชองแทนจํานวนเทาใด โดยเริ่มตนจาก 0 (ศูนย) 

• กําหนดความสูงหรือความยาวของแทงสี่เหล่ียมแตละแทงตามขอมูล โดยใหตรงกับคาที่
แสดงบนเสนจํานวน 

 4. นําแนวความคิดไปใช นักเรียนฝกทักษะการเขียนแผนภูมิแทง โดยครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุม
ละ 3-4 คน แตละกลุมจะชวยกันเขียนแผนภูมิแทงลงในกระดาษ จากตารางขอมูล จํานวนอําเภอของจังหวัด
ในภาคตะวันตก ที่ครูติดบนกระดาน ดังนี้ 
จํานวนอําเภอของจังหวัดในภาคตะวันตก 

จังหวดั จํานวนอําเภอ 

กาญจนบุรี 
ตาก 

ราชบุรี 
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ 

13 
8 
9 
8 
7 

 
 ครูเลือก 2-3 กลุม ใหออกมานําเสนอผลงาน นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตองและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของแตละกลุมวาเหมาะสมกับลักษณะขอมูลหรือไมอยางไร  
 5.สรุปและสทอนผล ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปวา “การนําขอมูลมาเขียนเปนแผนภมูิแทง ตอง
กําหนดขอมูลวาเปนเรื่องราวเกีย่วกับอะไร จากนั้นกําหนดเสน 2 เสน ที่ตั้งฉากกัน เสนหนึ่งแทนจาํนวน อีก
เสนหนึ่งแทนขอมูล สรางแทงรูปสี่เหล่ียมมุมฉากที่แตละแทงจะมีความกวาง   เทากนั และเวนระยะหางแต
ละแทงเทาๆ กนั” 

นักเรียนทําแบบฝกหัดในใบกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 6 

 1. นําเขาสูการเรียนรู  โดยใชเกมคนหาตวัเลข  เวลา  6 นาที 
2.ทบทวนความรูเดิม นักเรียนทบทวนเรื่อง การเขียนแผนภูมิแทง โดยครูเลือกผูแทนนักเรียน 5 คน 

ใหออกมาเขยีนชื่อและน้ําหนักของตนเองบนกระดานจากนั้นใหผูแทนนักเรียนอีก 2 คน ออกมาชวย-กัน
เขียนแผนภูมแิทงบนกระดาน นักเรยีนรวม-กันตรวจสอบความถูกตอง 
 3. กระบวนการเรียนรู  ครูใหผูแทนนกัเรยีนอีก 5 คน ออกมาเขียนชื่อและความสูงของตนเองบน
กระดาน จากนั้นใหนักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเหน็วามีชวงของขอมูล 0-100 ที่ไมจําเปนตองนําเสนอ 
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แลวสรุปวา ในกรณีที่ขอมูลมีปญหาเกี่ยวกบัความสูง ควรใชเสนหยกัแสดงถึงการยนระยะบนเสนแสดง
จํานวน ซ่ึงเหมาะกับขอมูลที่มีจํานวนมาก หรือขอมูลที่มีคาใกลเคียงกนั 

 4. นําแนวความคิดไปใช นักเรียนฝกทักษะการเขียนแผนภูมิแทงโดยครูแบงนักเรยีนเปนกลุม กลุม
ละ 3-4 คน แตละกลุมจะชวยกันเขยีนแผนภูมิแทงลงในกระดาษ จากตารางขอมูลที่ครูติดบนกระดาน ดังนี ้

จํานวนหมูบานของจังหวัดในภาคตะวันตก 
 

จังหวดั จํานวนหมูบาน 

กาญจนบุรี 
ตาก 

ราชบุรี 
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ 

898 
510 
946 
684 
419 

            
 ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุม ใหออกมานําเสนอผลงาน นักเรียนรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของแตละกลุมวาเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลหรือไม 
อยางไร 
 5 สรุปและสะทอนผล  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา สามารถนําความรูเร่ือง การอานและการเขียน
แผนภูมิแทง ไปใชในการศึกษาขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวันเชนการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู 
เขาใจสถิติตางๆ   
 นักเรียนทําแบบฝกหัดในใบกิจกรรมที่ 3 และ 4 

 เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เร่ือง มีทักษะในการอานแผนภูมแิทง 
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เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เร่ือง มีทักษะในการอานแผนภูมแิทง 
 

ระดับคะแนน เกณฑการ 
ประเมิน 3 2 1 0 

มีทักษะในการ
อานแผนภูมิ

แทง 

สามารถอาน
แผนภูมแิทงตามวิธี
ที่ตนเองไดคดิขึ้น
และสามารถแกไข
ปญหาระหวางการ
ทํางานไดดวย

ตนเอง 

สามารถอาน
แผนภูมแิทงตาม
วิธีที่ตนเองไดคิด
ขึ้นและ    ดีขึน้กวา
แบบอยางโดยมีครู
หรือผูอ่ืนแนะนํา 

สามารถอานแผนภูมิ
แทงตามแบบได
ถูกตองและมกีาร
ดัดแปลงให

เหมาะสมกับตนเอง
โดยมีครูหรือผูอ่ืน

แนะนํา 

ไมสามารถ
อานแผนภูมิ
แทงไดตาม
แบบอยาง

หรือทําตามที่
ครูแนะนําได 
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ใบกิจกรรมที่ 3 การอานแผนภูมิแทง 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานแผนภูมิแทงตอไปนี้ แลวตอบคําถามตามที่กําหนดให ขอ 1 - 8  

(รวมคะแนนเต็ม 10  คะแนน) 
เนื้อที่ของอุทยานแหงชาติ 5 แหงของประเทศไทย 

 

 
 1)  แผนภูมิแทงไดกลาวถึงอะไรบาง 
 ตอบ  ............................................................................................................................ 
 2)   อุทยานแหงชาติที่มีเนื้อทีม่ากที่สุด คือ   อุทยานแหงชาติเกาะชาง                                
 มีเนื้อที ่   ………………………         ตารางกิโลเมตร 
 3)  อุทยานแหงชาติที่มีเนื้อทีน่อยที่สุด คือ อุทยานแหงชาติภูเรือ                                      
 มีเนื้อที ่  ……………………………..   ตารางกิโลเมตร 
 4) อุทยานแหงชาติที่มีเนื้อที ่550 ตารางกโิลเมตร คือ        อุทยานแหงชาติเอราวณั        
 5)  อุทยานแหงชาติไทรโยค มีเนื้อที่มากกวาพังงา  …………………  ตารางกิโลเมตร 

6)  อุทยานแหงชาติที่มีเนื้อทีม่ากกวา 400 ตารางกิโลเมตร คือ 
………………………………………………………………………………………….   
7) ใหนกัเรียนเรียงลําดับเนื้อที่อุทยานแหงชาตจิากนอยไปหามาก  (2  คะแนน) 
............................................................................................................................................... 
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8) ใหนกัเรียนรวมเนื้อที่อุทยานแหงชาติทีก่ําหนดให   ( 2 คะแนน) 
ตอบ  ..............+...............+...............+................+............... = ……………ตารางกิโลเมตร 

ตัวอยาง แผนภูมิแทงท่ีมีการยนระยะของเสนแสดงจํานวน 

ระดับอุณหภูมสูิงสุด ตั้งแตวนัที่ 1-7 เมษายน 

 
 

 •   วันที่ 1 เมษายน มีอุณหภูมิสูง 36 องศาเซลเซียส 

 •   วันที่อากาศรอนที่สุดคือวันที ่6 เมษายน มอุีณหภูมิสูง 41 องศาเซลเซียส 

 •   ในชวงวันที่ 1-7 เมษายน มอุีณหภูมิแตกตางกัน 5 องศาเซลเซียส 

 •   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดเวลา 7 วัน มีอุณหภูมสูิงประมาณ 40 องศาเซลเซียส 
  
 

   การยนระยะของเสนแสดงจํานวนใชเสนหยกั (       ) เพื่อละการแสดงขอมูล      
ในชวงนั้น ทําใหอานไดงายและถูกตองมากขึ้น 

   เมื่อมีขอมูลที่มีคามาก หรือขอมูลมีคาใกลเคียงกัน ใหยนระยะบนแกนของเสนแสดง
จํานวน 
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ใบกิจกรรมที่ 4  การอานแผนภูมิแทง 

 
   คําชี้แจง  ใหนักเรยีนอานแผนภูมแิทงตอไปนี้  แลวตอบคําถาม  (10 คะแนน) 
   น้ําหนักของนกัเรียน 7 คน ท่ีชั่งในวนัเดียวกัน 

 
 

 1)   นิรุตมมีน้ําหนกัมากกวาชิดพงคเทาไร   ………………………………….……….                  
 2)   คนที่มีน้ําหนกัมากที่สุดคือใคร  …………….   หนักเทาไร  ….…………………. 

 3)   คนที่มีน้ําหนกันอยที่สุดคือใคร  …………     หนักเทาไร ……….……………..       

 4)   คนที่มีน้ําหนกัเทากันคือใคร   …………………………………………………….                                          
  หนักคนละเทาไร    ……………….  กิโลกรัม                                                               
 5)   คนที่มีน้ําหนกัตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไปมีกีค่น    …………….     คน                     
  ใครบาง   ………………………………………………………………………….                                           
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ภาคผนวก ค  
การวิเคราะหขอมูล 
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ตาราง 11 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความสนใจคณิตศาสตร 
 

ขอ r ขอ r 
1 .4312 16 .2453 
2 .4792 17 .5550 
3 .4284 18 .5471 
4 .4381 19 .5326 
5 .5897 20 .5390 
6 .3727 21 .3327 
7 .2894 22 .4043 
8 .3848 23 .4325 
9 .5294 24 .3578 
10 .3374 25 .4484 
11 .4487 26 .5780 
12 .5284 27 .4883 
13 .5164 28 .6228 
14 .3763 29 .4616 
15 .6864 30 .4686 

 
Alpha =    .9025 
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ตาราง 12  ผลการประเมินแฟมสะสมงานของนักเรียนครั้งที่ 1, 2  และ3 
 

ประเมินครั้งที ่1 ประเมินครั้งที ่2 ประเมินครั้งที ่3 
น.ร. ตนเอง เพื่อน ผูปก

ครอง 
ครู รวม ตนเอง เพื่อน ผูปก

ครอง 
ครู รวม ตนเอง เพื่อน ผูปก

ครอง 
ครู รวม 

1 44 35 35 30 114 40 38 39 35 152 39 38 36 36 150 
2 35 30 29 24 118 33 32 33 30 128 34 33 34 27 130 
3 35 32 35 31 133 41 41 40 38 160 48 47 48 41 184 
4 34 31 34 32 131 40 38 39 35 152 47 47 46 44 184 
5 36 35 37 32 140 43 42 43 40 168 46 44 46 40 176 
6 36 34 33 32 135 43 42 42 37 164 45 45 44 42 176 
7 39 35 39 35 148 43 42 43 40 168 47 48 47 42 184 
8 40 37 38 37 152 45 44 46 44 179 47 47 48 40 182 
9 38 37 35 31 141 39 38 39 36 152 46 45 46 39 176 
10 35 33 34 29 131 37 37 38 37 149 41 40 41 34 156 
11 33 35 32 30 130 36 35 34 35 140 43 42 43 40 168 
12 33 36 35 28 132 33 33 32 30 128 37 36 37 34 144 
13 41 37 37 41 156 47 45 47 45 184 49 48 49 46 192 
14 37 34 37 30 138 37 36 37 30 140 40 39 40 33 152 
15 34 31 32 31 128 35 37 35 34 141 42 41 41 36 160 
17 35 34 34 28 131 37 36 37 34 144 39 38 39 36 152 
18 35 33 34 29 131 38 38 38 35 149 42 42 42 36 162 
19 35 34 35 31 135 37 36 37 34 144 43 41 42 36 162 
20 32 35 35 30 132 32 32 32 31 127 38 37 38 31 144 
21 34 34 32 27 127 32 32 33 31 128 37 36 37 34 144 
22 33 32 34 30 129 38 36 37 35 176 43 42 43 40 168 
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ตาราง 12 (ตอ) 

ประเมินครั้งที ่1 ประเมินครั้งที ่2 ประเมินครั้งที ่3 
น.ร. ตนเอง เพื่อน ผูปก

ครอง 
ครู รวม

เฉลี่ย 
ตนเอง เพื่อน ผูปก

ครอง 
ครู รวม

เฉลี่ย 
ตนเอง เพื่อน ผูปก

ครอง 
ครู รวม

เฉลี่ย 
23 35 33 31 31 130 43 42 42 35 167 47 46 46 41 180 
24 30 30 32 31 123 33 32 33 30 128 37 36 36 35 144 
25 40 37 37 35 149 43 43 44 40 144 49 48 49 46 192 
26 38 37 38 41 154 45 45 44 42 144 49 49 49 45 192 
27 38 36 36 36 146 43 43 42 39 144 49 48 49 46 192 
28 37 34 36 30 137 32 35 33 28 128 37 36 37 34 144 
29 35 29 31 30 125 37 36 37 34 148 41 40 41 34 156 
30 33 31 31 32 127 37 37 36 34 162 39 38 40 35 152 
31 37 37 34 33 141 37 36 37 34 160 44 43 43 38 168 
32 37 36 38 31 142 36 36 37 35 144 43 43 43 39 168 
33 38 35 36 34 143 39 38 38 33 160 42 41 42 35 160 
34 39 36 38 33 146 43 42 42 35 146 43 42 43 40 168 
35 39 36 38 37 150 42 41 41 36 145 43 42 43 40 168 
36 34 33 35 31 133 37 36 37 34 130 42 40 41 37 160 
37 38 34 38 34 144 42 40 42 36 144 47 46 47 44 184 
38 40 37 37 32 146 37 38 37 34 136 49 48 49 46 192 
39 35 34 35 31 135 37 35 37 36 145 42 41 41 36 160 
40 35 34 35 30 134 34 33 33 30 130 40 39 40 33 152 
41 42 39 42 31 154 37 36 37 34 144 43 40 42 35 160 
42 37 34 36 31 138 35 34 35 32 136 40 39 40 33 152 
43 34 31 32 32 129 33 33 34 28 128 41 41 42 36 160 

 1525 1437 1472 1334 5738 1608 1581 1599 1465 6202 1800 1762 1790 1595 6950 

X     34.15     36.93     41.37 
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ตาราง 13  คะแนนความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 

นักเรียน x pre x post นักเรียน pre post 
1 28 32 22 45 48 
2 21 30 23 27 35 
3 36 40 24 51 53 
4 33 36 25 54 55 
5 48 52 26 54 53 
6 15 34 27 28 37 
7 45 47 28 19 32 
8 51 53 29 33 42 
9 19 36 30 30 44 
10 18 28 31 36 41 
11 24 37 32 33 43 
12 25 28 33 39 51 
13 54 53 34 45 52 
14 24 37 35 33 47 
15 28 39 36 51 53 
16 27 38 37 42 49 
17 27 36 38 30 39 
18 26 29 39 33 42 
19 22 36 40 39 51 
20 16 37 41 22 37 
21 36 42 42 26 42 
       X 33.17 41.57 
      S.D 11.34 7.95 
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ตาราง 14 คะแนนแบบวัดความสนใจคณิตศาสตร 
 

นักเรียน x pre x post นักเรียน pre post 
1 125 124 22 119 143 
2 104 140 23 116 83 
3 90 118 24 85 129 
4 107 150 25 84 100 
5 103 135 26 114 107 
6 70 124 27 105 115 
7 92 132 28 116 108 
8 101 112 29 115 106 
9 104 101 30 97 101 
10 108 117 31 122 77 
11 124 128 32 95 113 
12 126 146 33 110 113 
13 101 138 34 75 101 
14 99 149 35 80 97 
15 77 142 36 97 84 
16 108 150 37 95 134 
17 110 131 38 119 125 
18 87 93 39 91 82 
19 120 98 40 119 124 
20 84 106 41 118 110 
21 98 103 42 113 108 
    4323 4897 
    102.9286 116.5952 
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ภาคผนวก  ง 
รายช่ือผูเชี่ยวชาญ 
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ผูเชี่ยวชาญดานแผนการสอนคณิตศาสตร 
 

1. อาจารยประนอม  ทวีกาญจน   
ผูอํานวยการโรงเรียน  ระดบั 9 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

2. อาจารยอรทัย  สุนทรกิจวิทยา   
หัวหนาฝายวัดผลประเมินผล อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

3. อาจารยวิระ  หนูนิล    
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาจารย 2 ระดับ 7  
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 
 
 

ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล 
 

1. อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา 
สํานักทดสอบทางการศึกษา  และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  อาจารยอรทัย  สุนทรกิจวิทยา   
หัวหนาฝายวัดผลประเมินผล อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

3. อาจารยจิราภรณ  จอยเจรญิ   
ผูชวยผูอํานวยการ อาจารย 2ระดับ 7 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

4. อาจารยวิระ  หนูนิล    
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศนอาจารย 2 ระดับ 7  
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ช่ือ  ช่ือสกุล     นายวรพล   คงแกว 
วันเดือนปเกดิ     8 เมษายน 2496 
สถานที่เกิด     อําเภอหวัไทร   จังหวดันครศรีธรรมราช 
สถานที่อยูปจจุบัน 89/143 หมูบานสารินซิตี้ หมู 6 ตําบลโคกขาม   

อําเภอเมือง  จงัหวัดสมุทรสาคร 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจุบัน ขาราชการครู  ตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 
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