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 This research aims to compare the attitude of the students toward the mathematics 
learning prior and post attending the development program. The samples of this study is  
10 students in grade 3 of Plearnpattana School (Bangkok) in 2010 academic year whose 
attitude toward the learning of mathematics is negative. The tools which are used in this 
research are the mathematical attitude development program and the questionnaire which 
is used to measure the attitude toward the mathematics learning. 
 
           The  results  were  as  follows : 
          The result of this study shows that after partaking in the mathematical attitude 
development program, students have developed the better attitude toward the mathematic 
learning with the significant statistic level of .01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

             สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดวย
ความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวร  มณีศรีขํา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  
ที่กรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความ
กรุณาเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ีดวย 
             ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย ดร.สกล  วรเจริญศรี และอาจารย
สุมนา  แทนบุญชวย ที่ใหความกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือสําหรับการวิจัย 
ครั้งน้ี 
             ความสําเร็จใด ๆ ในการทําสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยภาค
วิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทานที่ใหการอบรม
ถายทอดความรูและประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่งแกผูวิจัย 
             ขอขอบพระคุณคุณครูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเพลินพัฒนาที่ใหความรวมมือและ
ความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดี ตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเพลินพัฒนาทุก
คน รวมไปถึงผูปกครองนักเรียนทุกทานที่อนุญาตใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมหลังเวลาเลิกเรียนทุก
วันที่มีกิจกรรม 
             คุณคาและประโยชนใด ๆ ของสารนิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาแดคุณพระศรี
รัตนไตร ที่เปนที่พ่ึงที่ระลึก คุณบิดา มารดาที่ใหชีวิต ญาติพ่ีนองทุกทาน ที่ใหกําลังใจ บูรพาจารย 
ที่ใหการอบรมสั่งสอนและขอคิดดี ๆ เสมอมา และผูที่มีพระคุณทุกทานที่มีสวนรวม จนทําใหสาร
นิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย์ทําให้มนุษย์มี

ความคดิสรา้งสรรค ์คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ ระเบยีบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทําใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจและแก้ปญัหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม อกีทัง้คณิตศาสตรย์งัเป็นเครื่องมอืในการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วยพฒันา
คุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ นอกจากน้ีคณิตศาสตรย์งัช่วยพฒันามนุษย์ใหส้มบูรณ์ มคีวามสมดุลทัง้ทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปญัญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปญัหาเป็น และสามารถอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข (กรมวชิาการ. 2544: 1) การเรยีนคณิตศาสตรท์ีป่ระสบความสาํเรจ็  
ครผููส้อนจะตอ้งคาํนึงถงึเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรใ์หเ้กดิกบันกัเรยีนดว้ย ซึง่ทาํใหก้าร
เรยีนการสอนคณิตศาสตรง์่ายขึน้และยงัส่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์อกีดว้ย (สุปราณ ี 
พนูประเสรฐิ. 2546: 44) ดงันัน้ เจตคตขิองผูเ้รยีนมอีทิธพิลต่อการเรยีนการสอนมาก ถา้สามารถทาํ
ใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่สีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูส้อนแลว้ กส็ามารถทีจ่ะโน้มน้าวใหผู้เ้รยีนทํา
พฤตกิรรมตามที่ต้องการได ้ หน้าที่ของครูผูส้อนจงึเกี่ยวพนักบัการปลูกฝงัและเปลี่ยนเจตคตขิอง
ผู้เรียน จําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องเจตคติเพื่อจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนมากขึ้น  
(เพราพรรณ  เปลีย่นภู่. 2542: 93) 

  เจตคติในการเรยีนคณิตศาสตร์เป็นสภาพอารมณ์ ความรู้สกึ ความคดิ ความเชื่อ และ
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อครู โรงเรียน และระบบการศึกษา (สุฑารตัน์  
ขวญัอ่อน. 2547: 18) ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา (สุฑารตัน์  ขวญัอ่อน. 2547: 16 – 17  
อา้งองิจาก ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา.2523: 45 – 46 ) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะผูท้ีม่เีจตคตทิีด่ใีนการ
เรยีนคณิตศาสตรไ์วค้อื มคีวามชอบ ความพอใจ สนใจและสนุกในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรต์ัง้ใจ
เรยีน  ถามคาํถาม ขยนัทาํแบบฝึกหดั มาเรยีนสมํ่าเสมอ เตรยีมตวัและเตรยีมอุปกรณ์การเรยีนวชิา
คณติศาสตร ์ใหพ้รอ้มก่อนเรยีน   

  จากการสมัภาษณ์ครผููส้อนวชิาคณิตศาสตรจ์าํนวน 7 คน และจากประสบการณ์ของผูว้จิยั
ที่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ทางด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรยีนเพลินพฒันา เป็นระยะเวลา 3 ปี  
พบว่า นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ส่วนมากชอบพดูคุยและเล่นในเวลาทีค่รกูําลงัอธบิายหน้าชัน้
เรยีน ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการทํากจิกรรมการเรยีนการสอน เหมอ่ลอย ไมม่ปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกบั
คร ูเวลาทาํแบบฝึกหดักม็กัจะลอกเพื่อน สง่การบา้นและแบบฝึกหดัไมต่รงตามเวลาทีก่ําหนด ไมนํ่า
หนงัสอืเรยีนคณติศาสตรม์าในวนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
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 ผลจากการสอบถามข้อมูลของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพลินพัฒนา
เกี่ยวกบัความรูส้กึต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรพ์บว่า นักเรยีนส่วนมากไม่อยากเรยีนคณิตศาสตร ์ 
เพราะเน้ือหาวิชามีความซบัซ้อนและยาก ไม่อยากทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพราะไม่สนุก   
ฟงัครอูธบิายไมเ่ขา้ใจ ไมอ่ยากทาํการบา้นวชิาคณิตศาสตร ์แบบฝึกหดัยากและมจีาํนวนมากเกนิไป  
จากพฤติกรรมดงักล่าวแสดงว่านักเรียนมีเจตคติไม่ดีต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ ดงัที่ ปรีชา   
ขนุบุญจนัทร ์(2541: 21 – 22) กล่าวว่า เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์คอื ความคดิ ความรูส้กึ และ
แนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมต่อวชิาคณิตศาสตร ์เช่น ความชอบ การตัง้ใจเรยีน ความสนุกในการ
เรยีนวชิาคณติศาสตร ์ดงันัน้ นกัเรยีนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเพลนิพฒันามลีกัษณะ
เจตคตทิีไ่มด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์  

 การพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์สามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น การทาํกจิกรรม
กลุ่ม กลุ่มสมัพนัธ ์การใหค้าํปรกึษาแบบกลุ่ม เป็นตน้ สาํหรบัการดาํเนินการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมคีวาม
สนใจที่จะนํากิจกรรมกลุ่มมาใช้ในการพฒันาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
เน่ืองจากกจิกรรมกลุ่มเป็นวธิีการที่เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็  
เป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างตื่นตัว มีชีวิตชีวา การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา ตลอดทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิการมี
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ขา้กลุ่มอกีดว้ย (ทศินา  แขมมณ.ี 2545: 151 ) 

  พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา (2542: 4) กล่าววา่ กจิกรรมกลุ่มจะเริม่ขึน้นบัตัง้แต่มบุีคคล 2 คนขึน้
ไป มาทาํกจิกรรมร่วมกนั โดยมวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนั เมื่อมนุษยเ์ขา้มาร่วมกลุ่มกนักจ็ะเกดิเป็น
บทบาทของกลุ่มขึน้มา ทัง้น้ีเพราะกลุ่มมอีทิธพิลอยูใ่นตวัของมนัเอง อทิธพิลของกลุ่มสามารถทีจ่ะ
ขดัเกลาลกัษณะท่าทขีองสมาชกิในกลุ่ม ใหแ้ปรเปลี่ยนไปได ้ เราจงึไดเ้หน็ความเคลื่อนไหว
เปลีย่นแปลงสถานภาพของกลุ่มทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ ไมว่่าจะเป็นไปในทศิทางทีส่รา้งสรรคพ์ฒันา หรอื
ลา้หลงัเลวลงกต็าม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการในกลุ่ม คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 25-26) 
กล่าววา่ พลวตัแหง่กลุ่ม (Group dynamics) จะชว่ยอธบิายของการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีป่รากฏขึน้
ภายในกลุ่มจะเกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการศกึษาพลงัหรอืเงือ่นไขต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อกลุ่มในสว่นรวมและ
กระบวนการตคีวามหมายของพฤตกิรรมของบุคคล แต่ละคนโดยอาศยัประสบการณ์ของกลุ่ม พลวตั
แห่งกลุ่มยังช่วยให้เข้าใจกระบวนการในการทํางานร่วมกัน การเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม  
การเสนอแนะและประเมินผลวิธีดําเนินการ การตัดสินใจการวางแผนเพื่อการปฏิบัติและการ
ดําเนินการตามแผนนัน้ ซึ่งช่วยใหใ้หม้คีวามคุน้เคยกบัการเป็นผูนํ้า การเป็นสมาชกิช่วยใหบุ้คคล
สามารถฝึกฝนตนเองและผูอ้ื่น เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มใหส้ามารถวดัและประเมนิความกา้วหน้าดา้น
ความงอกงามของกลุ่มได ้การทําวจิยัครัง้น้ีจะใชก้จิกรรมกลุ่ม โดยการดําเนินกจิกรรมกลุ่มสามารถ
ใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ไดโ้ดยสามารถนําไปใชแ้ตกต่างกนัไดต้ามเหมาะสมดงัน้ี 
คอื เกม (Game)  บทบาทสมมต ิ(Role Playing) กรณีตวัอย่าง (Case) สถานการณ์จําลอง
(Simulation) การอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion)  
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   จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนเพลนิพฒันา กรุงเทพมหานคร โดยใช้
กจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ มคีวาม
กระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียน  
เกดิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถเรยีนรูก้ารทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างเหมาะสม  
และที่สําคัญทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน เป็นผู้ทีมีความคิดอย่างมีเหตุผล  
 เป็นระบบระเบยีบ มแีบบแผนและดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั   
  เพือ่เปรยีบเทยีบเจตคตใินการเรยีนวขิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและหลงัการเขา้รว่ม

โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
    ผลทีไ่ดจ้ากการทําวจิยัในครัง้น้ี จะช่วยพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ส่งผล
ใหน้ักเรยีนประสบความสําเรจ็ในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์นอกจากน้ียงัสามารถนําโปรแกรมการ
พฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรไ์ปปรบัใชก้บักลุ่มสาระวชิาอื่นๆ เพือ่ใหม้เีจตคตทิีด่ต่ีอการ
เรยีนมากขึน้ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
    1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
        ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเพลนิพฒันา กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 63 คน ที่
ได้ทําแบบสอบถามวัดเจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วมีเจตคติทางลบต่อการเรียนวิชา
คณติศาสตรต์ัง้แต่เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่25 ลงมาจาํนวน 16 คน 
    2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
        กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการพฒันาเจตคติในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนเพลนิพฒันา กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 จํานวน 10 คน  
ทีไ่ดม้าจากการสอบถามความสมคัรใจจากประชากร 
    3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
        3.1 ตวัแปรอสิระ คอื โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
        3.2 ตวัแปรตาม คอื เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
    1. เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึและท่าทขีอง
นักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มที่จะแสดง
พฤตกิรรมต่อวชิาคณติศาสตร ์ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
       1.1 ดา้นความคดิทีม่ต่ีอวชิาคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ การคดิว่าไดร้บัประโยชน์จากการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร์ คิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยาก และคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ความสาํคญัและจาํเป็น    
                1.2 ด้านความรู้สึกต่อวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจ ความรู้สึกชอบ ความ 
พงึพอใจในการเรยีน  และความสนุกในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
       1.3 ดา้นแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมในวชิาคณิตศาสตร ์ได้แก่ ตัง้ใจเรยีน มาเรยีน
สมํ่าเสมอ มปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบซกัถาม เตรยีมอุปกรณ์การเรยีน การทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
    2. โปรแกรมการพฒันาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนเพลินพฒันา หมายถงึ การใชก้จิกรรมกลุ่มในการพฒันาเจตคตใิน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมกลุ่มเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มี
ปฏสิมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม ร่วมกนัคดิแก้ปญัหาและกระทําสิง่ใดสิง่หน่ึงร่วมกนัโดยมจุีดมุ่งหมาย
เพื่อใหน้ักเรยีนมเีจตคตทิี่ดใีนการเรยีนวชิาคณิตศาสตรด์ว้ยการใชเ้ทคนิคต่างๆ คอื เกม (Game)  
บทบาทสมมต ิ(Role Playing) กรณีตวัอยา่ง (Case) สถานการณ์จาํลอง (Simulation) การอภปิราย
กลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion)     
               1. เกม ( Game)  เป็นวธิกีารทีม่สีถานการณ์สมมตขิึน้ ใหผู้เ้รยีนลงเล่นดว้ยตนเอง
ภายใต้ขอ้ตกลงหรอืกตกิา อนัจะมผีลออกมาในรปูของการแพช้นะ ใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหค์วามรูส้กึ 
นึกคดิและพฤตกิรรมต่างๆ  ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ ทัง้ยงัชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความสนุกสนานดว้ย 

     2. บทบาทสมมต ิ (Role - playing) มสีถานการณ์สมมตเิช่นเดยีวกบัเกม แต่มกีาร
กาํหนดบทบาทของผูเ้ล่น ในสถานการณ์ทีส่มมต ิโดยอาศยับุคลกิภาพ  ประสบการณ์และความรูส้กึ
นึกคิดของตนเอง เป็นหลกั ดงันัน้วิธีการน้ีจึงมสี่วนช่วยให้ผู้เรียนได้มโีอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึง
ความรูส้กึและพฤตกิรรมของตนอยา่งลกึซึง้  
      3. กรณีตวัอยา่ง (Case) นําเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิมาดดัแปลงและใชเ้ป็นตวัอยา่ง
ในการใหผู้เ้รยีนได้ศกึษาวเิคราะห์และอภปิรายกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจ และฝึกฝนหนทางแก้ไข  
การอภปิรายจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแลกเปลี่ยนขอ้มูลซึ่งกนัและกนั รวมทัง้นําเอากรณีต่างๆ  
ซึง่คลา้ยกบัชวีติจรงิมาใชจ้ะชว่ยใหก้ารเรยีนรูม้ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ  

     4. สถานการณ์จําลอง  (Simulation) คือ  การจําลองสถานการณ์จริงหรือสร้าง
สถานการณ์ใหใ้กล้เคยีงกบัความเป็นจรงิ แล้วใหผู้เ้รยีนลงไปอยู่ในสถานการณ์นัน้และมปีฏกิริยิา
โตต้อบกนั วธิกีารจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสทดลองพฤตกิรรมต่างๆ ซึง่ในสถานการณ์ จรงิผูเ้รยีน
อาจจะไมแ่สดงออก เพราะอาจเป็นการเสีย่งต่อผลทีจ่ะไดร้บัจนเกนิไป 
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               5. การอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) เป็นวธิกีารทีผู่ส้อนช่วยใหผู้เ้รยีน
เกิดการเรยีนรู้ตามจุดประสงค์ โดยจดัผู้เรยีนเป็นกลุ่มเล็กๆ ให้ผู้เรยีนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน
ขอ้มลู ความคดิเหน็ และประสบการณ์ในประเดน็ทีก่ําหนด และสรุปการอภปิรายออกมาเป็นขอ้สรุป
ของกลุ่ม 

         โดยมขี ัน้ตอน 5 ขัน้ตอน  คอื 
         ขัน้ที ่1 ขัน้นํา 
         ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยการทบทวนความรู้เดิม การสร้าง

บรรยากาศใหเ้หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้
         ขัน้ที ่2 ขัน้การมสีว่นรว่ม 
         ผูว้จิยัใหน้ักเรยีนลงมอืปฏบิตั ิหรอืทํากจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  รวมทัง้มสี่วน

ร่วมในการแสดงความคดิเหน็ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนัเกี่ยวกบัเจตคติในการเรยีน
คณติศาสตร ์

         ขัน้ที ่ 3 ขัน้การวเิคราะห ์
         ผูว้จิยัใหน้ักเรยีนไดร้่วมกนัวเิคราะห ์ และสรุปจากกจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัแิละอภปิราย

รว่มกนั  เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนคณติศาสตร ์
         ขัน้ที ่ 4 ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 
         ผู้วิจัยให้นักเรียนรวบรวมแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม   

มาสรุปเป็นหลักการของตัวเอง  และนําหลักการนัน้มาใช้เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียน
คณติศาสตร ์

         ขัน้ที ่ 5 ขัน้ประเมนิผล 
         ผูว้จิยัใหน้ักเรยีนรว่มกนัประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน และจากกลุ่ม โดยการร่วมกนั

อภปิรายแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็  และใหข้อ้เสนอแนะรว่มกนัของสมาชกิในกลุ่มเกีย่วกบัเจตคตใินการ
เรยีนคณติศาสตร ์

 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 
   การวจิยัครัง้น้ีมกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงัน้ี 
 
  ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
     
 

 
 
 

 
โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการวชิา

เรยีนคณติศาสตร ์

เจตคตใินการเรยีนวชิา
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 3 
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สมมติฐานของการวิจยั 
  นักเรยีนที่เขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์เีจตคตทิีด่ต่ีอ
การเรยีนวชิาคณติศาสตรม์ากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  การวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
    1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
          1.1 ความหมายของเจตคต ิ
        1.2  ลกัษณะของเจตคต ิ
        1.3  องคป์ระกอบของเจตคต ิ
        1.4  เจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์
        1.5  การเปลีย่นแปลงเจตคต ิ
        1.6  เทคนิคการวดัเจตคต ิ
        1.7  การสรา้งเจตคต ิ
                 1.8  ประโยชน์ของเจตคต ิ
        1.9  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
    2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่ม 
          2.1  ความหมายของกลุ่ม 
        2.2  ความหมายของกจิกรรมกลุ่ม 
                 2.3  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการกลุ่ม 
        2.4  จุดมุง่หมายของกจิกรรมกลุ่ม 
        2.5  ประเภทของกลุม่ 
        2.6  ขนาดของกลุ่ม 
        2.7  เวลาและจาํนวนครัง้ทีใ่ชใ้นการเขา้กลุ่ม 
        2.8  กจิกรรมทีใ่ชใ้นกลุ่ม 
                 2.9   ลาํดบัขัน้ของการจดักจิกรรมกลุ่ม 
        2.10  บทบาทของครใูนการสอนโดยใชก้จิกรรมกลุ่ม 
        2.11  ประโยชน์ของกจิกรรมกลุ่ม 
        2.12  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่ม 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
1.1 ความหมายของเจตคติ 

นกัการศกึษาหลายทา่นใหค้วามหมายของเจตคตไิวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี  คอื 
      แสงเดอืน  ทวสีนิ (2545: 67) กล่าวว่า เจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่
ใดสิง่หน่ึง ความรูส้กึดงักล่าวอาจจะเกีย่วกบับุคคล สิง่ของ สภาพการณ์ เหตุการณ์ เป็นตน้ เมื่อเกดิ
ความรู้สกึ บุคคลนัน้จะมกีารเตรยีมพรอ้มเพื่อมปีฏิกิรยิาตอบโต้ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่งตาม
ความรูส้กึของตนเอง  
      เพราพรรณ  เปลีย่นภู่  (2542: 93) กล่าวว่า เจตคต ิ คอื ระดบัสภาพหรอืสภาวะของ
จติใจและของสมองในลกัษณะพรอ้มทีจ่ะกําหนดแนวทางของการสนองตอบของบุคคลหน่ึงต่อสิง่ใด
สิง่หน่ึง 
      สุชา  จนัทน์เอม (2544:270) กล่าวว่า เจตคต ิหมายถงึ นามธรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้ 
หรอืประสบการณ์ในชวีติของบุคคล   
      พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542: 321) กล่าวว่า เจต หมายถงึ ท่าท ีหรอื
ความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง 
      เธอรส์โตน  (อเนก สุวรรณบณัฑติและภาสกร อดุลพฒันกจิ 2548: 132 อา้งองิจาก  
Thurstone 1959: 320) กล่าวว่า เจตคต ิหมายถงึ ความเขม้ขน้ของอารมณ์ความรูส้กึทางบวกหรอื
ทางลบ ในทางสนบัสนุนหรอืต่อตา้น 
      กล่าวโดยสรุป เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงทัง้
ทางบวกและทางลบ ความรูส้กึดงักล่าวอาจจะเกีย่วกบับุคคล สิง่ของ สภาพการณ์ เหตุการณ์   
เป็นตน้  
        

1.2  ลกัษณะของเจตคติ 
 นกัการศกึษาและนกัจติวทิยาไดก้ล่าวถงึลกัษณะของเจตคตไิวด้งัน้ี 
 สรุางค ์ โคว้ตระกลู (2544: 367) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของเจตคตไิวด้งัน้ี 
  1. เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่รยีนรู ้

        2. เจตคตเิป็นแรงจูงใจที่จะทําใหบุ้คคลกล้าเผชญิกบัสิง่เรา้หรอืหลกีเลี่ยง ดงันัน้
ทศันคตจิงึมทีัง้ทางบวกและลบ เช่น ถ้านกัเรยีนมทีศันคตบิวกต่อวชิาคณิตศาสตร ์นักเรยีนจะชอบ
เรยีนคณิตศาสตรแ์ละเมื่ออยู่ช ัน้มธัยมศกึษา กจ็ะเลอืกเรยีนแขนงวทิยาศาสตร ์ตรงขา้มกบันักเรยีน
ที่มทีศันคติลบต่อคณิตศาสตร์ก็จะไม่ชอบหรอืไม่มแีรงจูงใจที่จะเรยีน เมื่ออยู่ช ัน้มธัยมศกึษาก็จะ
เลอืกเรยีนทางสายอกัษรศาสตรท์างภาษา เป็นตน้ 
        3. เจตคตปิระกอบดว้ยองคก์อบ 3 อยา่งคอื องคป์ระกอบเชงิความรูส้กึ อารมณ์     
 (Affective Component) องค์ประกอบเชงิปญัญาหรอืการรู้คดิ (Cognitive Component)  
องคป์ระกอบเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Component) 
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          4. เจตคตเิปลี่ยนแปลงไดง้่าย การเปลี่ยนแปลงเจตคตอิาจจะเปลี่ยนแปลงจากบวก
เป็นลบหรอืจากลบเป็นบวก ซึ่งบางครัง้เรยีกว่า การเปลี่ยนแปลงทศิทางของเจตคติ หรอือาจจะ
เปลีย่นความเขม้ขน้ (Intensity) หรอืความมากน้อย เจตคตบิางอยา่งอาจจะหยดุเลกิไปได ้ 
          5. เจตคตเิปลีย่นแปรตามชุมชนหรอืสงัคมทีบุ่คคลนัน้เป็นสมาชกิ  เน่ืองจากชุมชน
หรอืสงัคมหน่ึง ๆ อาจจะมคี่านิยมทีเ่ป็นอุดมการณ์พเิศษเฉพาะ  ดงันัน้ค่านิยมเหล่าน้ีจะมอีทิธพิล
ต่อเจตคตขิองบุคคลทีเ่ป็นสมาชกิ ในกรณทีีต่อ้งการเปลีย่นเจตคต ิ จะตอ้งเปลีย่นคา่นิยม 
          6. สงัคมประกิต (Socialization) มคีวามสําคญัต่อพฒันาการเจตคติของเด็ก  
โดยเฉพาะเจตคติต่อความคิดและหลกัการที่เป็นนามธรรม เช่น อุดมคติ เจตคติต่อเสรภีาพใน 
การพดู การเขยีนเดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่สีภาพเศรษฐกจิสงัคมสงู  จะมเีจตคตบิวกสงูสดุ   
      กมลรตัน์  หลา้สวุงษ์  (2528: 181 – 182) ไดก้ล่าววา่ลกัษณะเจตคตเิป็น 2 มติคิลา้ย ๆ 
กบัวตัถุ ซึง่มมีติทิีเ่ป็นทศิทางและมติทิีเ่ป็นความเขม้ขน้  ดงัน้ี 
       1. มติทิีเ่ป็นทศิทาง (Direction) 
           จากความหมายของเจตคตทิางบวกในหวัขอ้  เจตคตทิางบวก คอืการแสดงการ 
เขา้หา  ไดแ้ก ่ความรูส้กึหรอืทีท่า่ในทางทีด่ ีชอบ พงึพอใจ  ฯลฯ 
           และจากความหมายของเจตคตทิางลบในหวัขอ้ เจตคตทิางลบ คอื การแสดงการ
หลกีหนี ไดแ้ก่ ความรูส้กึหรอืททีา่ในทางทีไ่มด่ ีไมช่อบ ไมพ่งึพอใจ 
           จะเหน็ไดว้า่เจตคตแิบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื เจตคตทิางบวก แต่มคีนใชผ้ดิ ๆ กนั
เป็นเจตคตทิีด่แีละเจตคตทิีไ่ม่ด ีซึง่ถา้พจิารณาการเปรยีบเทยีบเจตคตคิ่านิยมในหวัขอ้ เจตคตทิาง
ลบแล้ว จะเหน็ว่าเจตคติไม่มกีารตดัสนิว่าดหีรอืไม่ด ี จงึไม่ควรใช้เจตคติที่ดหีรอืไม่ด ีเพราะอาจ
เขา้ใจผดิว่าคนที่ไม่ดเีป็นคนไม่ถูกต้อง เพราะเพยีงแต่แสดงว่าเข่าไม่ชอบหรอืไม่พงึพอใจต่อสิง่ 
นัน้ๆ เทา่นัน้เอง 
        2. มติทิีเ่ป็นความเขม้ขน้  (Magnitude) 
            เจตคตมิคีวามเขม้ขน้ 2 ขนาดคอื  เขม้ขน้มากและเขม้ขน้น้อย 
            เจตคตทิีเ่ขม้ขน้มาก เป็นความรูส้กึทีร่นุแรงต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรอืทางลบ เช่น ชอบมาก หรอืไม่ชอบมาก เจตคตเิช่นน้ีจะเป็นอุปสรรคอย่าง
มากในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ เพราะเป็นความรู้สึกที่รุนแรงยากแก่การหาเหตุผลมาลบล้าง
ความรูส้กึนัน้ไดง้า่ย เป็นลกัษณะของคนหวัแขง็ ชกัจงูยาก 
            สาํหรบัเจตคตทิีเ่ขม้ขน้น้อย จะเป็นความรูส้กึทีไ่มรุ่นแรงต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงหรอืบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นทางบวกทางลบ เป็นความรู้สกึผวิเผนิ เช่น ชอบบ้าง หรอืไม่ชอบบ้าง  
เจตคตเิช่นน้ีจะไม่เป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงเจตคตเิพราะความรูส้กึทีผ่วิเผนิน้ีถ้ามเีหตุผลดี
น่าเชื่อถอื ยอ่มสามารถโน้มน้าวความรูส้กึนัน้ใหเ้ปลีย่นแปลงไปได ้ซึง่เป็นลกัษณะของคนหวัอ่อนที่
สามารถถูกชกัจงูไดง้า่ย ถา้มสีิง่อื่นทีเ่ขาเชื่อถอืและพอใจ เช่นนกัเรยีนไมค่่อยชอบครคูนหน่ึง แต่ถา้
ครใูหร้างวลัเมื่อเขาทําการบา้นเสรจ็ เป็นรางวลัทีเ่ขาอยากไดแ้ละพอใจ ในทีสุ่ดนักเรยีนคนนัน้กจ็ะ
หนัมาชอบครคูนนัน้ได ้ เป็นตน้ 
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      แซกส ์(เปรมฤทยั ขนันไทย. 2548: 16  อา้งองิจาก Sax. 1980: 2) ไดก้ล่าวถงึ
คุณลกัษณะของเจตคตแิปรเปลีย่นไป 5 ประการดงัน้ี 
       1. มทีศิทาง เจตคตมิทีศิทาง เพราะความรูส้กึของคนทีม่ต่ีอเป้าเจตคตเิป็นบวกและลบ  
หรือชอบและไม่ชอบ กรณีวัดเจตคติเป้าเจตคติชนิดหน่ึง นักเรียนตอบว่าชอบ แปลว่าไปใน 
ทศิทางบวก ถา้ตอบวา่ไมช่อบแปลวา่ไปทศิทางกลบั 
       2. มคีวามเขม้ขน้ (Intensity) เจตคตเิป็นความรูส้กึต่อเน่ืองตัง้แต่บวกถงึลบ เน่ืองจาก
เจตคตเิป็นความรูส้กึต่อเน่ือง ถ้าไปทางบวกกจ็ะมตีัง้แต่บวกน้อยๆ จนถงึบวกมากๆ ถ้าลบกจ็ะมี
ตัง้แต่ลบมากๆ จนถงึลบน้อยๆ ความมากน้อยของความรูส้กึน้ีคอืความเขม้ขน้นัน่เอง 
       3. มกีารแผ่ซ่าน (Pervasiveness) เจตคตมิลีกัษณะแพร่กระจายหรอืแผ่ซ่านจากกลุ่ม
หน่ึงไปสู่อกีกลุ่มหน่ึงได้ เช่น กลุ่มเล็กๆ มเีจตคติไม่ดต่ีอการสรา้งเขื่อนเจตคติไม่ดลีกัษณะน้ีอาจ
แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได ้ในทีสุ่ดเจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอการสรา้งเขื่อนกอ็าจจะลุกลามไปทัง่ทัง้กลุ่ม
ใหญ่ของประชากรเกดิการต่อตา้นการสรา้งเขือ่นได ้
       4. มีความคงเส้นคงวา (Consistency) เจตคติเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 
ง่ายๆ เป็นความรู้สึกค่อนข้างคงที่ เจตคติของบุคคลในระยะสัน้ๆ จะเหมือนๆ เดิมเจตคติจึงมี
ลกัษณะฝงัแน่นตรงึในแบบใดแบบหน่ึงนานพอสมควร 
       5. มคีวามพรอ้มทีจ่ะแสดงออกเด่นชดั (Salience) หมายถงึระดบัขัน้ของความเต็มใจ
หรอืความพรอ้มในการแสดงความคดิเหน็ ซึง่เป็นลกัษณะหน่ึงของเจตคต ิ ความจรงิเป็นเรื่องของ
ความตรงึตราใจนัน่เอง การทีค่นจะมลีกัษณะน้ีของเจตคตติอ้งเป็นคนทีม่องเหน็ความเด่นชดัน้ีจะวดั
ไดเ้มือ่เจตคตแิสดงออกมา ปราศจากการตะล่อมกล่อมเกลา 
          ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะของเจตคติมีดงัน้ี เจตคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ เป็น
แรงจูงใจทีจ่ะทําใหบุ้คคลกลา้เผชญิกบัสิง่เรา้หรอืหลกีเลีย่ง เจตคตเิปลี่ยนแปลงไดง้า่ยตามสงัคมที่
สมาชกิกลุ่มนัน้อยู ่ 
 
             1.3  องคป์ระกอบของเจตคติ 
            องคป์ระกอบของเจตคต ิ ไดม้นีกัการศกึษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
          อเนก  สุวรรณบณัฑติ และ ภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 130 -131 ) กล่าวว่า   
เจตคติเป็นสิ่งที่อยู่ภายในไม่สามารถศึกษาได้อย่างชดัเจน ดงันัน้จึงได้จําแนกเจตคติออกว่ามี
องคป์ระกอบหลายดา้น  ไดแ้ก่ 
           1. ความรูแ้ละความเชื่อ (Cognitive component) เป็นไปตามการรบัรู ้และการ
เรยีนรูท้ีผ่า่นมา เกดิเป็นประสบการณ์ทัง้ทางตรงทีเ่จอดว้ยตนเอง หรอืทางออ้มจากการบอกเล่าหรอื
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เชน่ หนงัสอื นิตยสาร สารคด ีสือ่โทรทศัน์ วทิย ุเป็นตน้ 
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           2. ความรูส้กึ (Affective component) เป็นความรูส้กึชอบ หรอืไมช่อบทีเ่กดิจากการ
เปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ที่ม ีและการคดิอย่างเป็นระบบถงึผลที่จะไดร้บัเมื่อกระทําพฤตกิรรม 
นัน้ ๆ  
           3. แนวโน้มพฤติกรรม (Behavior component) เป็นการนําเอาความรู้ ความเชื่อ  
ความรูส้กึมาประสานสอดคลอ้งกนัแลว้พจิารณาเป็นแนวโน้มที่จะกระทําสิง่ต่างๆ ที่ตรงกบัความรู ้ 
ความเชื่อนัน้ 
          แสงเดอืน  ทวสีนิ (2545: 69 - 70) ไดก้ล่าวว่า องค์ประกอบในการเกดิเจตคตมิ ี  
3 ดา้น  คอื 
           1. องคป์ระกอบทางดา้นปญัญา (Cognitive Component) เมื่อพดูถงึเจตคตหิลาย
คนคงคดิว่าเป็นเรื่องของความรูส้กึอย่างเดยีว แต่สําหรบันักจติวทิยาแล้ว การศกึษาเรื่องเจตคติ
จะต้องคํานึงถงึองค์ประกอบทางดา้นปญัญาดว้ย คําว่า ปญัญา ในทีน้ี่หมายถงึ ขอ้มูลอนัเกี่ยวขอ้ง
กบัความคดิ ความเขา้ใจซึ่งจะมสี่วนเป็นตวักําหนดเจตคตขิองแต่ละบุคคลดว้ย เช่น การที่บุคคล
หน่ึงชอบอาชพีวศิวกรมากกว่าอาชพีครู กเ็พราะบุคคลนัน้รูว้่า เงนิเดอืนของอาชพีวศิวกรสูงกว่า
เงนิเดอืนของครู ดงันัน้องค์ประกอบทางด้านปญัญาจงึเป็นพืน้ฐานส่วนหน่ึงในการกําหนดเจตคติ
ของบุคคล 
           2. องคป์ระกอบทางดา้นความรูส้กึ (Affective Component) องคป์ระกอบทางดา้น
ความรูส้กึมกัจะคลอ้ยตามองคป์ระกอบทางดา้นปญัญา คอื คนเรามกัจะชอบ หรอืไมช่อบตามขอ้มลู
ทีเ่รารู ้แต่อยา่งไรกต็ามบางครัง้ขอ้มลูทีเ่รารูอ้าจไมส่ามารถมอีทิธพิลเหนือความรูส้กึได ้เช่น แมจ้ะรู้
ว่าอาชพีวศิวกรมเีงนิเดอืนสงูกว่าอาชพีคร ูแต่กร็ูส้กึว่าอาชพีครมูเีกยีรตกิว่า ดงันัน้จงึชอบอาชพีครู
มากกวา่ 
           3. องค์ประกอบทางด้านการปฏบิตัิ (Behavioral Component) องค์ประกอบ
ทางดา้นน้ีเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัเพราะเป็นตวัทีแ่สดงออกถงึเจตคตอิย่างแทจ้รงิ โดยดูจากการ
เลอืกปฏบิตัขิองบุคคลนัน้ 
         องค์ประกอบของเจตคติทัง้ 3 ประการ สามารถแสดงให้เหน็ถึงเจตคติของบุคลได้
อย่างแท้จรงิ ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงแล้ว  จะเป็นการศกึษาเจตคติที่ไม่สมบูรณ์  
องคป์ระกอบทัง้ 3 ประการ สามารถแสดงความสมัพนัธก์นัไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบ 1 แผนภมูอิงคป์ระกอบของเจตคตแิละวธิกีารวดั 
 
    ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่า เจตคตปิระกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบทางดา้น
ปญัญา คือ องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้และความเชื่อถือ องค์ประกบทางด้านความรู้สึก  
คอื ความรูส้กึและอารมณ์ว่าชอบหรอืไม่ชอบ องค์ประกอบทางด้านการปฏิบตัิ คอื องค์ประกอบ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกมาตามเจตคตขิองตน 
 

   1.4  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์  
          การเรยีนการสอนคณติศาสตรป์จัจุบนัเป็นสิง่สาํคญัประการหน่ึงทีค่รผููส้อนตอ้งคาํนึง
และควบคูไ่ปกบัการใหค้วามรูด้า้นเน้ือหาวชิา คอืเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ใีนวชิาคณติศาสตร ์ ดงันัน้
มผีูก้ล่าวเกีย่วกบัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรไ์วด้งัน้ี คอื  

         วลิสนั  (สกุญัญา  เทยีนพทิกัษ์กุล. 2543: 47  อา้งองิจาก Wilson. 1971: 685 – 
689) ไดก้ล่าวเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรไ์วด้งัน้ี  คอื 

          1. ความพงึพอใจ (Willingness) เป็นสภาวะทีเ่กดิความอยากจะรบัในสิง่ทีม่ากระตุน้
ความรูส้กึ เชน่ ไดร้บัรูเ้น้ือหาใหม ่หรอืเกมทีต่อ้งใชค้วามอดทนในการเล่น  เป็นตน้ 

          2. ความสนใจ (Interest) เป็นสภาวะต่อเน่ืองจากความพงึพอใจทีจ่ะสะสมในตวัมาก
น้อยแตกต่างกนัไป เชน่ เน้ือหาในแต่ระดบั วธิสีอน บุคลกิของคร ูฯลฯ 

          3. แรงจงูใจ (Motivation) ในกรณทีีน่กัเรยีนสนใจวชิาทีเ่รยีนพฤตกิรรมต่างๆ ทีจ่ะ
ตามมา คอื พยายามทาํสิง่ต่างๆ ใหส้าํเรจ็ไมท่อ้ถอย ถา้ไมส่นใจกจ็ะแสดงพฤตกิรรมในทางตรงขา้ม 

เจตคติ 

องคป์ระกอบทางดา้นปญัญา 
( Cognitive  Component ) 

องคป์ระกอบทางดา้นความรูส้กึ 
( Affective  Component ) 

องคป์ระกอบทางการปฏบิตั ิ
( Behavioral  Component ) 

วดัไดโ้ดย 
สาํรวจ , สอบถาม 

วดัไดโ้ดย 
เครือ่งมอืวดัทางกายภาพ 
เชน่ อตัราการเตน้ของหวัใจ 

 ความดนัโลหติ 

วดัไดโ้ดย 
การสงัเกตพฤตกิรรมที่

เปลีย่น 
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           4. ความวติกกงัวล (Anxiety) เป็นสภาวะจติทีม่คีวามเครยีด ซึง่อาจจะเน่ืองมาก
จากการตัง้ความหวงัไว ้แลว้กลวัทาํไมเ่สรจ็ หรอืทาํแลว้ไมป่ระสบความสาํเรจ็ หรอืความไมพ่รอ้ม
แต่ตอ้งทาํ 

           5. มโนภาพแหง่ตน (Self – Concept) เป็นความรูส้กึเกีย่วกบัสภาพของตนเอง
หลงัจากทีไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัวชิาคณติศาสตร ์ 
 
  1.5  การเปล่ียนแปลงเจตคติ 
         นกัการศกึษาหลายทา่นไดเ้สนอวธิกีารเปลีย่นแปลงเจตคตไิวด้งัน้ีคอื 
          สุชา  จนัทน์เอม (2544: 274) ได้กล่าวว่า เจตคติบางอย่างพอที่จะปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเห็นว่าเป็นไปในทางที่จะทําให้บุคลิกภาพเสื่อมเสีย จึงได้แนะนําวิธีการ
เปลีย่นแปลงเจตคตไิว ้3 ประการคอื 
         1. การชกัชวน (Persuation) มบุีคคลเป็นจํานวนมากทีส่ามารถปรบัปรุงเจตคตหิรอื
เปลีย่นเจตคตขิองตนเสยีใหม่  หลงัจากไดร้บัคําแนะนํา บอกเล่า หรอืไดร้บัความรูเ้พิม่พูนขึน้ เช่น  
เดก็ทีเ่คยกลวัความมดื หากไดร้บัคาํแนะนําหรอืคาํอธบิายใหท้ราบความจรงิ อาจจะเลกิกลวัได ้
           2. การเปลีย่นกลุ่ม (Group Change) กลุ่มมอีทิธพิลต่อการสรา้งเจตคตขิองบุคคล
มาก ฉะนัน้ หากจะเปลี่ยนเจตคตขิองบุคคล อาจจะลองเปลี่ยนกลุ่มสมาชกิดูจะช่วยได ้เช่น เดก็ที ่
ขีเ้กยีจเรยีนหนงัสอื เพราะอยูก่บักลุ่มเพื่อนขีเ้กยีจเรยีน ถา้หากจดักลุ่มเสยีใหมใ่หย้า้ยไปอยูก่บักลุ่ม
ทีข่ยนัเรยีน  เดก็จะคอ่ย ๆ เปลีย่นมาขยนัเรยีนตามกลุ่มทีต่นอยูก่ไ็ด ้
         3. การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เป็นการชกัชวนใหบุ้คคลหนัมาสนใจหรอืรบัรู้
โดยการสร้างสิง่แปลกใหม่ เช่น ตัง้ชื่อแปลกๆ เพื่อใหค้นสนใจ ใช้ภาษาแปลกๆ อ้างว่าเป็นพวก
เดยีวกนั เพื่อใหค้นทัว่ไปสนใจและเขา้มาหา การแจกฟร ีเช่น บรษิทัทีผ่ลติสนิคา้ใหม่ๆ  กม็กัจะแจก
ฟรกี่อน ขายภายหลงั หรอืหาของแถม ผูท้ี่ผลติกางเกงใหม่ๆ กโ็ฆษณาว่าวยัรุ่นทัง้หญิงและชาย
ชอบ ใครไมใ่ชก้จ็ะกลายเป็นคนลา้สมยั  เป็นตน้ 
       การเปลีย่นแปลงจะไดผ้ลอยา่งไรขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ 3 ประการ  คอื 
         1. การเลอืกรบัรู ้(Selective Perception) คนเราจะรบัรูใ้นสิง่ทีเ่หน็ว่าเหมาะสมกบัตน
เทา่นัน้ หากสิง่ใดทีไ่มเ่หมาะสมกบัตน ตนจะตดัออกไป คอื ไมร่บัรูน้ัน่เอง เช่น คนทีช่อบดนตรจีะไว
ต่อเรื่องเพลง ไดย้นิเสยีงเพลงทีใ่ด กร็ูว้่าเป็นเพลงอะไร ใครรอ้ง ผูท้ีไ่มส่นใจ เปิดใหด้งัอยา่งไรกไ็ม่รู้
วา่เป็นเพลงอะไร เมือ่รบัรูส้ ิง่ใดแลว้ จะเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของตนและเปลีย่นแปลงไดย้าก 
         2. การหลกีเลี่ยง (Avoidance) คอืตนเราจะรบัเอาสิง่ที่ใหค้วามสุขหรอืใหใ้นสิง่ที่ตน
ตอ้งการเทา่นัน้ สว่นสิง่ทีจ่ะบงัเกดิความทุกขแ์ก่ตน บุคคลจะไมย่อมรบั คนชนิดน้ีกเ็ปลีย่นเจตคตไิด้
ยากเชน่เดยีวกบัพวกแรก 



 14 

         3. การสนับสนุนของกลุ่ม (Group Support) บุคคลทีป่ระสบความสาํเรจ็ขณะอยู่ใน
กลุ่มหน่ึง กไ็มอ่ยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงกลุ่มใหม ่เพราะมคีวามสุขและประสบความสาํเรจ็แลว้ พวกน้ีก็
จะเปลีย่นแปลงเจตคตยิากเชน่เดยีวกนั 
       แสงเดอืน  ทวสีนิ (2545: 71) กล่าวว่า เจตคติเป็นสิง่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้  
แต่ตอ้งอาศยัเวลาพอสมควร ทัง้น้ีเพราะในการสรา้งเจตคตแิต่ละเรื่อง  ส่วนใหญ่แลว้ตอ้งใชเ้วลาใน
การสัง่สอนอยู่นานพอสมควร ดงันัน้ในการที่จะเปลี่ยนจึงต้องอาศยัเวลาเช่นกนั หลกัที่สามารถ
เปลีย่นเจตคตขิองบุคคลไดม้ดีงัน้ี 
         1. สรา้งตวัเลยีนแบบ (Identification  Figure) ทีเ่หมาะสมใหก้บัผูท้ีเ่ราตอ้งการจะ
เปลีย่นเจตคต ิ ลกัษณะทีส่าํคญัของตวัเลยีนแบบ  เชน่ 
    -  ตอ้งเป็นบุคคลทีผู่น้ัน้สามารถพึง่พาอาศยัได ้
    -  ตอ้งเป็นบุคคลทีส่าํคญัในชวีติของผูน้ัน้ 
    -  ตอ้งเป็นบุคคลทีผู่น้ัน้ยกยอ่ง เชื่อถอื 
    -  ตอ้งเป็นบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง มศีกัดิศ์ร ี มบีารมพีอทีจ่ะทาํใหผู้น้ัน้เชื่อถอืได ้
    -  ตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามอบอุน่ มลีกัษณะเป็นกนัเอง  และมคีวามเขา้ใจ 
         2. ใช้วิธีการพูดหรือการสื่อสาร  (Communication) เพื่อ เปลี่ยนแปลงเจตคต ิ
นกัจติวทิยาไดอ้ธบิายวา่การพดูเพือ่เปลีย่นเจตคตนิัน้มไีด ้ 2  วธิ ี คอื 
    -  การพูดโดยอา้งเหตุผล (Logical Argument) การพูดชกัจูงเพื่อเปลีย่นเจตคติ
ของบุคคลวธิน้ีี  จะตอ้งเป็นการพดูโดยเสนอขอ้เทจ็จรงิทัง้ในสว่นดแีละไมด่ ีเพือ่ใหผู้น้ัน้ใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการตดัสนิใจเลอืกดว้ยตนเอง 
    -  การพดูเรา้อารมณ์  (Emotional Appeal) การพดูในลกัษณะน้ีมกัจะพดูโดยเน้น
เพยีงดา้นเดยีวและพยายามเสนอเหตุผลเพยีงดา้นเดยีว การชกัจูงในลกัษณะน้ีอาจจะทําใหค้ล้อย
ตามไดง้า่ยแต่อาจเกดิผลเสยีถา้ผูน้ัน้มารูเ้หตุผลอกีดา้นหน่ึงในภายหลงั 
         3. ใชว้ธิกีารจดัสภาพการณ์และสิง่แวดล้อมต่างๆ เพื่อเอือ้อํานวยใหเ้กดิการเปลี่ยน
เจตคตไิปในแนวทางทีต่อ้งการ เช่น การใหเ้ขา้ไปมสี่วนรว่ม การจดักจิกรรม การเล่นบทบาทสมมต ิ 
เป็นตน้ 
      เพราพรรณ  เปลีย่นภู่ (2542: 103 – 105) ไดแ้นะนําวธิกีารเปลีย่นเจตคตไิวด้งัน้ีคอื  
         1. การใหข้อ้โตแ้ยง้ทีม่เีหตุผล ซึง่มอียู ่2 ประเภท  คอื 
    1.1 โดยใหข้อ้มูลเน้ือหา (Information) ในเรื่องที่ต้องการจะเปลี่ยนเพิม่เตมิ เช่น  
ใหอ้่านหนังสื่อทีใ่หค้วามรู ้ศกึษา ชีแ้จงในเรื่องนัน้เพิม่เตมิ ทําใหเ้ขา้ใจไดถู้กตอ้งขึน้ เมื่อไดค้วามรู้
เพิม่ขึน้ เจตคตกิจ็ะเปลีย่นไปได ้
    1.2 โดยการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คอืการชกัชวนใหค้นทีม่คีวามคดิอยู่
แลว้เชื่อตามคาํบอกเล่า การโฆษณาชวนเชื่อ 
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         2. เปลี่ยนโดยใชอ้ทิธพิลของสมาชกิในกลุ่ม โดยใหส้มาชกิช่วยกนัเปลี่ยนเจตคต ิ 
เช่น  กําหนดใหท้ําตามกฎขอ้บงัคบัของกลุ่ม และถ้าไม่ทํา มบีทลงโทษสําหรบัผูไ้ม่ทําตาม แต่ถ้า
หากใครทําตามกจ็ะแสดงการยอมรบั ใหค้วามปลอดภยั ใหก้ารยกย่อง ซึ่งโดยปกติสมาชกิใหม่มี
ความพยายามทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มอยูแ่ลว้ 
         3. เปลีย่นโดยบงัคบัใหเ้ปลีย่น การบงัคบัมอียู ่2 อยา่งคอื 
    3.1 โดยใหม้สี่วนเกี่ยวขอ้งใกล้ชดิกบัสิง่นัน้  การใกล้ชดิเหน็ความด ีไดร้บัความ
เป็นมิตร อบอุ่น ปลอดภัย อาจจะเปลี่ยนเจตคติได้ อน่ึงกลุ่มที่ให้อยู่ด้วยต้องดีน่าเชื่อถือด้วย   
เช่น ถา้เกลยีดคนผวิดํา บงัคบัใหไ้ปอยู่กบัครอบครวัคนผวิดําทีด่พีรอ้มทุกดา้น ความใกลช้ดิจะช่วย
ทาํใหเ้ขาเปลีย่นความคดิได ้
    3.2  ใหแ้สดงบทบาท โดยใหแ้สดงท่าททีีต่รงกนัขา้มกบัเจตคตทิีม่อียู่เดมิ เช่น
เกลยีดใครกแ็สดงท่าทวี่ารกั แสดงเจตคตใินทางตรงกนัขา้มจะช่วยใหเ้ปลีย่นแปลงได ้หากไดป้ฏบิตัิ
นานๆ กจ็ะเหน็ขอ้ดขีองสิง่นัน้ได ้
        4. ใชอ้ทิธพิลของสื่อ (Communicant) ทีน่่าเชื่อถอืในการเปลีย่นเจตคต ิจากการวจิยั
พบวา่ การเลอืกสือ่ 3 ประเภท คอื ผูพ้พิากษา คนธรรมดา อาชญากร ใหม้าพดูเรื่องราวต่างๆ ใหฟ้งั
และเมื่อพูดจบ ถามคนฟงัว่าใครบ้างที่พูดความจรงิ พบว่ามผีูต้อบว่าผูพ้พิากษาพูดจากใจจรงิถึง 
73% และเชื่อคนธรรมดาพดูจรงิกวา่อาชญากร แสดงว่าสื่อทีน่่าเชื่อถอืสามารถสรา้งเจตคตทิีด่ใีหก้บั
ผูอ้ื่นได ้
        5. เปลีย่นบุคลกิภาพ การเปลีย่นบุคลกิภาพเปลีย่นไดย้าก แต่ถา้เปลีย่นบุคลกิภาพได้
กจ็ะเปลีย่นเจตคตขิองบุคคลได ้เช่น เปลี่ยนบุคลกิภาพจากคนวางอํานาจ กดขี ่ขม่เหง มองโลกใน
แง่ร้าย ให้เป็นคนที่ยอมรับผู้อื่น เห็นคุณค่าของคนอื่น มองโลกในแง่ดี เป็นต้น การเปลี่ยน
บุคลกิภาพไดก้จ็ะสามารถชว่ยเปลีย่นความรูส้กึนึกคดิไดง้า่ยขึน้ 
            กล่าวโดยสรุป การสรา้งเจตคตเิป็นเรื่องทีเ่ปลี่ยนแปลงไดย้าก แต่สามารถเปลี่ยน
เจตคติได้ด้วยกนัหลายวิธี คือ การชกัชวน การเปลี่ยนกลุ่ม การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างตัว
เลยีนแบบ  การพูดสื่อสาร การจดัสภาพการณ์และสภาพแวดล้อม การใหข้อ้มูลโต้แยง้ การบงัคบั 
การใชอ้ทิธพิลของสือ่  และการเปลีย่นบุคลกิภาพ 
 
    1.6  เทคนิคการวดัเจตคติ  
          นกัการศกึษาหลายทา่นไดก้ล่าวถงึเทคนิคการสรา้งเจตคตไิวด้งัน้ี 
            เพราพรรณ  เปลีย่นภู่ (2542: 105 – 106) กล่าวว่า การวดัเจตคตทิาํไดห้ลายวธิ ี 
เพราะเหตุที่เจตคติเป็นการรวมพฤติกรรมในด้านการรู้ อารมณ์ และความพรอ้มที่จะทํากิจกรรม  
การวดัเจตคตจิงึทาํไดค้อ่นขา้งยาก และตอ้งใชว้ธิกีารวดัแบบต่อเน่ืองและตดิตามเป็นระยะเวลานาน  
วธิวีดัเจตคตทิีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจุบนัคอื 
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            1. การสงัเกต เป็นวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมดว้ยการตดิตาม เฝ้ามอง และจดบนัทกึ
พฤตกิรรมอย่างมรีะบบ ผูถู้กสงัเกตจะต้องไม่รูต้วัว่ากําลงัถูกตดิตามสงัเกตพฤตกิรรม ซึง่ในกรณีน้ี
อาจใชโ้ทรทศัน์วงจรปิดถ่ายพฤตกิรรมแลว้มาวเิคราะหภ์ายหลงัได ้  
            2. การใช้แบบสอบถาม จดัเป็นการวดัเจตคติแบบการเขยีนตอบ (Paper-Pencil 
test) โดยกําหนดใหต้อบดว้ยการรายงานตนเอง (Self - Report) ว่ามคีวามคดิเหน็ ความรูส้กึ   
หรือมีการปฏิบตัิอย่างไรในเรื่องที่สอบถาม เช่น การแก้ปญัหาการใช้สิง่เสพติดของเยาวชนใน
สถานศกึษา สงักดักรมอาชวีศกึษา เป็นตน้ ซึง่อาจทาํโดยการสง่แบบสอบถามทางไปรษณียห์รอืไป
ทดสอบตามสถานที่ต่างๆ ขอ้ดขีองการใช้แบบสอบถาม คอืสามารถทดสอบได้หลายคนในเวลา
เดยีวกนัและผูถู้กทดสอบจะรูส้กึเป็นอสิระในการตอบ ไม่รูส้กึว่าตนเองถูกตดิตาม หรอืถูกเฝ้ามอง  
นอกจากน้ียงัตอบไดโ้ดยไมจ่าํกดัเวลาอกีดว้ย 
          สุชา  จนัทน์เอม (2544: 271 – 273) กล่าววา่ การวดัเจตคต ิทาํใหเ้ราเขา้ใจเจตคติ
ของบุคคลอื่น  สามารถทาํนายพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ได ้การวดัเจตคตอิาจทาํไดห้ลายแบบดงัน้ี 

1. Scaling  Technique  เป็นวธิหีน่ึงทีใ่ชใ้นการวดัเจตคต ิมอียู ่2 แบบคอื 
         1.1 วธิขีองเทอรส์โตน แบบน้ีประกอบดว้ยประโยคต่างๆ ประมาณ 10 – 20  

ประโยค หรอืมากกว่านัน้ ประโยคต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นตวัแทนของระดบัความคดิเหน็ต่างๆ กนั   
ผู้ถูกทดสอบจะต้องแสดงให้เหน็ว่าเขาเหน็ด้วยกบัประโยคใดบ้าง ประโยคหน่ึงจะกําหนดเอาไว ้ 
คอื กําหนดเป็น Scale value ขึ้น เริม่จาก 0.0 ซึ่งเป็นประโยคที่ไม่พงึพอใจมากที่สุด 
เรื่อยๆ ไป  ถงึ  5.5  สาํหรบัประโยคทีม่คีวามรูส้กึเป็นกลางๆ จนกระทัง่ 11.0 ซึง่มคี่าสงูสุดสาํหรบั
ประโยคทีพ่งึพอใจมากทีส่ดุ 

         ตวัอยา่ง การสรา้งแบบทดสอบตามวธิขีองเทอรส์โตน เพื่อวดัเจตคตขิองคนงาน
ทีม่ต่ีอบรษิทัทีเ่ขาทาํ 

         ขา้พเจา้คดิวา่บรษิทัน้ีดแูลคนงานดกีวา่บรษิทัอื่น ๆ..................................10.4 
         ถา้ขา้พเจา้จะหางานใหม ่ กค็งจะเลอืกบรษิทัน้ีอกี.....................................9.5 
         คนงานเอาใจใสบ่รษิทัเทา่ๆ กบับรษิทัเอาใจใสค่นงาน...............................5.1 

      1.2 วิธีของลิเกิร์ต มาตราส่วนแบบน้ี ประกอบด้วยประโยคต่างๆ ซึ่งแต่ละ
ประโยคผู้ถูกทดสอบจะแสดงความรู้สึกของตนออกมา 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย  
เฉยๆ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ แต่ระดบัมคีะแนนใหไ้วต้ัง้แต่ 1 – 5  คะแนน คะแนนของคน
หน่ึงๆ ไดจ้ากคะแนนรวมจากทุกประโยค 
      ตวัอยา่งแบบทดสอบเจตคตขิองกลุ่มบุคคลเกีย่วกบัเรือ่งทีร่ฐับาลจะยืน่มอืเขา้ไป
ควบคุมธุรกจิต่าง ๆ เชน่ 
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รายการ เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย เฉย ๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

1.  รฐับาลควรออก
ระเบยีบเกีย่วกบัธุรกจิ
ใหม้ากขึน้ 
 

     

 
             2. Polling การหยัง่เสียงประชาชน ส่วนมากใช้กบัการเลือกตัง้พรรคการเมือง  
หรือที่ทําอะไรเกี่ยวกับประชาชน ก็ต้องมีการตรวจสอบ หยัง่เสียงกันเพื่อหยัง่ดูว่า มหาชนมี
ความรูส้กึในเรื่องนัน้ๆ อยา่งไร เช่น การลดกําลงัอาวุธ การเลอืกตัง้พรรคการเมอืงทีป่ระชาชนนิยม  
เป็นต้น  ผลการหยัง่เสยีงจะออกมาตรงหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัวธิกีารสุ่มตวัอย่าง จํานวนกลุ่มตวัอย่าง  
และกลุ่มตวัอยา่งนัน้เป็นตวัแทนของประชากรไดห้รอืไม ่
             3. Questionnaire คอื การใชแ้บบสอบถามว่าเหน็ดว้ยหรอืไม ่ดหีรอืไมด่ ีโดยแบ่ง
การสอบถามออกเป็น 2 แบบ คอื 
        3.1 Fixed – alternative Questions คอื คาํถามทีถ่ามเฉพาะเจาะจงลงไป  
แลว้ใหต้อบตามเรือ่งทีถ่ามเทา่นัน้ 
        3.2  Open – ended  Questions คอื คาํถามทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบแสดงความ
คดิเหน็เพิม่เติม แล้วนําความคดิเหน็หรอืความรูส้กึของคนส่วนมากมาจดักลุ่มดูว่า เขาเหล่านัน้มี
ความรูส้กึอยา่งไร หรอืมเีจตคตเิชน่ไร 
                ดงันัน้ การวดัเจตคตทิําไดห้ลายวธิ ีเพราะเหตุทีเ่จตคตเิป็นการรวมพฤตกิรรม
ในดา้นการรู ้อารมณ์ และความพรอ้มทีจ่ะทํากจิกรรม เทคนิคการวดัเจตคตมิดีว้ยกนัหลายวธิ ีคอื  
การสงัเกต การใชแ้บบสอบถาม Scaling Technique Polling  และ Questionnaire 
 

   1.7  การสร้างเจตคติ 
        เจตคตเิกดิจากการเรยีนรูแ้ละการเพิม่พนูประสบการณ์ใหแ้ก่บุคคล ดงันัน้จงึมนีกัการ

ศกึษาหลายทา่นไดก้ล่าวถงึวธิกีารสรา้งเจตคตไิวด้งัน้ี 
           สุชา  จนัทน์เอม (2544: 273) กล่าวว่า การสรา้งเจตคตทิี่ต้องการนัน้ต้องคํานึงถึง
องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งเจตคต ิมดีงัน้ีคอื 
          1. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลทุกคน ตัง้แต่ 
เกิดมาจนกระทัง่ตาย วฒันธรรมของชาติต่างๆ แตกต่างกนัออกไป เริม่จากครอบครวั โรงเรยีน   
วดั สถาบนัอื่นๆ ในสงัคม วทิยุ โทรทศัน์  สื่อมวลชนต่างๆ มอีทิธพิลต่อการสรา้งเจตคตทิัง้สิน้ เช่น  
คนไทยนบัถอืผูส้งูอาย ุหรอืเรยีกวา่นบัถอืวยัวุฒ ิคนสว่นใหญ่จะนบนอบและใหค้วามเกรงใจผูส้งูอาย ุ 
เป็นตน้  นบัวา่เป็นสิง่ทีด่ทีีก่่อใหเ้กดิความอบอุน่ทัง้ผูเ้รยีกและผูถู้กเรยีกอยา่งยิง่ 
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           2. ครอบครวั (Family) ครอบครวัเป็นแหล่งแรกที่อบรมให้เด็กเรยีนรู้การสมาคม 
ต่างๆ จงึมอีทิธพิลมากทีสุ่ดในการสรา้งเจตคตใิหแ้ก่เดก็ ตลอดจนการปลูกฝงัเจตคตใินการดําเนิน
ชวีติใหแ้ก่บุตรของตน ทัง้น้ีเพราะเดก็มกัเลยีนแบบและเชื่อฟงัพอ่แมอ่ยูแ่ลว้ มผีูส้าํรวจพบว่าเจตคติ
ของพอ่แมก่บัลกูคลา้ยคลงึกนัมาก 
           3. กลุ่มเพื่อน (Social Group) เดก็ทีจ่ากบดิามารดามาอยูก่บักลุ่มเพื่อนตัง้แต่เลก็ๆ 
จะไดร้บัอทิธพิลต่างๆ จากกลุ่มเพื่อนมากทเีดยีว ทัง้น้ีเพราะเดก็ต้องการการยอมรบัจากเพื่อน  
ตอ้งการคาํแนะนําและความชว่ยเหลอืจากเพือ่นฝงู นัน่คอื เดก็ตอ้งการมมีติรนัน่เอง 
           4. บุคลกิภาพ (Personality) ลกัษณะบุคลิกภาพมคีวามสมัพนัธ์หรอืมอีทิธพิลต่อ
เจตคตขิองบุคคลมากเหมอืนกนั พวกทีช่อบออกสงัคม พวกหนีสงัคม พวกชอบเด่น หรอืพวกอ่อน
น้อม จะมเีจตคตไิมเ่หมอืนกนั 
          เพราพรรณ  เปลีย่นภู่ (2542: 100 – 101) กล่าวว่า เจตคตเิป็นเรื่องของการเรยีนรู ้ 
ดงันัน้จงึสามารถสรา้งเจตคตใิหก้บับุคคลไดด้งัน้ี 

          1. การใหก้ารเรยีนรู ้อทิธพิลของสิง่แวดลอ้มในสงัคม การศกึษา การอบรมมสี่วน
รว่มสรา้งเจตคตใิหเ้กดิขึน้ได ้เชน่ การอา่นหนงัสอืพมิพ ์ขอ้ความในหนงัสอืชว่ยความรูส้กึใหจ้ากการ
อบรมของครอบครวั ในบางกรณีการยอมรบัปทสัถานหรอืระเบียบแบบแผนของสงัคมทําให้เรา
สามารถสรา้งเจตคตต่ิอบางสิง่ได ้ทัง้ๆ ทีไ่มเ่คยไดเ้หน็ หรอืไดเ้คยสมัผสัมาก่อน เช่น เจตคตต่ิอสผีวิ 
เจตคตต่ิอเผา่พนัธุ ์เป็นตน้ 
           การไดเ้รยีนรู ้ได้ยนิ ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ ความรูน้ี้จะช่วยกําหนดเจตคติ
ของตนได ้เช่น เรยีนเรื่องเกีย่วกบัอเมรกิา อาจจะทําใหม้เีจตคตทิีด่หีรอืไม่ดต่ีอชาวอเมรกินัไดท้ัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีใ่หเ้ป็นทางบวกหรอืทางลบ 
           2. ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัของแต่ละบุคคล แรงเสรมิทีไ่ดร้บัดว้ยตนเองจะทาํใหเ้ราเกดิ
เจตคตต่ิอสิง่นัน้อย่างถูกตอ้งขึน้ เช่น เจตคตต่ิอการรบัน้องใหมข่องมหาวทิยาลยันัน้ ความรูส้กึของ
เราก่อนเขา้มหาวทิยาลยักบัความรูส้กึเป็นน้องใหม่นัน้แตกต่างกนั ประสบการณ์นอกจากจะเพิม่
ความแน่ชดัแล้ว อาจจะทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงเจตคตภิายหลงัได ้เช่น เจตคตทิี่ไดร้บัเมื่อเป็น
น้องใหม ่อาจจะช่วยสง่เสรมิใหเ้ราชอบมากขึน้ หรอืเกลยีดมากขึน้หรอืเปลีย่นแปลงจากทีเ่คยไดย้นิ  
ได้ฟงัจากสมยัที่เป็นเด็ก หรอืสมยัอยู่นอกวงการนักศึกษาได้ เช่น จากการชอบรบัน้องใหม่อาจ
กลบัไปเป็นไมช่อบกไ็ด ้ เป็นตน้ 
           ประสบการณ์ตรงอกีลกัษณะหน่ึงคอื การปฏบิตัติวัของครอบครวั เช่น การยกย่อง
บุตรชาย จะทาํใหบุ้ตรชายเกดิเจตคตต่ิอตนเองว่ามคีวามสาํคญัต่อครอบครวั หรอืการสอบตกทาํให้
ไมช่อบวชิานัน้ หรอืเรยีนแลว้นําความรูไ้ปใชไ้มไ่ด ้เป็นตน้ ประสบการณ์ตรงเหล่าน้ี จะทาํใหผู้เ้รยีน
สรา้งเจตคตทิีด่ขี ึน้ได ้
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            3. อิทธิพลของสิ่งที่พบ ประสบการณ์ที่ร้ายแรงต่อตนเอง ทําให้เกิดความตื่น
ตระหนกเกดิความหวาดกลวัในชวีติ และมอีทิธพิลทีจ่ะสรา้งเจตคตขิองตนเองได ้แมว้่าประสบการณ์
นัน้เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวกต็าม เช่น ไดพ้บคนผวิดําคนหน่ึง ในขณะทีเ่ขากําลงัฆ่าผูห้ญงิและเดก็  
ภาพนัน้ก่อใหเ้กดิความกลวั ความสะเทอืนใจ ตกใจ จะสามารถทาํใหเ้กดิความรูส้กึในทางลบต่อคน
ผวิดาํทัง้หมด พฤตกิรรมทีแ่สดงออกจะแสดงปฏกิริยิาต่อตา้นคนผวิดาํ  เป็นตน้ 
            4. การรบัเอาเจตคติของผู้อื่นมาเป็นของตน เด็กมีแนวโน้มที่จะมีเจตคติต่อสิ่ง 
ต่างๆ เช่นเดยีวกบับดิามารดา ครู โรงเรยีน เพื่อน ฯลฯ  ซึ่งจะมสี่วนช่วยส่งเสรมิสนับสนุนเจตคติ
ของเด็ก เช่น เด็กที่มาจากครอบครวัรํ่ารวย สภาพความเป็นอยู่ดี เพื่อนที่คบก็จะอยู่ในสภาพ
เดียวกัน คือ รํ่ารวย ฐานะทางสงัคมดี อยู่โรงเรียนเป็นที่มีชื่อเสียงและมีเจตคติคล้ายคลึงกัน   
สิ่งเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเกี่ยวพนัสนับสนุนเจตคติของเด็ก โดยเด็กจะรบัฟงัและยึดถือ
ความรูส้กึหรอืเจตคติแบบนัน้ใช้เป็นฐานในการพฒันาเจตคติข ัน้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามเจตคติน้ี
อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดร้บั ในแต่ละชว่งชวีติของตน 
            คนส่วนใหญ่มกัจะยอมรบัเอาเจตคตขิองกลุ่มมาเป็นของตน โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่รา
จะเป็นสมาชิก (หรืออยากจะเป็นสมาชิก) เช่น นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มีเจตคติ
เชน่เดยีวกบันกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทีต่นอยากจะเขา้ศกึษา เป็นตน้ ผูเ้รยีนสว่นหน่ึงจะยอมรบัเจต
คตขิองผูส้อนมาเป็นเจตคตขิองตน  ดงันัน้ผูส้อนจงึเป็นอกีผูห้น่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งเจตคตขิอง
ผูเ้รยีน 
            5. เกดิจากความต้องการ (Need – Satisfaction) บางคนสรา้งเจตคตเิพื่อสนอง
ความตอ้งการของตนเอง เชน่ เดก็ตอ้งการใหพ้อ่แมร่กั ทราบว่าพอ่เกลยีดคนจน เดก็กพ็ลอยเกลยีด
ดว้ย ทัง้น้ีเพือ่จะเอาใจใหผู้ใ้หญ่รกั และยอมรบั ซึง่เป็นการกระทาํเพือ่สนองความตอ้งการของตนเอง  
หรอืเกดิจากความตอ้งการความปลอดภยั เชน่ เจา้นายเกลยีดใคร กแ็สดงทา่ทรีงัเกยีจดว้ย เป็นตน้ 
          อาภรณ์  ใจเทีย่ง  (สุกญัญา  เทยีนพทิกัษ์. 2543: 47 – 48  อา้งองิจาก  อาภรณ์ ใจ
เทีย่ง. 2537: 64 – 65) กล่าวว่าครผููส้อนจดัเป็นบุคคลสาํคญัในการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิเจตคตทิีด่ี
ต่อการเรยีนการสอน วธิกีารสง่เสรมิม ี7 วธิ ีคอื 
            1. ให้ขอ้เท็จจรงิที่ถูกต้องแก่ผู้เรยีน โดยวธิีการอธิบาย หรอืจดัประสบการณ์ให้
ผูเ้รยีนนําไปพจิารณาไตรต่รอง จนเกดิการยอมรบัเจตคตนิัน้ 
            2. ชกัจูงให้ผู้เรยีนเกิดการยอมรบัโดยการให้คําแนะนํา บอกเล่า หรอืให้ความรู้
เพิม่เตมิจากทีผู่เ้รยีนเคยรูม้า 
            3. จดักจิกรรมทีเ่รา้ใจใหเ้กดิการยอมรบั เช่น การใหช้มภาพยนตร ์ดูละคร หรอืดู
รปูภาพ 
            4. ใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อใหค้นเกดิประสบการณ์ตรง ผูเ้รยีนไดพ้บไดส้มัผสัดว้ย
ตนเอง  ยอ่มเปลีย่นเจตคตหิรอืยอมรบัเจตคตใิหม ่
            5. สรา้งความประทบัใจแก่ผูเ้รยีน 
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             6. การอ่านหนงัสอืจะช่วยเปลีย่นเจตคตไิดบ้า้ง เพราะผูอ้่านมกัจะนําตนเองเขา้ไป
สวมบทบาทตัวเอกในเรื่อง ทําให้คนคล้อยตามแนวคิดต่างๆ ถ้าผู้สอนจัดหนังสือที่ดีให้ผู้อ่าน  
ผูเ้รยีนยอ่มไดเ้จตคตทิีต่อ้งการ 
             ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า การสรา้งเจตคติที่ดมีดี้วยกนัหลายวธิ ีเช่น การใหก้าร
เรยีนรู ้คําแนะนําและประสบการณ์ตรงทีด่ ีการรบัเอาเจตคตขิองผูอ้ื่นมาเป็นของตน ความตอ้งการ
แต่ละบุคคล การจดักจิกรรมทีเ่รา้ความสนใจ การสรา้งความประทบัใจแก่ผูเ้รยีน  เป็นตน้ 
 
    1.8  ประโยชน์ของเจตคติ 
            อเนก  สวุรรณบณัฑติ และ ภาสกร  อดุลพฒันกจิ (2548: 135) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์
ของเจตคตไิวด้งัน้ี 
          1. ชว่ยใหเ้ราเตรยีมพรอ้มในการทาํกจิกรรมต่างๆ เพือ่ความสาํเรจ็ในกจิกรรมนัน้ๆ  
          2. ชว่ยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ ทัง้น้ีเพราะเจตคตเิป็นสว่นหน่ึงของบุคลกิภาพ 
          3. ทําใหท้ราบหรอืรู้ผลล่วงหน้าว่าสิง่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมผีลเป็นอย่างไรถ้า
บุคคลนัน้ๆ มเีจตคตอิยา่งนัน้อะไรจะเกดิขึน้ 
          4. ช่วยใหเ้ราสามารถหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนา และสามารถหาสิง่อื่น หรอืสิง่ที่
นําความพงึพอใจมาทดแทนได ้
 
     1.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติในการเรียน 
  1.9.1  งานวิจยัในประเทศ 
  นกัการศกึษาหลายทา่นไดศ้กึษางานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัเจตคตใินการเรยีนไวด้งัน้ี 
  สกุญัญา  เทยีนพทิกัษ์กุล  (2543: 74) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอ
การเรยีน และคงทนในการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่องโจทยป์ญัหา ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยใชห้นังสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรม พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชห้นังสอืเรยีน
เล่มเลก็เชงิวรรณกรรม มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์งูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหนังสอื
เรยีนตามคูม่อืคร ู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .01 
  สุปราณี  พูนประสทิธิ ์ (2546: 81) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความ
รบัผดิชอบในการเรยีน และเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6   
จากการสอนด้วยชุดการเรยีนการสอน 3 แบบ  พบว่าเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 จากการสอนดว้ยชุดการสอนแบบประกอบคาํบรรยาย ชุดการเรยีนการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่ม ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล และการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  
จากการสอนดว้ยแบบประกอบคําบรรยาย การสอนแบบกจิกรรมกลุ่ม การสอนแบบรายบุคคลสูง
กวา่การสอนแบบปกต ิ
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  สุฑารตัน์  ขวญัอ่อน (2547: 31) ไดศ้กึษาผลของกจิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอทศันคตต่ิอ
การเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนปฐัวกิรณ์วทิยา เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรยีนมทีศันคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์างบวกมากขึน้กว่าก่อน
ไดร้บัการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นกัเรยีนมทีศันคตต่ิอการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรท์างบวกมากขึน้กว่าก่อนทีไ่ม่ไดร้บัการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  อย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมทีศันคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์างบวก
มากกวา่นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 

1.9.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
นกัการศกึษาหลายทา่นไดศ้กึษางานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัเจตคตใินการเรยีนไวด้งัน้ี 
แมสแตทอโน  (Mastantuono. 1970: 248) ไดศ้กึษาเจตคตต่ิอวชิาเลขคณิตของ

นกัเรยีนเกรด 3 และเกรด 5 จาํนวน 602 คน โดยใชแ้บบทดสอบสีฉ่บบั ผลปรากฏว่าค่าสหสมัพนัธ์
ภายในของแบบทดสอบเจตคติทัง้สี่ฉบับมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทัง้ระดับชัน้เรียนและเพศ  
นอกจากน้ียงักล่าววา่  เจตคตต่ิอวชิาคณติใชพ้ยากรณ์ผลการเรยีนของนกัเรยีนไดด้ว้ย    
  บราวน์  และโฮลซแมน ( Brown; & Holtxman. 1976: 4) ไดศ้กึษาพบวา่   
  1. เจตคตใินการเรยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมี
นยัสาํคญั 
  2. นกัเรยีนมสีตปิญัญาเทา่กนั แต่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั เพราะม ี
เจตคตแิละแรงจงูใจในการเรยีนแตกต่างกนั 
  3. นกัเรยีนสว่นใหญ่ทีม่เีจตคตไิปในทางลบจะไดค้ะแนนตํ่ากวา่ระดบัทีค่ะแนนที่
คาดไว ้สว่นนกัเรยีนทีม่เีจตคตไิปในทางบวกต่อวชิาคณติศาสตร ์สามารถทาํคะแนนเฉลีย่ได้
เหนือกวา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ทีค่าดไว ้
     

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมกลุ่ม 
   2.1 ความหมายของกลุ่ม 
        นกัการศกึษาและนกัจติวทิยาไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่กลุ่มไวด้งัน้ี 
        อนงค ์ วเิศษสุวรรณ์  (2544: 3) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มไวว้่า บุคคลจํานวนหน่ึง
รวมตวักนั  เพือ่ใหไ้ดง้านตามจุดมุง่หมาย 
                กลัล ี (ถนัดกจิ  ยามาล.ี 2543: 8 อา้งองิจาก  Gully. 1963: 62) กล่าวว่า กลุ่มมี
ความหมายลกึซึ้งกว่าการที่บุคคลมาอยู่ร่วมกนั แต่กลุ่มจะต้องประกอบด้วยลกัษณะสามประการ  
คอื มวีตัถุประสงคร์ว่มกนั และวตัถุประสงคน์ัน้จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิแต่ละคน
ดว้ย ผลของการทาํงานเกดิจากความรว่มมอืของสมาชกิทุกคนในกลุ่ม มกีารสื่อสารทางวาจา หรอืมี
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ 



 22 

                 สุฑารตัน์  ขวญัอ่อน (2547: 6) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มไวว้่า กลุ่ม หมายถงึ การที่
บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปมารวมกนัทีใ่ดทีห่น่ึง โดยมกีารตดิต่อเกีย่วขอ้งกนั มกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนั
และกนัมผีลประโยชน์ร่วมกนั มคีวามพอใจ มกีารยอมรบั และใหค้วามเคารพในความคดิเหน็ซึง่กนั
และกนัเพือ่ใหบ้รรลุจุดมุง่หมายรว่มกนัซึง่เป็นจุดมุง่มายของกลุ่ม 
         จากคาํจาํกดัความขา้งตน้สรปุไดว้า่ กลุ่ม หมายถงึ การทีบุ่คคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปมา
รวมกนัโดยมจุีดมุ่งหมายเดยีวกนั โดยมกีารติดต่อเกี่ยวขอ้งกนั มกีารพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนัมี
ผลประโยชน์รว่มกนั และมกีารสือ่สารทางวาจา หรอืมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ 
 

2.2 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
                  นกัการศกึษาหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมกลุ่มไวด้งัน้ี 
                  พงษ์พนัธ ์  พงษ์โสภา (2542: 4) กล่าวว่า กจิกรรมกลุ่มจะเริม่ขึน้นบัตัง้แต่มบุีคคล  
2 คนขึน้ไป มาทาํกจิกรรมรว่มกนั โดยมวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนั เมื่อมนุษยเ์ขา้มารว่มกลุ่มกนักจ็ะเกดิ
เป็นบทบาทของกลุ่มขึน้มา ทัง้น้ีเพราะกลุ่มมอีทิธพิลอยูใ่นตวัของมนัเอง อทิธพิลของกลุ่มสามารถที่
จะขดัเกลาลกัษณะท่าทขีองสมาชกิในกลุ่ม ใหแ้ปรเปลี่ยนไปได ้ เราจงึไดเ้หน็ความเคลื่อนไหว
เปลีย่นแปลงสถานภาพของกลุ่มทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ ไมว่่าจะเป็นไปในทศิทางทีส่รา้งสรรคพ์ฒันา หรอื
ลา้หลงัเลวลงกต็าม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการในกลุ่ม 
                   คมเพชร ฉัตรศุภกุล  (2546: 6) กล่าวว่า กจิกรรมกลุ่ม หมายถงึ การนําเอา
ประสบการณ์มาวางแผนแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีต่้องการในสมาชกิ
แต่ละคน และการเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มโดยส่วนร่วม การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่มโดย
วธิกีารดงักล่าวน้ี  จะทาํใหเ้กดิการพฒันาในตวับุคคลทุกคน 

กาญจนา  ไชยพนัธุ์ (2549: 3) กล่าวว่ากจิกรรมกลุ่ม คอื การที่บุคคลมารวมกนั 
เพื่อศึกษาประสบการณ์ของกลุ่มหลายๆ ฝ่ายศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นําผู้ตามความคิด   
ฝึกปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และมกีารศกึษาจากประสบการณ์ โดยผูศ้กึษาจะตอ้งเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ในประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ 

จากความหมายของกจิกรรมกลุ่ม สรุปไดว้่า กจิกรรมกลุ่ม หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ 
ที่ดําเนินการโดยกลุ่ม มกีารวางแผนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม  
หรอืสมาชกิต่อสมาชกิ สมาชกิในกลุ่มไดม้สีว่นรว่มในการกระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงรว่มกนัและปฏสิมัพนัธ์
ทีเ่กดิขึน้ในกลุ่ม ทาํใหส้มาชกิแต่ละคนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และเรยีนรูเ้กีย่วกบัการทาํงานกลุ่ม 
สามารถนําประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากกลุ่มไปพฒันาต่อไป 
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                 2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักิจกรรมกลุ่ม 
                    นกัการศกึษาไดใ้หแ้นวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักจิกรรมกลุ่มไวด้งัน้ี 

กาญจนา  ไชยพนัธุ ์(2549: 24 – 31) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักจิกรรม
กลุ่มไวด้งัน้ี 

2.3.1 ทฤษฎสีนาม (Field Theory) ของเคริท์ เลวนิ (Kurt Lewin) แบ่งลกัษณะของ
กลุ่มเป็น 2 แบบ   

        1) ลกัษณะตามสภาพของกลุ่ม (Topological Construction) หมายถงึ กลุ่มที่
พจิารณาสภาพภายในของกลุ่มเป็นสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่น  คอื   

   ก) พืน้ที ่(Region) ส่วนของขนาดและรูปร่างของกลุ่ม (Social Space)  
มคีวามแตกต่างกนัออกไป  ทาํใหก้ลุ่มเกดิความตงึเครยีดหรอืสมดุลได ้

   ข) ขอบเขต (Barrier) เป็นส่วนของขอบเขตที่ติดต่อระหว่างบุคคลกบั
บุคคลหรอืระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม  มขีอบเขตมากกจ็ะเป็นอุปสรรคในการตดิต่อสื่อสารหรอืการสรา้ง
สมัพนัธก์นั  

        2) ลกัษณะตามการเคลื่อนที่ของกลุ่ม (Dynamics Construction) กลุ่มที่
พจิารณาตามพลงักลุ่มเป็นสาํคญั   

   ก) ลดความตงึเครยีด (Tension) เป็นภาวะที่เกดิความไม่สมดุลในกลุ่ม
สมาชกิของกลุ่มตอ้งชว่ยกนัลดความตงึเครยีดลง 

   ข) ทศิทาง  (Vector) เป็นการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมาย จะช่วยใหก้ลุ่มเกดิ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ถือว่าเป็นพลวตัรของกลุ่ม ดงันัน้ในกระบวนการกลุ่มสมาชิกต้อง
ชว่ยกนัในการดาํเนินกจิกรรมทาํใหท้ศิทางไปสูจุ่ดหมายเรว็ขึน้ 

   ค) แรงดงึดูด (Valance) เป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม
และแรงยดึเหน่ียวระหว่างกลุ่ม ทําให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย ถ้าสมาชิกในกลุ่มมแีรงยดึเหน่ียวสูง   
กลุ่มกจ็ะรวมตวักนัสงู  ก่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ในการดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม 

         3) พฤตกิรรมของบุคคลในกลุ่ม 
   ก) พฤตกิรรมเป็นผลมาจากพลงัความสมัพนัธข์องสมาชกิในกลุ่ม กลุ่ม 

ไมไ่ดเ้กดิจากการรวมตวัของสมาชกิเพยีงอยา่งเดยีว แต่เป็นผลจากการเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัและกนั
ในกลุ่ม 

   ข) โครงสรา้งของกลุ่มเกดิจากการรวมตวัของบุคคลทีม่ลีกัษณะแตกต่าง
กนั 

   ค) การรวมกลุ่มแต่ละครัง้จะต้องมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  
โดยเป็นปฏสิมัพนัธใ์นรปูของการกระทาํ ความรูส้กึ และความคดิ 
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    จ) องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การกระทํา ความรู้สึกและ
ความคดิ จะก่อใหเ้กดิโครงสรา้งของกลุ่ม ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชกิใน
กลุ่ม 

    ฉ) สมาชกิในกลุ่มจะมกีารปรบัตวัเขา้หากนั และพยายามช่วยกนัทาํงาน 
ซึง่การทีบุ่คคลพยายามปรบับุคลกิภาพของตนทีม่คีวามแตกต่างกนัน้ี จะก่อใหเ้กดิความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนั และทาํใหเ้กดิแรงผลกัดนัของกลุ่มในการทาํงานเป็นไปดว้ยด ี

    2.3.2 ทฤษฎปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction Theory)  ของบาเลส (Bales) ไดก้ล่าวถงึ
แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎน้ีี  คอื   

        1) กลุ่มจะมปีฏสิมัพนัธโ์ดยการกระทาํกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
        2) ปฏสิมัพนัธจ์ะเป็นปฏสิมัพนัธท์ุกๆ ดา้น  คอื  

  ก) ปฏสิมัพนัธท์างรา่งกาย 
  ข) ปฏสิมัพนัธท์างวาจา 
  ค) ปฏสิมัพนัธท์างจติใจ 

        3) กจิกรรมต่างๆ  ทีก่ระทาํผา่นการมปีฏสิมัพนัธน้ี์ จะก่อใหเ้กดิอารมณ์  
ความรูส้กึ 

 2.3.3 ทฤษฎบุีคลกิภาพของกลุ่ม  (Group Syntality Theory) ของแคทเทล  
( Cattell ) ทฤษฎน้ีีอาศยัหลกัการจากทฤษฎกีารเสรมิแรง  (Reinforcement Teory) คอื  กฎแหง่ผล  
(Low of Effect)  เพือ่อธบิายพฤตกิรรมของกลุ่ม  แนวคดิในทฤษฎน้ีีประกอบดว้ย 

        1) ลกัษณะของกลุ่มประกอบดว้ย 
  ก) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว  

(PopulationTraits) ไดแ้ก่ สตปิญัญา ทศันคต ิบุคลกิภาพ  เป็นตน้   
  ข) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมบุีคลกิภาพเฉพาะกลุ่ม  (Syntality Traits  หรอื   

Personality Traits) ซึง่จะทาํใหแ้ต่ละกลุ่มมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป บุคลกิภาพของกลุ่มไดจ้าก
ความสามารถของกลุ่มที่มอียู่ในการกระทําของสมาชกิร่วมกนั เช่น การตดัสนิใจ พฤตกิรรม หรอื
การแสดงออกของสมาชกิ  เป็นตน้   

   ค) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมลีกัษณะโครงสรา้งภายในโดยเฉพาะ  
(Characteristic of  Internal Structure)  ซึง่หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิและแบบแผน
หรอืลกัษณะในการรวมกลุม่  เชน่  มกีารแสดงบทบาทตําแหน่งหน้าที ่ มกีารสือ่สารระหวา่งสมาชกิ  
เป็นตน้ 

         2) พลงัหรอืการเปลีย่นแปลงบุคลกิภาพของกลุ่ม  (Dynamics of Syntality)   
หมายถงึ การแสดงกจิกรรมหรอืความร่วมมอืของสมาชกิในกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหมาย อย่างใดอย่างหน่ึง  
มลีกัษณะ 2 ประการ คอื 
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   ก) ลกัษณะทีท่ําใหก้ลุ่มรวมกนัได ้(Maintenance Synergy) หมายถงึ  
ลกัษณะของความร่วมมอืในการทํากจิกรรมของสมาชกิแต่ละกลุ่มเพื่อใหค้วามสมัพนัธ์ เป็นไปได้
อย่างราบรื่นและก่อให้เกิดความสามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจกัน (Cohesion) ซึ่งจะทําให้การ
รวมกลุ่มไมม่กีารแตกแยกหรอืการถอนตวัออกจากกลุม่ 

   ข) ลกัษณะทีท่าํใหก้ลุ่มประสบความสาํเรจ็ (Effective Synergy)  
หมายถงึ กจิกรรมทีส่มาชกิกระทาํเพือ่ใหก้ลุ่มบรรลุจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้

  3.2.4 ทฤษฎสีมัฤทธผิลของกลุ่ม  (A Theory of Group Achivement) ของ 
สต้อกดลิล์ ( Stogdill ) มวีตัถุประสงคส์ําคญัในเรื่องผลผลติหรอืสมัฤทธผิลของกลุ่ม   แต่เน้น
โครงสรา้งของทฤษฎปีระกอบดว้ยตวัแปร  3  ประเภท  คอื 

         1) การลงทุนของสมาชกิหรอืตวัแปรที่สมาชกิป้อนใส่เขา้ไป  (Member 
Input)  คอื  การแสดงออกของสมาชกิภายในกลุ่ม  รวมถงึการกระทาํและการแสดงออก โดยเฉพาะ
ในเรือ่งต่อไปน้ี 

   ก) เมื่อบุคคลมาอยูร่วมกนัจะมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction ) เกดิขึน้ มกีาร
กระทาํมปีฏกิริยิาตอบสนอง  หรอืการแสดงออกระหวา่งสมาชกิตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 

   ข)  การแสดงออก  (Performance) หมายถึง การโต้ตอบหรือการ
ตอบสนองของสมาชกิอนัเป็นสว่นหน่ึงของการมปีฏสิมัพนัธ ์เชน่ การตดัสนิใจ การเตรยีมการสื่อสาร  
การรว่มมอืรว่มใจในการทาํงาน 

   ค) ความคาดหวงั (Expectations) หมายถงึ สิง่ทีป่ระกอบกนัเขา้เพื่อช่วย
เสริมแรงให้สมาชิกคาดหวงัความพอใจที่จะได้รบัจากการรวมกลุ่ม เช่น จุดมุ่งหมายของกลุ่ม   
การแสดงบทบาทต่างๆ  ความมัน่คงของกลุ่ม 

         2) สื่อกลางของการลงทุนของสมาชกิ (Mediating Variables) เมื่อสมาชกิมี
การลงทุนโดยการกระทาํหรอืมปีฏสิมัพนัธ ์รวมทัง้การคาดหวงัผลรว่มกนัแลว้ สิง่หน่ึงทีจ่ะทาํใหก้ลุ่ม
บรรลุผลตามจุดมุง่หมายทีต่อ้งการ คอื การกาํหนดโครงสรา้งของกลุ่มขึน้ ประกอบดว้ย 

   ก) โครงสรา้งอย่างเป็นทางการ คอื สิง่ที่คาดหวงัจากการมปีฏสิมัพนัธ์
ของสมาชกิ เช่น การกําหนดตําแหน่งใหแ้ก่สมาชกิแต่ละคนใหม้ฐีานะและหน้าที ่ตามทีค่วรจะเป็น
เพือ่ใหผ้ลของการทาํงานเป็นจรงิขึน้มาได ้

   ข) โครงสรา้งเกีย่วกบับทบาทสมาชกิ คอื โครงสรา้งของกลุ่มทีเ่ชื่อว่าจะ
มอียู่ภายในตวัสมาชกิแต่ละคน สมาชกิแต่ละคนจะมอีสิระที่จะแสดงบทบาทของตนไดอ้ย่างเตม็ที ่ 
บทบาททีก่ล่าวถงึ ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบและอาํนาจในการทาํตามตําแหน่งหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

   ค) ผลของกลุ่มหรอืสมัฤทธผิลของกลุ่ม หมายถงึ ผลทีไ่ดจ้ากการลงทุน
ของสมาชิกจากการแสดงออกการมปีฏิสมัพนัธ์ และการคาดหวงัผลโดยผ่านการแสดงออกตาม
โครงสรา้ง และการกระทาํของกลุ่มทีก่าํหนดขึน้ ผลของกลุ่มทีไ่ดร้บัน้ีมอียู ่3 ประการ คอื   

   ง) ผลผลติของกลุ่ม (Productivity) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงอนัเป็นผล
จากพฤตกิรรมของสมาชกิในกลุ่ม ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางบวกและทางลบ   
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    จ) จรยิธรรมของกลุ่ม (Morale) ความเป็นอสิระในการทํางานหรอืการ
แสดงพฤติกรรมที่จะใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว ถ้ากลุ่มมกีารกําหนดโครงสรา้งและปฏบิตัิตาม
โครงสรา้งนัน้ จรยิธรรมของกลุ่มจะมมีากขึน้   

    ฉ) บูรณาภาพของกลุ่ม (Integration) หรอืความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั
ของสมาชกิในกลุ่ม ซึง่ช่วยใหก้ลุ่มคงสภาพทางโครงสรา้งอยู่ไดแ้ละสามารถดําเนินกจิกรรมกลุ่มได้
ดว้ยด ีจะปรากฎเป็นความพอใจของกลุ่มหรอืการตอบสนองความต้องการของสมาชกิในกลุ่ม รวม
ไปถงึความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างสมาชกิ การไดร้บัการสนับสนุนการแสดงปฏกิริยิาทีส่่งผลดต่ีอกลุ่ม  
ลกัษณะเชน่น้ีบางครัง้เรยีกวา่ “แรงยดึเหน่ียวของกลุ่ม  (Cohesiveness)” 

 2.3.5 ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่ม (Exchange Theory) ของทฟิอลท์ 
( Thifaut ) ทฤษฎน้ีีเน้นความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิและกระบวนการเรยีนรู ้ ซึง่แนวคดิน้ีเป็น
พืน้ฐานของการทาํหน้าทีใ่นกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ีแนวคดิทีส่าํคญัม ี3 ประการ คอื   

        1) ในการรวมกลุ่มทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและเกดิความสมัพนัธ์
ระหวา่งสมาชกิ  ซึง่เกดิจากการทีส่มาชกิในกลุ่มมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัในรปูต่างๆ เชน่ การสือ่สาร  
หรอืการแสดงพฤตกิรรมทีบุ่คคลหน่ึงแสดงต่ออกีคนหน่ึง เชน่ การแสดงพฤตกิรรม การกระทาํหรอื
คาํพดู 

   สรปุแนวคดิของทฤษฎใีนประการแรกในการรวมกลุ่ม  คอื   
   ก) สมาชกิมคีวามสมัพนัธก์นั  (Interpersonal Relationship)   
   ข) สมาชกิมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั  (Interaction) 
   ค) การแสดงปฏสิมัพนัธ ์ คอื  การแสดงพฤตกิรรมในรปูแบบต่างๆ  ของ

สมาชกิ  (Behavior Sequences) 
   ง) พฤตกิรรมทีแ่สดงออกภายในกลุ่มจะเป็นพฤตกิรรมทีเ่ลอืกสรรแลว้   

(Behavior Repertoire)   
         2) แลกเปลีย่นพฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิ  จะก่อใหเ้กดิผล

ของกลุ่ม (Group Outcome) จงึเป็นผลจากการปฏสิมัพนัธ์ของสมาชกิ (Consequences of 
Interaction) ซึง่ประกอบดว้ยรางวลัจากการมปีฏสิมัพนัธ ์เชน่ ความสบายใจ ความสนุกสนาน ความ
อิม่เอมใจ ความพอใจ และเหน็คุณค่าของการพยายามกระทําพฤติกรรมนัน้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามทีต่อ้งการ 
                    2.3.6 ทฤษฎสีงัคมมติ ิ(Sociometric Theory)ของโมเรโน (Moreno) คอื ผูก้่อตัง้
ทฤษฎแีละอาศยัพืน้ฐานทางทฤษฏ ี ดงัน้ี 

        1) การกระทาํและจรยิธรรมหรอืขอบเขตการกระทาํของกลุ่มจะเกดิ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในกลุ่ม 

        2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาความสมัพนัธ ์คอื การแสดงบทบาทจาํลอง   
(Role Playing) หรอืสงัคมมติ ิ(Sociometric) 
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                 2.4  จดุม่งหมายของกลุ่ม 
  นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึจุดมุง่หมายของการรวมกลุ่มไวด้งัน้ี 

ทศวร มณีศรขีาํ (2539: 35 – 36) ไดก้ล่าวไวว้่า กลุ่มทุกกลุ่มจะตอ้งมจุีดมุง่หมาย
ของกลุ่ม  เพราะการมารวมกลุ่มกนัก็เพื่อจุดมุ่งหมายที่ตรงกนันัน่เอง เมื่อสมาชิกมจุีดมุ่งหมาย
สอดคลอ้งต้องกนัมารวมกนั  โดยมปีฏสิมัพนัธ์และกจิกรรมร่วมกนักท็ําใหเ้กดิกลุ่มขึน้ จุดมุ่งหมาย
โดยสว่นรวมของสมาชกิจงึเป็นจุดมุง่หมายของกลุ่ม  

คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 149-150) กล่าวถงึ  ความมุง่หมายของกจิกรรมกลุ่มไว้
ดงัน้ี 

 1. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในตนเองอยา่งถูกตอ้ง โดยปกตทิัว่ไปอาจจะคดิวา่ตนแองมี
ความเขา้ใจในตนเอง ไมจ่าํเป็นตอ้งใหค้นอื่นชีแ้จงว่าตนเป็นคนอยา่งไร ในทางจติวทิยา แลว้มนุษย์
ย่อมเข้าใจตนเอง แต่บางด้านอาจจะไม่เข้าใจตนเอง ทัง้น้ีเพราะว่าแต่ละคนมีการปรบัตัวกับ
สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ลวธิานแตกต่างกนัไป ดว้ยเหตุน้ีกจิกรรมกอ็าจช่วยมนุษยไ์ด ้โดยเป็นกระจกเงา
สะทอ้นใหเ้หน็ภาพของตนเองทุกๆ ดา้น 

           2. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในบุคคลอื่น มนุษยม์คีวามตอ้งการทีจ่ะอยูร่วมกนัอย่างมี
ความสุข ปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงกค็อืความเขา้ใจในสมาชกิของกลุ่ม ความเขา้ใจในบุคคลอื่นจะ
ทําให้เกิดการยอมรบัพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา ดงันัน้ในการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั ของ
สมาชกิจะเปิดโอกาสใหส้มาชกิเกดิการเรยีนรูล้กัษณะต่างๆ  ของแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งด ี

           3. เพื่อสร้างความสามารถในการทํางาน ร่วมกนัระหว่างสมาชิกซึ่งนอกจากจะ
อาศยัความรู ้ความสามารถในการทํางานร่วมกนัระหว่างสมาชกิ สิง่ที่สําคญัและมคีวามหมายต่อ
ความสําเรจ็ของกลุ่ม คอื ความร่วมมอื ซึ่งถ้าขาดความร่วมมอืทีด่จีะทําใหก้ารทํางาน ของกลุ่มไม่
ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรดังนัน้ในการทํากิจกรรมกลุ่ม จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้าง
คุณลกัษณะทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิกลุ่มใหม้ทีกัษะทีจ่าํเป็นต่อการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

 จากจุดมุ่งหมายของกลุ่มข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มมคีวามเขา้ใจตนเอง และเขา้ใจบุคคลอื่นภายในกลุ่ม ซึง่จะทาํใหบุ้คคลปรบัตวั
เองเขา้กบับุคลอื่นในกลุ่มได ้เขา้ใจกระบวนการทาํงาน หรอืแกป้ญัหาต่างๆ ร่วมกนั ประสบการณ์ที่
จดัในกจิกรรมกลุ่มจะชว่ยใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทาํงานรว่มกนั 
 
               2.5  ประเภทของกลุ่ม 
                  นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาไดแ้บ่งประเภทของกลุ่มไวด้งัน้ี 
                  ฟอไซท ์(อนงค ์วเิศษสุวรรณ. 2544: 110; อา้งองิจาก Forsyth. 1999: np) กล่าวถงึ
การจดัประเภทของกลุ่มบาํบดัไว ้3 แบบ คอื 



 28 

  1. กลุ่มจติบําบดั (Group psychotherapy) กลุ่มจติบําบดัใชไ้ดผ้ลดกีบัคนไขท้ี่มี
ปญัหาสุขภาพทางจติ ผูม้ปีญัหาตดิสารเสพตดิ โรคซมึเศรา้ สุขนิสยัในการบรโิภคและบุคลกิภาพ
แปรปรวน 
  2. กลุ่มพฒันาการบุคคล ( Interpersonal learning group) กลุ่มแบบน้ี ช่วยให้
บุคคลเขา้ใจตนเอง และปรบัปรงุทกัษะดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นๆ 
  3. กลุ่มช่วยตนเอง (Self-help group) เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลทีม่ปีญัหา
คลา้ยๆกนั ชว่ยกนัใหก้าํลงัใจและเรยีนรูป้ญัหาของกนัและกนั กลุ่มแบบน้ีอาจเรยีกว่า กลุ่มสนบัสนุน 
(Support group) 

กาญจนา ไชยพนัธุ ์(2549: 6 – 8) ไดแ้บ่งประเภทของกลุ่มไว ้โดยแบ่งตามลกัษณะ
ต่างๆ ทีข่ ึน้อยูก่บัสมาชกิทีเ่ขา้กลุ่ม  ไดแ้บ่งไวเ้ป็นคู ่ๆ  ดงัน้ี 

 1. กลุ่มปฐมภูมแิละกลุ่มทุตยิภูม ิ(Primary  and  Secondary  Group) ซึง่การ
แบ่งกลุ่มประเภทน้ียงัความสมัพนัธข์องกลุ่มเป็นเกณฑ ์ คอื  พจิารณาเกีย่วขอ้งมากน้อยเป็นสาํคญั 

     1.1 กลุ่มปฐมภูม ิ(Primary Group) มลีกัษณะพบปะหรอืการพบเพื่อสงัสรรค์
อยา่งเป็นกนัเอง สมาชกิจะมคีวามสนิทสนมกนัมาก มกีารพบปะกนัระหว่างบุคคลต่อบุคคลอยูเ่สมอ  
นอกจากน้ียงัมกีารร่วมมอืกนัทํางานโดยไม่หวงัผลประโยชน์ เช่น กลุ่มบุคคลในครอบครวั การ
พบปะกนัของวยัรุน่หรอืกลุ่มเพือ่นสนิท เป็นตน้ 

     1.2  กลุ่มทุตยิภูม ิ (Secondary Group) กลุ่มประเภทน้ีจะเป็นกลุ่มทีม่คีวาม
สนใจพเิศษร่วมกนั หรอืสมาชกิในกลุ่มมคีวามสมัพนัธก์นัเป็นทางการ เช่น กลุ่มร่วมกนัทางวชิาชพี  
กลุ่มการเมอืง กลุ่มบุคคลในวงการเดยีวกนั  เป็นตน้ 

 2. กลุ่มทางสงัคมและกลุ่มทางจติวทิยา (Sociogroups and  Psychogroups)  
กลุ่มประเภทน้ีมลีกัษณะรากฐานมากจากจุดมุง่หมายของการจดักลุ่มทีม่คีวามแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

     2.1 กลุ่มทางด้านสงัคม (Sociogroup) กลุ่มประเภทน้ีมจุีดมุ่งหมายส่วนใหญ่  
คอื  การรวมกลุ่มเพือ่ทาํงานบางอยา่งหรอืรวมกนัเพือ่แกไ้ขปญัหา เชน่ กลุ่มทาํวารสาร 

     2.2 กลุ่มทางดา้นจติวทิยา (Psychogroup) กลุ่มประเภทน้ีเป็นกลุ่มเกีย่วขอ้งกบั
บุคคลมากกว่ากลุ่มทางดา้นสงัคม ดงันัน้การเขา้มารวมกลุ่มของสมาชกิเพื่อการพบปะกบัสมาชกิใน
กลุ่ม เช่น กลุ่มทีพ่บกนัของนักศกึษาและไปนัง่คุยกนัเป็นกลุ่มใตต้น้ไม ้ ซึง่การพบปะไมจ่ําเป็นตอ้ง
แกไ้ขปญัหา เมือ่ทุกคนพบกนัมคีวามสขุเพราะการพบกนัทาํใหอ้ารมณ์แจม่ใส 

     กลุ่มทัง้ด้านสงัคมและกลุ่มทางจิตวิทยามีความเกี่ยวข้องกนัอยู่ ดงันัน้กลุ่ม
ทางดา้นจติใจอาจจะพฒันาขึน้มาในกลุ่มทางดา้นสงัคมกไ็ด ้เช่น สมาชกิกลุ่มทางดา้นจติวทิยาบาง
คนมปีญัหาจากภายนอกกลุ่มกอ็าจนํามาอภปิรายในกลุ่มทาํใหก้ลุ่มตอ้งดาํเนินการบางอยา่งเพือ่ช่วย
สมาชกิผูน้ัน้ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า การรวมกลุ่มทัง้สองจะเน้นความสําคญัของการรวมกลุ่มมากกว่า  
คอื กลุ่มทางดา้นสงัคมจะเขา้กลุ่มดว้ยเหตุผลของการทาํงาน แต่กลุ่มทางดา้นจติวทิยารวมกลุ่มดว้ย
เหตุผลของสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล  แต่ในกระบวนการกลุ่มต้องมองทัง้กลุ่มทางดา้นสงัคมและ
กลุ่มทางดา้นจติวทิยา 
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 3. กลุ่มทีเ่ป็นระเบยีบและกลุ่มไมเ่ป็นระเบยีบ  (Organized and Un – Organized  
Groups) มรีายละเอยีดดงัน้ี 

     3.1 กลุ่มทีเ่ป็นระเบยีบ (Organized  Group) กลุ่มประเภทน้ีสมาชกิแต่ละคนจะ
แสดงบทบาทแตกต่างกนัไป แต่จะสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายซึ่งตัง้เอาไว้ การจดักลุ่มประเภทน้ี
อาจจะมตีัง้แต่การจดัในระดบัไมเ่ครง่ครดัจนกระทัง่การจดัอยา่งมกีฎเกณฑอ์ยา่งมากมาย  ถา้กลุ่มมี
ผูนํ้าแต่บทบาทของสมาชกิจะตอ้งแบ่งแยกออกไป ความคาดหวงัของสมาชกิแต่ละคนไม่เหมอืนกนั  
แต่จะมจุีดมุง่หมายรว่มกนั 

     3.2 กลุ่มทีไ่ม่เป็นระเบยีบ (Un – Organized  Group) สมาชกิจะมอีสิระ  
สมาชกิจะไมรู่ว้า่ตนเองมบีทบาทอยา่งไร  และไมรู่ว้า่ตนมหีน้าทีก่ารทาํงานอยา่งไร 

          กลุ่มทัง้สองทีก่ล่าวมาจะมคีวามแตกต่างกนัในแงค่วามมรีะเบยีบจะมมีากใน
กลุ่มที่เป็นระเบียบ แต่จะขาดการยืดหยุ่น เพราะจะดูปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลในกลุ่ม สมาชิกจะมี
อสิรภาพในตนเอง แต่จะมคีวามความรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เพราะจะทําสิง่ที่สําคญัต่อกลุ่ม  
 มกีารทาํงานโดยการแบ่งหน้าที ่นอกจากน้ียงัเพิม่โอกาสใหส้มาชกิแต่ละคนสามารถรว่มมอืกบักลุ่ม  
ผลทีไ่ด ้คอื สมาชกิจะรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบทบาทของสมาชกิจะมบีทบาทเฉพาะที่
ไดร้บั ดงันัน้จงึเกดิความกดดนั แต่เพื่อใหส้มาชกิไดส้ามารถปฏบิตัตินใหส้อคล้องกบักลุ่ม ในทาง
ตรงกนัขา้ม กลุ่มทีไ่ม่เป็นระเบยีบจะมคีวามยดืหยุ่น สมาชกิแต่ละคนจะมเีสรภีาพจะพฒันาบทบาท
ของตนเท่าที่ตนเองพอใจ บทบาทนัน้เป็นการสรา้งขึน้มาดว้ยตนเอง เพื่อใหบุ้คคลอื่นชอบให้
เหมาะสมกบัความสามารถและอารมณ์ของตนเอง 

  4. กลุ่มทีส่มาชกิรูส้กึวา่ตนอยูใ่นกลุ่มและกลุ่มทีส่มาชกิรูส้กึวา่ตนเองอยูน่อกกลุ่ม   
(In-Group and  Out-Group)   
                         4.1 กลุ่มทีส่มาชกิรูส้กึว่าตนอยูใ่นกลุ่ม  (In-Group) กลุ่มทีส่มาชกิรูส้กึว่าตนเอง
อยู่ในกลุ่มจะเกดิความภาคภูมใิจทีเ่ขาไดเ้ป็นสมาชกิและในเวลาเดยีวกนัเขาอยากเป็นเจา้ของกลุ่ม  
ซึง่ทาํใหเ้ขารูส้กึทีอ่ยากจะทาํงานรว่มกบัสมาชกิของกลุ่ม และมคีวามสุขทีไ่ดท้าํงาน ทาํใหทุ้กคนใน
กลุ่มเกดิการเหน็อกเหน็ใจ มคีวามสมัพนัธแ์ละมติรภาพทีด่ต่ีอสมาชกิในกลุ่ม ทําใหก้ารดําเนินงาน
ภายในกลุ่มเป็นผลดตีามมา 
                         4.2  กลุ่มที่สมาชกิรู้สกึว่าตนเองอยู่นอกกลุ่ม (Out-Group) สมาชกิจะรู้สกึไม่
ภาคภูมใิจ ไม่รูส้กึอยากเป็นสมาชกิ ดงันัน้เขาจงึคดิว่าตวัเขาไม่ใช่คนในกลุ่ม ดงันัน้จะไม่ชอบกลุ่ม  
ความรูส้กึไมม่กีารเหน็อกเหน็ใจ ดงันัน้การทาํงานของกลุ่มจะไมไ่ดผ้ลดเีทา่ทีค่วร   
 
                 2.6  ขนาดของกลุ่ม 
                   กรมวชิาการ 2540ได้กล่าวถึงขนาดของกลุ่มไว้ว่า ขนาดของกลุ่มจะมากหรอืน้อย
ขึน้อยู่กบัเน้ือหาของ และจุดมุ่งหมายของการเรยีนการสอนและตามความมาก – น้อย ยาก - งา่ย  
ของงานทีค่รูมอบหมาย กจิกรรมบางประเภทอาจใชก้ลุ่มขนาดเลก็ แต่กจิกรรมบางประเภทอาจใช้
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กลุ่มขนาดใหญ่ ครจูงึควรพจิารณาเองวา่กลุ่มควรมขีนาดเทา่ใดจงึจะเหมาะสมกบัการเรยีนแต่ละครัง้  
โดยทัว่ไปกลุ่มทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนจะมขีนาด 6 – 8 คน 
                   ทศินา  แขมมณี  (2545: 153) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มจะมเีท่าใดนัน้ ขึน้อยู่กบั
ลกัษณะและจุดประสงคข์องกจิกรรม กลุ่มขนาดเลก็มกัจะประกอบดว้ยสมาชกิ 2-5 คน ขนาดใหญ่
ประมาณ  10-20 คน แต่ขนาดทีนิ่ยมคอื 6-8  คน 

คมเพชร  ฉตัรศุภกุล (2546: 110 - 111) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่ม อาจจะเป็นปจัจยั
ทีส่าํคญัประการหน่ึง  ในการพจิารณาธรรมชาต ิ ของปฏสิมัพนัธแ์ตกต่างกนัไปดว้ย ในกลุ่มทีม่ี
สมาชกิมากเกนิความจําเป็นสมาชกิจะต้องทํางานซํ้าซอ้นกนั บางคนคาดหวงัว่าจะไดร้บัผดิชอบ
ทัง้หมดในขณะทีค่นอื่นรูส้กึคบัขอ้งใจทีไ่มม่งีานทาํ ไมม่โีอกาสไดใ้ชท้กัษะทีต่นมอียู ่ขนาดของกลุ่ม
จงึไมค่วรเกนิ 15 คน  จะใหญ่เท่าใด ยอ่มขึน้อยูก่บัความจาํเป็นของสถานการณ์ จุดมุง่หมายของ
กลุ่ม แหล่งทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอื ในกลุ่มและระดบัวุฒภิาวะของบุคคลในกลุ่ม 

กาญจนา  ไชยพนัธุ ์(2549: 18) กล่าวว่า จาํนวนสมาชกิของกลุ่มทีจ่ะจดัเกีย่วกบั
การช่วยในการทาํงานหรอืการเรยีนการสอน ทีเ่หมาะสมคอื 5-10 คน โดยครคูวรเลอืกใหเ้หมาะสม
กบัเน้ือหาวชิาและกจิกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเลก็ทีส่มาชกิไมเ่กนิ 15 คน จะช่วยใหเ้กดิการเคลื่อนไหว
ได้ง่าย ถ้าสมาชิกมากเกินไปอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นและความต้องการได้ไม่ทัว่ถึง  
รวมถงึสมาชกิไมเ่กดิความสนใจและอาจออกไปจากกลุ่ม 

จากขนาดของกลุ่มทีไ่ดก้ล่าวมาสรุปไดว้่า ขนาดของกลุ่มจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบั
เน้ือหาของวชิา และจุดมุง่หมายของการเรยีนการสอน ในวงการศกึษานกัจติวทิยามกัจะศกึษากลุ่ม
ขนาดเลก็ทีม่สีมาชกิไมเ่กนิ 15 คน เพราะเหน็ความสมัพนัธไ์ดอ้ย่างใกลช้ดิ และในดา้นการเรยีนรูก้็
จะมกีารเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลดกีวา่กลุ่มขนาดใหญ่ 

 
                2.7  เวลาและจาํนวนครัง้ท่ีใช้ในการเข้ากลุ่ม  
                  ระยะเวลาและจํานวนครัง้ที่เข้ากลุ่มมีความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนักการศึกษาได้
กาํหนดเวลาและจาํนวนครัง้ทีใ่ชใ้นการเขา้กลุ่มไวด้งัน้ี 
                  ทรอทเชอร ์(Trotzer: 1999) กล่าววา่ ในการกาํหนดระยะเวลาและความถีข่องการเขา้
กลุ่มนัน้ หากจดัทาํกบัสถานศกึษาจาํเป็นตอ้งพจิารณาถงึการจดัเวลาเรยีนของสถานศกึษานัน้ ดว้ย
เช่น ในโรงเรยีนสว่นมากจะจดัเวลา เป็นคาบละ 50 นาท ี เป็นตน้ ซึง่จะช่วยใหก้ําหนดไวว้่าควรใช้
เวลาในการเขา้กลุ่มนานเท่าใด สาํหรบัจาํนวนครัง้ ในการเขา้กลุ่มขึน้อยูก่บั เป้าหมาของกลุ่ม และ
ธรรมชาตขิองสมาชกิกลุ่มแต่อยา่งน้อยทีสุ่ด ควรจะเขา้กลุ่มไมต่ํ่ากว่า 8 ครัง้ ถา้มากกว่าน้ีกย็ิง่เป็น
การด ี
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                   แพทเทอรส์นั (Patterson: 2000) กล่าวว่า การใหท้ํากจิกรรมเป็นกลุ่ม ควรจดั
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ แต่ถา้เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรมมน้ีอยอาจจะจดัสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ช่วงเวลาใน
การเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มสาํหรบัเดก็ประถมศกึษา ควรใชเ้วลาไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง เพราะเดก็อาจเกดิ
ความเบื่อหน่ายได ้

สรุปไดว้่า เวลาและจํานวนครัง้ในการเขา้กลุ่มสําหรบัเดก็ชัน้ประถมศกึษา ไม่ควร
เกิน 1 ชัว่โมงต่อครัง้ และควรจดั  2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์  และในแต่ละกิจกรรมควรจดั 8- 12 ครัง้  
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
                2.8  กิจกรรมท่ีใช้ในกลุ่ม 
                  กจิกรรมที่ใช้ในการทํากิจกรรมกลุ่มมดี้วยกนัหลายประเภท โดยแต่ละกจิกรรมก็มี
จุดมุง่หมายและลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัดงัน้ี 
                   ทศินา  แขมมณ ี(2545: 152) ไดเ้สนอการจดักจิกรรมไวห้ลายวธิดีงัน้ี 

1.  เกม (Game) เป็นวธิกีารวธิหีน่ึงซึ่งสามารถนํามาใชใ้นการสอน โดยครูผูส้อน
สร้างสถานการณ์หรอืเกมการเล่นขึน้ แล้วให้ผู้เรยีนลงเล่นด้วยตนเองภายใต้ขอ้ตกลงหรอืกติกา
บางอย่างทีก่ําหนดไว ้ซึง่ผูเ้รยีน จะต้องตดัสนิใจทําอย่างใดอย่างหน่ึงอนัมผีลออกมาในรูปของการ
แพก้ารชนะ วธิกีารน้ีจะชว่ยใหผู้เ้รยีนฝึกการแกป้ญัหาและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 

2. บทบาทสมมต ิ(Role – Playing) วธิกีารน้ีมลีกัษณะเป็นสถานการณ์สมมติ
เช่นเดยีวกบัเกม แต่มกีารกําหนดบทบาทของผูเ้ล่นในสถานการณ์ทีส่มมตขิึน้มา แลว้ใหผู้เ้รยีนสวม
บทบาทนัน้และแสดงออกมาตามธรรมชาตโิดยอาศยับุคลกิภาพ ประสบการณ์ และความรูส้กึนึกคดิ
ของตนเองเป็นหลกั ดงันัน้ วธิกีารน้ีจงึมสี่วนช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสศกึษาวเิคราะหถ์งึความรูส้กึ
และพฤตกิรรมของตนและผูอ้ื่นอนัจะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ื่นอยา่งลกึซึง้ 

3. กรณีตวัอย่าง (Case) เป็นวธิกีารสอนอกีวธิหีน่ึงซึ่งใชก้รณี  หรอืเรื่องราวต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ มาดดัแปลงและใชเ้ป็นตวัอย่างในการใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา วเิคราะหแ์ละอภปิราย
ร่วมกนั เพื่อสรา้งความเขา้ใจและฝึกฝนหาทางแกไ้ขปญัหานัน้ วธิกีารน้ีจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิ
และพจิารณาขอ้มลูทีต่นไดร้บัอย่างถี่ถ้วน และการอภปิรายจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น
ขอ้มูลซึ่งกนัและกนั  รวมทัง้การนําเอากรณีต่างๆ ซึ่งคล้ายคลึงกบัชวีิตจรงิมาใช้ จะช่วยใหก้าร
เรยีนรูม้ลีกัษณะใกล้เคยีงกบัความจรงิ  ซึ่งมสี่วนทําใหก้ารเรยีนรูม้คีวามหมายสําหรบัผูเ้รยีนมาก
ยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ ยงัเป็นวธิกีารทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝนการเผชญิและแกป้ญัหาโดยไม่ตอ้งรอให้
พบกบัปญัหาจรงิ 

 4. สถานการณ์จําลอง (Simulation) คอื การจาํลองสถานการณ์จรงิเพื่อใหผู้เ้รยีน
ไดล้งไปอยู่ในสถานการณ์นัน้ และไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัความเป็นจรงิในเรื่องนัน้ วธิกีารน้ีจะช่วยให้
ผูเ้รยีนได้มโีอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จรงิผูเ้รยีนอาจจะไม่กล้าแสดง  
เพราะอาจจะเป็นการเสีย่งต่อผลทีจ่ะไดร้บัจนเกนิไป 
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 5. ละคร (Acting or Dramatization) เป็นวธิกีารทีใ่หผู้เ้รยีนไดท้ดลองแสดงบทบาท
ตามบทที่เขยีนหรอืกําหนดไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงให้สมบทที่กําหนดไว้ โดยไม่
นําเอาบุคลกิภาพและความรูส้กึนึกคดิของตนเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งอนัจะมสี่วนทําใหเ้กดิผลเสยีต่อ
การแสดงบทบาทนัน้ๆ วธิกีารน้ีเป็นวธิทีีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้าระ โดยการช่วยกนันําสาระมา
แสดงใหเ้หน็ชดัการทีผู่เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงละครร่วมกนั จะช่วยฝึกใหผู้เ้รยีนเกดิความรบัผดิชอบ
ในการเรยีนรูร้ว่มกนั  ไดฝึ้กการทาํงานรว่มกนั 

 6. การอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) เป็นวธิกีารทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนทุกคนไดม้สี่วนร่วมในการแสดงออก และช่วยใหผู้เ้รยีนไดข้อ้มลูเพิม่เตมิมากขึน้ การจดักลุ่ม
ย่อยมีหลายแบบต่างๆ กันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้จ ัด เช่น การอภิปรายแบบระดมสมอง   
การอภปิรายกลุ่มแบบฟิลลปิ 66  หรอืแบบการอภปิรายแบบเวยีนรอบวงและอภปิรายกลุ่มแบบกลุ่ม
ซอ้น  เป็นตน้ 
 
                 2.9  ลาํดบัขัน้ของการจดักิจกรรมกลุ่ม 

นกัการศกึษาไดก้าํหนดเกีย่วกบัลาํดบัขัน้ของการจดักจิกรรมกลุ่มไวด้งัน้ี 
   จอหน์สนัและจอหน์สนั (อนงคว์เิศษสวุรรณ. 2544: 103-107; อา้งองิจาก Johnson; 
& Johnson.1997: 459) กล่าวถงึ การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มในกลุ่ม วา่มลีาํดบัขัน้ในการพฒันา  
7 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 
     1. ปฐมนิเทศ ขัน้ตอนและกระบวนการ การเริ่มกลุ่มต้องให้สมาชิกได้ร ับรู้
จุดมุ่งหมาย หน้าที่ และลกัษณะงานของกลุ่ม สร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก ทําความตกลง
ร่วมกนัดา้นการทํางาน เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ ความสนใจของสมาชกิ การพบกนัครัง้แรกใน
กลุ่ม ผูนํ้ากลุ่มตอ้งชีแ้จงกระบวนการ แนะนําสมาชกิ บอกลกัษณะงานของกลุ่ม สรา้งความร่วมมอื 
การพึง่พากนัระหวา่งสมาชกิ 
             2.  สรา้งความคุ้นเคยและตกลงร่วมกนั สมาชกิจะเริม่คุ้นเคยกนัและชนิกบั
กระบวนการทํางานในกลุ่ม สมาชกิจะรูค้วามสามารถและขอ้จํากดัของสมาชกิคนอื่นๆในชัน้น้ีผูนํ้า
กลุ่มต้องเน้นกฎเกณฑ์ของกลุ่ม คอื รบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตน  และสมาชกิคนอื่นๆช่วยเหลอื
สมาชกิยอมรบัสนับสนุนและไว้วางใจสมาชกิ ตดัสนิใจร่วมกนั เผชญิปญัหาและแก้ไขปญัหาการ
ทาํงานกนัเป็นกลุ่ม ซึง่ผูนํ้ากลุ่มจะตอ้งเอือ้ใหก้ลุ่มเป็นไปตามแนวทีก่าํหนด 
             3.  สรา้งความไวว้างใจและยอมรบัซึง่กนัและกนั ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัเกดิจาก
การที่สมาชิกตระหนักถึงการช่วยเหลือ พึ่งพากนั ความรู้สกึผูกพนัน้ีจะทําให้สมาชิกรบัผดิชอบ
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกจะตระหนักและยอมรบัความจริงว่ากลุ่มจะเรียนรู้ได้ดีทัง้
กระบวนการและผลงาน ต้องมาจากความร่วมมอืของสมาชกิทุกคนในการมสี่วนร่วมค้นคว้าการ
ทํางานที่ไดร้บัมอบหมาย และแสดงความคดิเหน็ในการอภปิรายกลุ่ม ส่วนความไวว้างใจเกดิจาก
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การที่บุคคลเปิดเผยตนเอง ด้านความคิด ความรู้สกึ โดยสมาชิกยอมรบัต่อความคิด ความรู้สกึ
เหล่านัน้ดว้ย การยอมรบั เขา้ใจ สนบัสนุน และเปิดเผยตนเองเชน่กนั 
             4. ความขดัแยง้และความแตกต่าง การขดัแยง้ ไม่ยอมรบัผูนํ้า แยกตวัไม่ทํางาน
กลุ่มเป็นแบบพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งพากนัในกลุ่ม ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่ของผูนํ้ากลุ่มที่จะต้องช่วย
กระตุน้ใหเ้กดิความผกูพนั ความสมัพนัธภาพระหวา่งสมาชกิ แต่ตอ้งไมใ่ชว้ธิตีดัสนิ บงัคบั ชีนํ้า ควร
เปิดโอกาสใหส้มาชกิไดเ้ผชญิปญัหาและตดัสนิปญัหารว่มกนั 
             5. สรา้งเอกภาพ ยอมรบัจุดมุ่งหมาย กระบวนการและสมาชกิ สมาชกิจะรูส้กึว่า
กระบวนการ กฎเกณฑ์ต่างๆของกลุ่มมาจากสมาชิกเองไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้นํา แรงจูงใจที่จะ
เรยีนรูม้าจากแรงจูงใจภายในบุคคล สมาชกิยอมรบัร่วมและร่วมมอืกนัในการรบัผดิชอบหน้าทีข่อง
ตนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องกลุ่ม 
             6. สร้างงาน กลุ่มมีความผูกพัน สมาชิกร่วมมือกัน กลุ่มมีประสิทธิภาพ มี
เอกลกัษณ์ ทํางานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธิภาพ ไม่ต้องพึ่งพาผู้นํากลุ่ม สมาชกิรบัผดิชอบตนเอง 
รบัผดิชอบกลุ่มรว่มกนั สมัพนัธภาพระหวา่งสมาชกิและผูนํ้าเป็นไปในทางทีด่ ีผูนํ้าเป็นทีป่รกึษาเป็น
เพือ่นรว่มงานมากกวา่เป็นผูส้ ัง่การ 
             7. ขัน้ยุติกลุ่ม การยุติกลุ่ม การออกจากสถานการณ์หน่ึงเพื่อก้าวไปข้างหน้า 
เรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม ่ใหส้ญัญาณการยุตกิลุ่ม และช่วยใหส้มาชกิแสวงหาในการทาํงานกลุ่มอื่นๆ
ต่อไป 
     ทศินา แขมมณ ี(2545: 147) กล่าวถงึการจดักจิกรรมวา่มกีระบวนการดงัน้ี 
    1. ขัน้นํา คอื การเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน เช่น การทบทวน
ความรูเ้ดมิ การสรา้งบรรยากาศใหเ้หมาะสม และเอือ้ต่อการเรยีนรูท้ีจ่ะตามมา เป็นตน้ 
    2. ขัน้กจิกรรม คอื การใหผู้เ้รยีนลงมอืทํากจิกรรมทีเ่ตรยีมไวเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมสี่วน
ร่วมและรบัผิดชอบในการเรียนของตน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ที่จะสามารถนํามา
วเิคราะหอ์ภปิรายใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนขึน้ไดใ้นภายหลงั 
    3. ขัน้อภิปราย คือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด 
ความรูส้กึ และการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ 
    4. ขัน้สรุปและนําไปใช ้เป็นขัน้ตอนของการรวบรวมความคดิเหน็และขอ้มลูต่างๆ 
จากขัน้กิจกรรมและอภิปรายมาประสานกนั จนได้ข้อสรุปที่ชดัเจน รวมทัง้การกระตุ้นให้ผู้เรยีน
นําเอาการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัไปปฏบิตัหิรอืใชจ้รงิในชวีติประจาํวนั 
    จากลาํดบัของกจิกรรมกลุ่มดงักล่าวพอสรปุไดว้า่ ลําดบัขัน้ของกจิกรรมกลุ่มนัน้จะ
ประกอบไปด้วย ขัน้การมสี่วนร่วมเพื่อสร้างความคุ้นเคย ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรม ขัน้วิเคราะห์
ประสบการณ์ ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการเพือ่นําไปใชก้บัตนเอง และขัน้ประเมนิผล โดยใหส้มาชกิ
รว่มกนัประเมนิผลการเรยีนรูท้ีต่นเองไดจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ 
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               2.10  บทบาทของครใูนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
  กจิกรรมกลุ่มหรอืกระบวนการกลุ่ม เป็นการสอนทีย่ดึหลกัการเรยีนรูเ้ป็นจุดสาํคญั  
มุง่สง่เสรมิคุณสมบตัปิระกอบใหแ้ก่ผูเ้รยีน ดงันัน้บทบาทของครจูงึมคีวามสาํคญัมาก ซึง่บทบาทของ
ครใูนการสอนกจิกรรมกลุ่มมนีกัการศกึษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
  กาญจนา  ไชยพนัธุ ์(2549: 65 – 67) กล่าวถงึบทบาทของครใูนการสอนโดยใช้
กจิกรรมกลุ่มดงัน้ี 
   1. บทบาทการเตรยีมการสอน โดยมกีารเตรยีมแผนการสอนใหล้ะเอยีด จดัลําดบั
การสอนใหเ้หมาะสม เตรยีมกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาทีจ่ะสอน จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์การสอน
ใหพ้รอ้ม และเตรยีมตวัครผููส้อนดว้ย สิง่สาํคญัการเตรยีมกจิกรรมกลุ่มจะตอ้งเตรยีมการขัน้ตอนใน
การดําเนินกิจกรรมกลุ่มและการแบ่งกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดปญัหาติดขดั ขลุกขลกั ในขณะที่ดําเนิน
กิจกรรมนัน้  ดงันัน้ครูจึงต้องจําเป็นเตรียมตัวให้พร้อม ต้องดึงกิจกรรมกลุ่มเข้าเสริมเน้ือหาที่
นกัเรยีนตอ้งเรยีนรู ้
   2. บทบาทในการดําเนินกิจกรรมการสอน ในการดําเนินกิจกรรมการสอนนี้  
หมายถงึ ตวัครผููส้อนตอ้งคาํนึงถงึบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบในการสอน  โดยครมูหีน้าทีด่งัน้ี 
       2.1  จดับรรยากาศทีเ่อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรูใ้หม้ากทีส่ดุ 
       2.2  สนบัสนุนและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมกีาํลงัใจทีจ่ะเรยีนรู ้
       2.3  เปิดโอกาสและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นในกจิกรรมการเรยีนโดยทัว่ถงึกนั 
       2.4  คอยอาํนวยความสะดวกใหก้ลุ่มดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งราบรืน่ 
       2.5  แสดงความคดิเหน็และใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรยีนตามวาระและ
โอกาสทีเ่หมาะสม 
       2.6  ส่งเสรมิและใหก้ารสนับสนุนนําทางใหผู้เ้รยีนได้รูว้ธิวีเิคราะห์พฤตกิรรม
การเรยีนรู ้
       2.7  เป็นผูค้อยเชื่อมโยงความคดิเหน็ของผูเ้รยีน และสรุปผลการเรยีนรู ้รวมทัง้
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดนํ้าการเรยีนรูน้ัน้ไปใช ้
   3. บทบาทในการตดิตามผลการสอน การเรยีนรูจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีนไดด้นีัน้  
ผูเ้รยีนจะต้องสามารถนําไปใชก้บัชวีติประจําวนัได ้ดงันัน้ครูจงึต้องรบัผดิชอบที่จะประเมนิผลการ
สอนของตน ดงันัน้ครคูวรจะมกีารประเมนิผลทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจาํเป็นตอ้งคอยตดิตามผลเป็น
ระยะๆ ครไูมค่วรละเลยในการตดิตามดผูลของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็นผูท้ีค่วรใหก้ําลงัใจให้
คาํแนะนําแก่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสม 
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 4. คุณสมบตับิางประการทีจ่าํเป็นสาํหรบัคร ู
       4.1 เป็นนักประชาธปิไตย คอื ใจกวา้ง เคารพรบัฟงั และพจิารณาความคดิเหน็
ของผูเ้รยีน  ไม่ยดึว่าความคดิเหน็ของตนถูกต้องเสมอ และไม่พยายามใช้อํานาจหรอืวธิกีารใดๆ  
อนัเป็นการบงัคบัใหผู้เ้รยีนเชื่อมคลอ้ยตามความคดิเหน็ของตน 
       4.2 เขา้ใจและยอมรบัในตวับุคคล เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไม่ด่วน
ตดัสนิคนอยา่งผวิเผนิ หรอืประเมนิคุณคา่ผูเ้รยีนโดยไมจ่าํเป็น 
       4.3 มคีวามเป็นมติรจรงิใจ เป็นกนัเองกบัผูเ้รยีน 
       4.4 มคีวามอดทนและเตม็ใจชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
   5. ขัน้ตอนในการจดักจิกรรมกลุ่ม  ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนในการจดัดงัน้ี 
       5.1 ขัน้นํา คอื การปพูืน้ฐานใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มในการเรยีน  หรอืการสรา้ง
บรรยากาศใหเ้หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรูท้ีจ่ะตามมา 
       5.2 ขัน้กจิกรรม คอื การใหผู้เ้รยีนได้ลงมอืกระทํากจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง
เป็นการใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิประสบการณ์ตรง ทีส่ามารถนํามาอภปิรายและวเิคราะหไ์ดใ้นภายหลงั 
       5.3 ขัน้อภปิราย วเิคราะห ์คอื การใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงความรูส้กึ ความ
คิดเห็นหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมเสร็จไปแล้ว ครูจะต้องเป็นผู้นําทาง ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
พฤตกิรรมต่างๆ และอภปิรายรว่มกนั จนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้
       5.4 ขัน้ประยุกต์ใชแ้ละสรุป ภายหลงัจากทีผู่เ้รยีนอภปิรายและไดส้รุปแลว้ ครู
จะกระตุ้นให้ผู้เรยีนคดิต่อไปถึงการนําเอาการเรยีนรู้ที่ได้รบัไปใช้ในชีวิตจรงิ ครูและนักเรยีนจะ
ชว่ยกนัสรปุถงึการเรยีนรูท้ ัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 
       5.5 ขัน้ประเมนิผลเป็นสิง่สาํคญั เพราะครตูอ้งประเมนิดวู่า ผูเ้รยีนไดบ้รรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้หรือไม่ โดยครูจะประเมินให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในแต่ละข้อ ดังนัน้
จุดมุง่หมายจะมอียู ่2 ดา้น คอื  ดา้นเน้ือหาวชิา และดา้นกระบวนการกลุ่ม ครจูาํเป็นตอ้งประเมนิผล
ใหค้รบ 2 ดา้น 
 
                2.11 ประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม 
            นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของกจิกรรมไวด้งัน้ี 
                   กาญจนา  ไชยพนัธุ ์(2549: 3) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของกจิกรรมกลุ่มทีนํ่ามาใชใ้น
การเรยีนการสอน  ไวด้งัน้ี 
   1. ผูเ้รยีนไดส้ามารถนําตนเองในการดาํเนินชวีติหรอืดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ไดด้ขีึน้ 
   2. เกดิการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หลายอย่างในหอ้งเรยีน เช่น การสื่อสารระหว่าง
ผูเ้รยีนและผูส้อนโดยกระบวนการกลุ่ม 
   3. ผูเ้รยีนได้ฝึกความรบัผดิชอบและความมวีนิัยที่เกดิจากกฎระเบยีบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของกลุ่ม 
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    4. ลดความขดัแย้งระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน โดยมกีระบวนการกลุ่มเขา้มา
ประสานสมัพนัธ ์
    5. ทําใหผู้ส้อนหรอืครูทราบถงึการบรหิารงานของตนในการจดัการเรยีนการสอน  
เพราะเวลาสอนตอ้งคาํนึงและพจิารณากจิกรรมทีจ่ะใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้
  คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 20 - 24) กล่าววา่ เมื่อบุคคลไดร้ว่มกนัทาํกจิกรรมกลุ่ม 
เราควรจะคาดหวงัความสําเรจ็อะไรบ้าง จากกจิกรรมนัน้ส่วนใหญ่แล้วมกัจะคาดหวงัเฉพาะเรื่อง
ความสาํเรจ็ของกจิกรรม หรอืเน้นเฉพาะเรื่องผลงานทีป่ฏบิตัไิปแลว้เท่านัน้ เช่น ความสาํเรจ็ในการ
จดัรายการแสดง ความสําเร็จในการจดัทําหนังสอืประจํารุ่นหรอืชยัชนะของการแข่งขนัฟุตบอล 
ความจรงิแล้วการหากจิกรรมกลุ่มนัน้ยงัมคีุณค่าสําหรบัสมาชกิในกลุ่มอกีมากมายเพราะในขณะ
ดาํเนินกจิกรรมกลุ่มนัน้ บุคคลจะมคีวามเจรญิงอกงามเพิม่ความมัน่ใจในตนเอง มคีวามคดิรวบยอด
เกีย่วกบัตนเอง (Self concept) ดขีึน้  เกดิความรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า เป็นตน้ ดงันัน้ควรจะไดม้กีาร
พฒันาดว้ยวา่ กจิกรรมกลุ่มมคีุณคา่อยา่งไร นอกเหนือจากเพือ่การทาํงานเพยีงอยา่งเดยีว  
  1. คุณค่าในดา้นพฒันาการ (Developmental Values) กจิกรรมกลุ่มสามารถสรา้ง
พฒันาการใหก้บับุคคลในกลุ่มเป็นอย่างด ี กจิกรรมแต่ละประเภทจะสนองความพงึพอใจของบุคคล
แตกต่างกนัไป คุณคา่ดา้นพฒันาการทีจ่ะเกดิขึน้มดีงัต่อไปน้ี 

     1.1 การสนองความตอ้งการพืน้ฐานของบุคคล นกัจติวทิยา ไดพ้ยายามแยกแยะ
ใหเ้หน็วา่มนุษยม์คีวามตอ้งการทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ ถา้บุคคลจะสามารถดาํรงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ความสขุ เขาจะตอ้งไดร้บัการตอบสนองดว้ยกจิกรรมกลุ่ม ดงัจะไดอ้ธบิายอยา่งยอ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  ก. ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ความต้องการน้ีจะไดร้บัการ
ตอบสนองอยา่งสาํเรจ็เมื่อบุคคลนัน้เป็นทีย่อมรบัของกลุ่มว่าเป็นสมาชกิคนหน่ึง ดงันัน้กลุ่มกจ็ะเป็น
ทีป่ลอดภยัและอบอุ่นใจ เขาสามารถแสดงความรูส้กึนึกคดิ ไดเ้ป็นอย่างด ี เมื่อกลุ่มจะดําเนิน
กจิกรรมอะไรเขากจ็ะเขา้รว่ม ถา้หากกจิกรรมไดร้บัความสาํเรจ็เขากจ็ะเกดิความรูส้กึว่าเขาเป็นคน
หน่ึงทีม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และดาํเนินการไดร้บัความสาํเรจ็ ซึง่จะทาํใหบุ้คคลเกดิความมัน่ใจ
ในตนเอง มชีื่อเสยีงเกยีรตยิศ และเกดิคุณค่าแหง่ตน ดงันัน้จงึเป็นการตอบสนองความตอ้งการอนั
ลกึซึง้ในดา้นการทาํประโยชน์ต่อสงัคม 

  ข. ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการประเภทน้ีมคีวามสาํคญัมาก
บุคคลจะอยูใ่นกลุ่มอย่างมคีวามสุขเมื่อเขารูส้กึอบอุ่นใจ รูส้กึว่ามคีนรกัเขา ความปลอดภยัในดา้น
ความรูส้กึเป็นทีป่รารถนาสาํหรบัคนทุกคน สาํหรบัเดก็วยัรุ่นบางคนถงึกบัหนีออกจากบา้นไปคบ
เพือ่นวยัเดยีวกนั  เพราะเขาคดิวา่เขาจะมคีวามปลอดภยัเมือ่อยูใ่นกลุ่ม 

  ค. ความตอ้งการการยอมรบัจากหมูค่ณะ บุคคลอยูร่วมกลุ่มอยา่ง เป็นสุข  
กต่็อเมือ่กลุ่มใหก้ารยอมรบัการเป็นสมาชกิ แต่ถา้หากเมื่อใดกต็ามกลุ่มเกดิไมย่อมรบัขึน้มา เขาจะมี
ปญัหาในการปรบัตวัที่จะดํารงชวีติอยู่กบักลุ่ม การที่สมาชกิแต่ละคนจะเป็นที่ยอมรบัหรอืไม ่ 
ย่อมขึ้นอยู่กบัโอกาสที่แต่ละคนจะได้ตามความสามารถ ซึ่งในที่น้ีไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็น
ความสามารถทางวชิาการเทา่นัน้ แต่รวมถงึความสามารถโดยทัว่ไป 
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                        1.2 การสรา้งพฒันาการดา้นอารมณ์และสงัคม เมื่อบุคคลเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม
เขาจะไดม้โีอกาสเรยีนรูเ้รื่องการปฏบิตัตินในสงัคม และในขณะเดยีวกนัเขากจ็ะเรยีนรูเ้รื่องการ
ควบคุม การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ดว้ย ทัง้น้ีเพราะเขาจะไดร้บัประสบการณ์จากสมาชกิแต่ละ
คน  เน่ืองจากบุคคลบางคนแสดงออกในทางทีด่แีต่สาํหรบับางคนทีแ่สดงตวัไมเ่หมาะสมตลอดจน
การแสดงออกทางอารมณ์อยา่งไม่เหมาะสม เช่น โกรธโดยไมม่เีหตุผล สมาชกิคนอื่นกจ็ะไมเ่อา
เยีย่งอยา่ง เพราะจะไดม้องเหน็ว่าเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี  ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ากลุ่มสามารถใหป้ระสบการณ์ทัง้
ทางดา้นสงัคมและอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่หมายถงึการสรา้งพฒันาการในตวัสมาชกินัน่เอง 
                         1.3 การพฒันาการดา้น ทศันคต ิความสนใจ ความสามารถ และปกตวิสิยั ทาง
สงัคม ในการดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคม บุคคลจะตอ้งมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลอื่น มคีวามเคารพบุคคลอื่น  
จงึจะทาํใหอ้ยูร่ว่มกบักลุ่มได ้ ถา้หากไมม่คีุณสมบตัดิงักล่าวแลว้ จะทําใหไ้มส่ามารถปรบัตวัไดก้บั
สมาชกิในกลุ่ม 

                1.4 คุณค่าดา้นอาชพี กจิกรรมกลุ่มบางประเภทไมใ่ช่จะใหข้อ้สนเทศทางดา้น
อาชพีเทา่นัน้ แต่จะใหป้ระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ ต่ออาชพีต่างๆ เช่น  ดนตร ีศลิปะ หนงัสอืพมิพ ์   
เป็นตน้ ความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีของบุคคลจะขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในอดตี กล่าวคอื   
การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างประสบการณ์และอาชพี ถา้หากความสมัพนัธน์ัน้เป็นไปไดอ้ยา่งดี
กแ็สดงใหเ้หน็ว่ามโีอกาสจะประกอบอาชพีไดด้ ี ดงันัน้จงึทาํใหเ้หน็ว่าประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการ
ทาํกจิกรรมกลุ่มในโรงเรยีน มคีุณคา่ต่อการจะเลอืกอาชพีของนกัเรยีน 
         1.5 ความเจรญิงอกงามดา้นความรูแ้ละทกัษะ ในขณะทีน่กัเรยีนไดม้โีอกาส 
ทาํงานเป็นกลุ่มนัน้ อาจจะไดร้บัความรูแ้ละทกัษะในบางประการ ตวัอยา่งเช่น การพดูในทีส่าธารณะ  
การอภปิรายกลุ่ม กฎระเบยีบ ในการทาํงานเป็นหมูค่ณะ การประสานงาน เป็นตน้ กลุ่มความสนใจ
ทีน่กัเรยีนเป็นสมาชกิ  อาจจะเป็นดา้น  การละคร  การเขยีน  การกฬีา การถ่ายรปู กย็อ่มจะทาํให้
นกัเรยีนมทีกัษะเฉพาะอยา่งดขีึน้  สรุปแลว้อาจจะกล่าวไดว้่า นกัเรยีนทีเ่ขา้กลุ่มยอ่มจะไดร้บัโอกาส
อนัดมีปีระโยชน์ ต่อตนเอง มากกวา่นกัเรยีนทีไ่มเ่ขา้กลุ่ม 
     2. คุณคา่ในดา้นการวนิิจฉยั (Diagnostic Values)  สาํหรบัผูนํ้ากลุ่ม เมือ่มกีารทาํ
กจิกรรมกลุ่มจะทาํใหม้โีอกาสทีจ่ะสงัเกตสมาชกิในกลุ่มแต่ละคน ทาํใหไ้ดร้บัความเขา้ใจเป็นอยา่งดี
ในตวันกัเรยีน ในกลุ่มทีไ่มเ่ป็นพธิรีตีอง บุคคลทีต่อ้งการไดร้บัความช่วยเหลอืจากการใหค้าํปรกึษา 
จะปรากฎออกมาใหเ้หน็ เช่น นกัเรยีนหญงิ ทีไ่มส่ามารถจะตดิต่อกบับุคคลอื่นในสงัคม เดก็ผูช้ายที่
มคีวามกา้วรา้วและฝึกตนเอง เป็นศูนยก์ลางทําใหก้ลุ่มไม่ยอมรบั เดก็บางคนทีข่ ีอ้ายตอ้งการจะ
ไดร้บัความช่วยเหลอืในการพฒันาทกัษะบางประการ  เดก็ทีม่ลีกัษณะดงักล่าวแลว้ อาจจะปรากฎ
ออกมาใหเ้หน็อยา่งชดัเจนในกลุ่ม  ในขณะทีเ่ขาอยูต่ามลําพงั เราอาจจะไมส่ามารถวนิิจฉยัไดเ้ลยว่า
เขาเป็นคนอยา่งไร 
  คมเพชร ฉตัรศุภกุล ( 2546: 20 - 24)  กล่าวว่า ในการทาํงานเป็นกลุ่มนัน้จะเปิด
โอกาสใหบุ้คคลไดม้กีารประเมนิค่าตนเองในสถานการณ์ทางสงัคม บุคคลแต่ละคนเกดิความสาํนึก
ในเรือ่งความสามารถและขอบเขตของความสามารถของตนเอง ตวัอยา่งเช่น นกัเรยีนบางคนอาจจะ
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มคีวามตอ้งการทีจ่ะแสดงออกในดา้นคาํพดู ใหด้ขีึน้ ทัง้น้ีเพื่อช่วยใหส้ามารถรว่มอภปิรายกลุ่มไดด้ี
ขึน้ การไดร้บัตําแหน่งผูนํ้าจะทาํใหม้ทีกัษะ ในการตดิต่อสาเหตุกบับุคคลอื่น เมื่อมกีารแพใ้นในการ
เลอืกตัง้อาจจะทําใหเ้ขาต้องทําการวนิิจฉัยถงึสาเหตุที่ไม่ได้รบัเลอืก การอยู่ในตําแหน่งที่ต้อง
รบัผดิชอบมากๆ จะแสดงใหเ้หน็ถงึความเขม้แขง็ และความอ่อนแอ อุปนิสยัดา้นความคดิของ
สมาชกิแต่ละคนเป็นสิง่ทา้ทายใหก้ลุ่มเพื่อนรว่มงาน ดงันัน้ในการรว่มกจิกรรมกลุ่มนกัเรยีนจะไดร้บั
การชกันําใหม้กีารคน้พบตนเองและมคีวามเขา้ใจในตนเอง 
                   3. คุณค่าในดา้นการบําบดั (Therapeutic Values) ในรวมกลุ่มของบุคคลนัน้ จะมี
คุณค่าต่อการบําบดัไดเ้ป็นอยา่งด ี  ในโรงพยาบาล  คลนิิก จะนําวธิกีารทางกลุ่มไปใชใ้นการรกัษา
คนไข ้  โดยทาํการบําบดัทางจติวทิยากบัคนไขเ้ป็นกลุ่ม (Group  Psychotherapy) สาํหรบัใน
โรงเรยีน นกัเรยีนทีม่ปีญัหาคลา้ยคลงึกนัอาจจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูใ้หค้าํปรกึษาโดยการให้
คาํปรกึษาแบบกลุ่ม (Group  Counseling) แต่สาํหรบันกัเรยีนทีม่ปีญัหาเพยีงเลก็น้อย กอ็าจจะ
ไดร้บัประโยชน์จากการร่วมกจิกรรมกลุ่มโดยปกตทิําใหส้ามารถแกป้ญัหา ไดเ้ช่นเดยีวกนั เช่น 
นกัเรยีน ทีม่ปีญัหาทางอารมณ์ เมื่อเขา้ไปทาํงานในกลุ่มแลว้อาจจะสามารถทาํงานกบัเพื่อนไดด้ขีึน้ 
รูจ้กัควบคุมอารมณ์  สรา้งความพงึพอใจจากการตดิต่อกบัผูอ้ื่นได ้ มกีารพฒันานิสยัของตนเอง ทาํ
ใหเ้ป็นคนทีม่อีสิระในการทาํงาน  ตลอดจนคน้พบความสามารถพเิศษบางประการในตนเอง 
  4. ในการใชก้ลุ่มเพื่อการบําบดันัน้ จะตอ้งมกีารคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเป็นสมาชกิซึง่
สามารถแสดงปฏสิมัพนัธอ์ยา่งสรา้งสรรค ์ดงันัน้กลุ่มจะตอ้งมคีวามเหมาะสมกบับุคคล ในบางครัง้มี
การคดัเลอืกบุคคลอยา่งไมเ่หมาะสม เชน่ กาํหนดใหน้กัเรยีนทีไ่มก่ลา้ไปอยูใ่นกลุ่มตอ้งทาํกจิกรรมที่
ตวัเขาเองไมเ่คยหวงัวา่จะไดร้บัความสาํเรจ็ ในกรณีเช่นน้ีจะสรา้งปญัหาใหแ้ก่เดก็ แทนทีจ่ะเป็นการ
บําบดัรกัษานกัเรยีนจะเกดิการปรบัตวัแบบถอยหนี (Withdraw) นกัเรยีนทีไ่มก่ลา้จะตอ้งอยูใ่นกลุ่ม
เลก็เสยีก่อน  เพราะเขาตอ้งการความอบอุ่น  ความเป็นกนัเอง เพราะจะช่วยใหเ้ขากลา้มากขึน้    
แต่ถา้ไปอยูใ่นกลุ่มทีม่กีารแขง่ขนัมากๆ  เขาจะรูส้กึลาํบากใจทนัท ี
  5. คุณค่าต่อโรงเรยีนและชุมนุมชน (Values  to the  School  and  Community)  
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม จะมโีอกาสในการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ  ทําใหเ้ป็นบุคคลทีม่ี
ความสามารถมคีุณค่า สรา้งประโยชน์ใหแ้ก่โรงเรยีน และชุมนุมชนได ้เช่น นกัเรยีนทีท่าํงานในสภา
นกัเรยีน กจิกรรมทีเ่ขาปฏบิตัใินสภานัน้ยอ่มจะแบ่งเบาภาระความรบัผดิชอบของโรงเรยีนไปไดบ้า้ง  
ผลงานที่ปรากฏออกมากเ็ป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานในโรงเรยีนดว้ย ในทํานองเดยีวกนั 
ประโยชน์ต่างๆ ทีโ่รงเรยีนไดร้บัจากกจิกรรมกลุ่ม  กจ็ะสง่ผลไปยงัชุมนุมชนทีน่กัเรยีนอาศยัอยู ่ ทาํ
ใหม้สีถานภาพดขีึน้  ทัง้น้ีเพราะว่านกัเรยีนเองเป็นสว่นหน่ึงของชุมนุมชน สิง่ทีเ่ขาปฏบิตัโิรงเรยีน
อาจจะถูกนําไปปฏบิตัใินสงัคมนอกโรงเรยีนดว้ย เช่น นักเรยีนเล่นกฬีาในโรงเรยีน เขาอาจจะ
กลายเป็นนักกฬีาของชุมนุมชน ซึ่งหมายความว่าชุมนุมชนจะไดม้สีมาชกิที่มน้ํีาใจเป็นนักกฬีา   
 มคีวามอดทน  เสยีสละ  รูจ้กัใหอ้ภยัชุมนุมชนกจ็ะมสีภาพดขีึน้เพราะสมาชกิเป็นพลเมอืงดนีัน่เอง 
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  จากประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มมี
ประโยชน์มากมาย  คอื สามารถนําตนเองในการดาํเนินชวีติหรอืดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ไดด้ ีเกดิการ
เปลีย่นแปลงใหม่ๆ  หลายอยา่งในหอ้งเรยีน  ผูเ้รยีนไดฝึ้กความรบัผดิชอบและความมวีนิยัทีเ่กดิจาก
กฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของกลุ่ม ลดความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  โดยมี
กระบวนการกลุ่มเขา้มาประสานสมัพนัธ์  ทําใหผู้ส้อนทราบถงึการบรหิารงานของตนในการจดัการ
เรยีนการสอน  นอกจากน้ีกิจกรรมกลุ่มยงัมปีระโยชน์ในด้านอื่นๆ คือ คุณค่าในด้านพฒันาการ
คุณคา่ดา้นการวจิยั  คุณคา่ดา้นการบาํบดั  และคุณคา่ต่อโรงเรยีนและชุมชน 
 
       2.12 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมกลุ่ม 
     2.12.1 งานวิจยัในประเทศ 
                 นกัการศกึษาหลายทา่นไดศ้กึษางานวจิยัเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่มไวด้งัน้ี 
                      ดวงแข วทิยาสุนทรวงศ ์ (2541: 60) ศกึษาเรื่อง ผลของกลุ่มสมัพนัธเ์พื่อ
พฒันาการปรบัตวัดา้นการเรยีนของนกัเรยีนพยาบาล ชัน้ปีที ่1 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีตรงั
จงัหวดัตรงั โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองเขา้ร่วมกลุ่มสมัพนัธ์ กบักลุ่มควบคุมใหข้อ้สนเทศ พบว่า
นกัศกึษาพยาบาลมกีารปรบัตวัดา้นการเรยีนดขีึน้หลงัการเขา้กลุ่มสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 และนักศกึษาพยาบาลทีเ่ขา้รว่มกลุ่มสมัพนัธม์กีารปรบัตวัดา้นการเรยีนดกีว่านกัเรยีน
พยาบาลทีไ่ดร้บัขอ้สนเทศอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
                       นรารตัน์  กจิเจรญิ (2547: 78 – 79) ไดศ้กึษาผลของกจิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอการรบัรู้
ความสามารถในการแก้ปญัหาด้านการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 วิทยาลัยมิชชัน่ มวกเหล็ก  
พบว่า หลงัใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่ม ทําใหน้ักศกึษาแกป้ญัหาดา้นการเรยีนไดด้ขีึน้ เพราะกจิกรรม
กลุ่มเป็นวธิกีารทีด่ใีนการนําไปพฒันาบุคคลและกลุ่ม เพราะเป็นการใหป้ระสบการณ์ตรง เรยีนรูโ้ดย
การปฏบิตัปิฏบิตั ิชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มกลุ่มมคีวามซาบซึง้ใจ และพอใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุตน 
       นิสรา  คาํมณี (2544: 48 – 50) เป็นการศกึษาของกจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันา
ความเฉลยีวฉลาดดา้นการจูงใจตนเองของนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ศิลปากร จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนที่มคีะแนนความเฉลียวฉลาดด้านการจูงใจ
ตนเองตัง้แต่ T45 ลงมา จาํนวน 30 คน แลว้สุ่มอยา่งงา่ยเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
15 คน โดยใหก้ลุ่มทดลองไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความเฉลยีวฉลาดดา้นการจงูใจตนเอง
จํานวน 16 ครัง้ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อพฒันาความเฉลยีวฉลาดดา้นการจูงใจ
ตนเอง สรุปผลการวจิยัว่า 1) นักเรยีนมคีวามเฉลยีวฉลาดดา้นการจูงใจตนเองสงูขึน้หลงัจากไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความเฉลียวฉลาดด้านการจูงใจตนเอง อย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั .01   
2) นักเรยีนทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มมคีวามเฉลยีวฉลาดดา้นการจงูใจตนเองสงูกว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ด้
เขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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       สุฑารตัน์  ขวญัอ่อน  (2547: 31) ไดศ้กึษาผลของกจิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอทศันคติ
ต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนปฐัวกิรณ์วทิยา เขตบงึกุ่ม  
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรยีนมทีศันคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์างบวกมากขึน้กว่าก่อน
ไดร้บัการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นกัเรยีนมทีศันคตต่ิอการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรท์างบวกมากขึน้กว่าก่อนทีไ่ม่ไดร้บัการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  อย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมทีศันคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์างบวก
มากกวา่นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 
       212.2  งานวิจยัในต่างประเทศ 
       นกัการศกึษาหลายทา่นไดศ้กึษางานวจิยัเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่มไวด้งัน้ี 
                        โจนส ์ (Jones. 2007: 41) ไดท้าํการวจิยัโดยการใชก้จิกรรมกลุ่ม  ในการพฒันา  
เดก็หญงิวยัรุน่ตอนตน้ที ่Nancy  Khattab  Victory  Elementary  School  ในเรื่องการพฒันาทกัษะ
การเรยีนรู ้ ทกัษะการอยู่ในสงัคม  การพฒันานิสยั บทบาทการวางตวัของวยัรุน่ การเหน็คุณค่าใน
ตนเอง  การมองตนเองในแงบ่วกในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางรา่งกายของวยัรุน่  พบว่ากลุ่มสามารถ
พฒันาในเรื่องต่างๆ ได้ดี  เน่ืองจากกลุ่มทําให้เกิดการพฒันาทกัษะด้านการสื่อสาร ทําให้เกิด
ความสมัพนัธใ์นหมูเ่พือ่น  และมปีระสทิธภิาพต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ในอนาคต 
       แบรนนิแกน (Brannigan. 2007: 61-62) ไดท้ําการวจิยัโดยการใชก้จิกรรม 
กลุ่ม  กบัหลกัทางจิตวิทยาการศึกษา เป็นรูปแบบในการพฒันาความสามารถทางด้านวิชาการ   
ที ่ Queensbury  Middle School ซึง่วยัรุน่ตอนกลางอายุระหว่าง 10 – 15 ปี เป็นช่วงวยัแหง่การ
เปลีย่นแปลงทัง้ดา้นพฒันาการต่างๆ มกัคดิดา้นลบกบัตนเอง ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความเครยีดและขาด
ความมัน่ใจในตนเอง รวมถึงการเรยีนในระดบัน้ีต้องสามารถอธบิายเกี่ยวกบัการพฒันาทางด้าน
วชิาการ เดก็วยัน้ีจะถูกคาดหวงัและเกดิแรงกดดนัทางสงัคมในเรื่องการเรยีน การออกแบบการวจิยั
ครัง้น้ีสง่ผลใหน้กัเรยีนไดรู้ก้ารใชท้กัษะการสื่อสาร  ทาํอยา่งไรจงึจะสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัครแูละ
เพือ่นๆ การบรหิารเวลาในการทาํการบา้น การสนบัสนุนจากพอ่แม ่ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะกระตุน้ใหเ้ดก็ลด
ความกลัว มีความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมทัง้พัฒนา
ความสามารถดา้นวชิาการใหส้งูยิง่ขึน้   
 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

            ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
      1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
      2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
      3. การสรา้งและการตรวจสอบเครือ่งมอื 
      4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      5. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร 
  ประชาการที่ใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนเพลนิพฒันา กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 63 คน ทีไ่ด้
ทําแบบสอบถามวดัเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แล้วมีเจตคติทางลบต่อการเรียนวิชา
คณติศาสตรต์ัง้แต่เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่25 ลงมาจาํนวน 16 คน  
  กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเพลนิพฒันา กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 จํานวน 10 คน ที่
ไดม้าจากการสอบถามความสมคัรใจจากประชากร   
   

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย 
   1. แบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
   2. โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 

การสรา้งและการตรวจสอบเครือ่งมือ 
  วิธีการสร้างเครื่องมือ 
   1. แบบสอบถามเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ มลีาํดบัขัน้ในการสรา้งดงัน้ี 
      1.1 ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
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       1.2 กําหนดคํานิยามศพัท์เฉพาะและสร้างแบบสอบถามเจตคติในการเรยีนวชิา
คณติศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกนั 
       1.3 ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ไดค้าํถาม
จํานวน 45 ขอ้ แล้วนําแบบสอบถามเจตคติในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ไปหาความเที่ยงเชงิ
ประจกัษ์ (Face Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 คน ได้แก่อาจารย์ ดร.มณฑริา จารุเพง็  
อาจารย์ ดร. สกล วรเจริญศรี และอาจารย์สุมนา แทนบุญช่วย แลว้นําผลการตรวจสอบของ
ผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขอ้คาํถามทีใ่ชไ้ดค้อืขอ้ทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ตัง้แต่ .5 ขึน้ไป 
                1.4 ผูว้จิยันําแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ เพื่อพจิารณาตรวจสอบอีกครัง้ให้สมบูรณ์ก่อนการนําไปใช้ทดลองใช ้ 
(Try out) 
                1.5 การหาค่าอาํนาจจาํแนก (Item-total Discrimination) ของแบบสอบถาม ผูว้จิยันํา
แบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนคณิตศาสตร ์ทีผ่่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์จาก
ผูท้รงคุณวุฒแิลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 50 คน ซึง่มี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่าง จากนัน้ใชว้ธิหีาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนน
รวมทัง้ฉบบั (Item-total correlation) แลว้คดัเลอืกเฉพาะขอ้ทีม่คี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์.2 ขึน้ไป 
                1.6 วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความ
เทีย่งตรงของเน้ือหาใน แบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรห์ลงัจากผ่านการพจิารณา
จากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ปทดลองใชก้บั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวรรณสว่างจติ กรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั
กลุ่มตวัอย่างทีจ่ะศกึษาจํานวน 50 คน แลว้นําขอ้มลูมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึง่ไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .886  
 

ลกัษณะแบบสอบถามเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
     แบบสอบถามเจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้สึกของ
นักเรียนเกี่ยวกับด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อวิชา
คณติศาสตร ์  
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ตวัอย่างแบบสอบถามเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
             คําชีแ้จง ใหน้ักเรยีนพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ีว่าเป็นจรงิตรงกบัการกระทําของนักเรยีน
เพยีงใด  แลว้โดยทาํเครือ่งหมาย / ลงในชอ่งทีต่รงกบัการกระทาํของนกัเรยีน 
 
    จรงิทีสุ่ด หมายถงึ   ขอ้ความทีต่รงกบัความคดิ ความรูส้กึ หรอืพฤตกิรรมของนกัเรยีน  
                                      มากทีส่ดุ 
     จรงิ      หมายถงึ   ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิ ความรูส้กึ หรอืพฤตกิรรมของนกัเรยีน  
                                      มากพอสมควร 
     จรงิบา้ง หมายถงึ   ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิ ความรูส้กึ หรอืพฤตกิรรมของนกัเรยีน  
                                      บา้งไมต่รงบา้ง 
     จรงิน้อย  หมายถงึ   ขอ้ความนัน้ตรงกบัความคดิ ความรูส้กึ หรอืพฤตกิรรมของนกัเรยีน               
                                      น้อย 
     จรงิน้อยทีส่ดุ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ไมต่รงกบัความคดิ ความรูส้กึ หรอืพฤตกิรรมของ 
                                         นกัเรยีนน้อยทีส่ดุ 
 
ขอ้ ขอ้ความ จรงิ

ทีส่ดุ 
จรงิ จรงิบา้ง จรงิ

น้อย 
จรงิ
น้อย
ทีส่ดุ 

 
01 
 
02 
 
 
03 
 

ดา้นความคดิในวชิาคณติศาสตร ์  
การบา้นวชิาคณติศาสตรเ์ขา้ใจยาก
................................................ 
ดา้นความรูส้กึต่อวชิาคณติศาสตร ์
ฉนัรูส้กึตื่นเตน้ทีจ่ะไดเ้รยีนวชิา
คณติศาสตร.์................................. 
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมใน
วชิาคณติศาสตร ์  
ฉนัทาํการบา้นคณติศาสตรด์ว้ย
ตนเอง........................................... 

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

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

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

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

 
 
........ 
 
 
......... 
 
 
 
.......... 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผูว้จิยัตรวจและใหค้ะแนนตามความหมายของคาํถามในแต่ละขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 
ขอ้ความ 

จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิ
น้อย
ทีส่ดุ 

ขอ้ความทางบวก 5 4 3 2 1 
ขอ้ความทางลบ 1 2 3 4 5 

 
 
เกณฑก์ารแปลความหมาย 

       ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย และกําหนดเกณฑก์ารแปลความหมายในการวจิยั
ครัง้น้ี  ดงัน้ี  
     คะแนนเฉลีย่  4.1 - 5.0 หมายถงึ มเีจตคตใินการเรยีนคณติศาสตรม์ากทีส่ดุ 
     คะแนนเฉลีย่  3.1 - 4.0 หมายถงึ มเีจตคตใินการเรยีนคณติศาสตรม์าก 
                       คะแนนเฉลีย่  2.1 - 3.0 หมายถงึ มเีจตคตใินการเรยีนคณติศาสตรน้์อย 
                       คะแนนเฉลีย่  1.0 -  2.0 หมายถงึ มเีจตคตใินการเรยีนคณติศาสตรน้์อยทีส่ดุ 
 
      2. การสร้างโปรแกรมการพฒันาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์มลีําดบัขัน้
ในการสรา้งดงัน้ี 
  2.1 ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่มเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสรา้งโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่หมายในการทาํวจิยั 
  2.2 จดัโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัคํา
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  2.3 สรา้งโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายการวจิยัและนิยามศพัท์เฉพาะ แล้วนําโปรแกรมที่สร้างขึ้นไปให้ผูท้รงคุณวุฒจิํานวน  
 3  คน  ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.มณฑริา จารุเพง็ อาจารย ์ดร. สกล วรเจรญิศร ีและอาจารยส์ุมนา แทน
บุญชว่ย ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ จุดมุง่หมาย เน้ือหา 
  2.4 นําโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์ี่ปรบัปรุงตาม
คําแนะนําของผูท้รงคุณวุฒแิล้วไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ที่มี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายของการเขา้
โปรแกรมกบัการดาํเนินการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์แลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ขก่อน
นําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจรงิ 
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  2.5 นําโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนคณิตศาสตร ์ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง
แลว้ไปใชท้าํการทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัทาํการทดลอง 12 ครัง้ ๆ ละ 50 นาท ีเป็น
เวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ในวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี เวลา 15.00 น. ถงึเวลา 15.50 น. 
ตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม ถงึ 23  กนัยายน พ.ศ. 2553 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยันําหนังสอืขอความร่วมมอื จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ส ่งถงึผู อ้ํานวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา  เพื ่อขอความอนุเคราะหใ์นการใหน้ ักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ตอบแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์และเขา้รว่มโปรแกรม
การพฒันาเจตคตใินการเรยีนคณติศาสตร ์

2. ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์พื่อนํามาใช้
เป็นขอ้มลูก่อนการทดลอง 

3. ผู้วิจยัดําเนินการทดลอง โดยการนําโปรแกรมการพฒันาเจตคติในการเรียน
คณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

4. ผูว้จิยัดาํเนินการหลงัจากยตุโิปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนคณิตศาสตรใ์หก้ลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามเจตคติในการเรยีนคณิตศาสตร์อีกครัง้ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลหลงัการ
ทดลอง 

5. วเิคราะหเ์จตคตใินการเรยีนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน โดยเปรยีบเทยีบก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลอง 

 
การจดักระทาํและวิเคราะหข้์อมลู 
   แบบแผนการวิจยั 
   การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลองโดยใชก้ารวจิยัแบบ One Group Pretest – Posttest  
Design (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 60) ดงัแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest  Design  
 

  สอบก่อน                ทดลอง   สอบหลงั 
      T1          x         T 2 
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 ความหมายของสญัลกัษณ์ 
 T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
 X แทน โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 
           วิธีการดาํเนินการทดลอง 
   1. ขัน้ก่อนการทดลอง ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลอง  ตอบแบบสอบถามเจตคตใินการ
เรยีนวชิาคณติศาสตร ์แลว้เกบ็ไวเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
   2. การดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร์
กบักลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลา6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ในวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี เวลา 
15.00 น. ถงึเวลา 15.50 น. ตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม ถงึ 23  กนัยายน 2553 
 
ตาราง 2 โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

 

ครัง้ท่ี วนั เดือน ปี เวลา( นาฬิกา )    ประเดน็สาํคญั 

 1 17 สงิหาคม พ.ศ. 2553 15.00 – 15.50  
การปฐมนิเทศ รูว้ตัถุประสงคแ์ละวธิกีารเขา้รว่ม
กจิกรรมกลุ่ม 

 2 19 สงิหาคม พ.ศ. 2553 15.00 – 15.50  
ดา้นความคดิวา่ไดร้บัประโยชน์จากการเรยีน
วชิาคณติศาสตร ์

 3 24 สงิหาคม พ.ศ. 2553 15.00 – 15.50  
ดา้นความคดิวา่วชิาคณติศาสตรไ์มใ่ชว่ชิาที่
ยาก 

4 26 สงิหาคม พ.ศ. 2553   15.00 – 15.50  
ดา้นความคดิวา่วชิาคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่ี
ความสาํคญัและจาํเป็น 

 5 31 สงิหาคม พ.ศ. 2553 15.00 – 15.50  
ดา้นความรูส้กึเกีย่วกบัความชอบและความพงึ
พอใจในวชิาคณติศาสตร ์

 6 2 กนัยายน พ.ศ. 2553 15.00 – 15.50  
ดา้นความรูส้กึเกีย่วกบัความสนใจในวชิา
คณติศาสตร ์

7 7 กนัยายน พ.ศ. 2553   15.00 – 15.50  
ดา้นความรูส้กึเกีย่วกบัความสนุกในการเรยีน
วชิาคณติศาสตร ์

8 9 กนัยายน พ.ศ. 2553   15.00 – 15.50  
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ
ตัง้ใจเรยีนและมาเรยีนสมํ่าเสมอ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ครัง้ท่ี วนั เดือน ปี เวลา( นาฬิกา )    ประเดน็สาํคญั 

9 14 กนัยายน พ.ศ. 2553   15.00 – 15.50  
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ
มปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบซกัถามในเวลาเรยีน 

10 16 กนัยายน พ.ศ. 2553   15.00 – 15.50  
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ
เตรยีมอุปกรณ์การเรยีน 

11 21 กนัยายน พ.ศ. 2553   15.00 – 15.50  
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ
ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

12 23 กนัยายน พ.ศ. 2553   15.00 – 15.50  
การปจัฉิมนิเทศ การสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการ
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมและประเมนิเจตคตขิอง
ตนเองทีม่ต่ีอวชิาคณติศาสตรห์ลงัรว่มกจิกรรม 

 
            3. หลงัจากสิน้สดุการทดลอง ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามเจตคตใิน
การเรยีนวชิาคณติศาสตรอ์กีครัง้ คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้น้ี เป็นคะแนนหลงัการทดลอง  
(Posttest)  
   4. นําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ทัง้ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง มาวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติต่ิอไป 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 เปรยีบเทยีบคะแนนของนักเรยีนก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาเจตคติในการ
เรยีนวชิาคณติศาสตร ์โดยใช ้t – test  for  Dependent  Samples 

 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
1. สถิติพืน้ฐาน  ได้แก่ 

            1.1 คา่เฉลีย่ (Mean) 
            1.2 คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

  2.  สถิติสาํหรบัวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ  ได้แก่ 
      2.1 หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามเจตคติในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์โดยวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected item total correlation) 
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        2.2 หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรโ์ดยใชส้ตูร  
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (Cronbach) 
   3.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู ได้แก่ 
       การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน
ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์โดยใช ้t - test for  
Dependent Samples 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูและไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.  สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
2. การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลจากการทดลองและแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มูลใน

การศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชแ้ทนความหมายดงัต่อไปน้ี 
 

    n   แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   X   แทน  คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D.   แทน   คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

  ∑D   แทน   ผลรวมของคะแนนความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 

  ∑D2
  แทน  ผลรวมของคะแนนความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 

 แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
  t   แทน   คา่สถติ ิt ทีใ่ชพ้จิารณาใน Distribution 
  p   แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
  T1    แทน   คะแนนก่อนการทดลอง 
  T2    แทน   คะแนนหลงัการทดลอง 
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การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
   ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเปรียบเทียบเจตคติในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชา
คณติศาสตร ์

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

   ผลการเปรยีบเทยีบเจตคติในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนก่อนและหลงัเขา้
ร่วมโปรแกรมการพฒันาเจตคติในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตาราง 3 

   โดยก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนคณิตศาสตร ์กลุ่มทดลอง
มเีจตคติในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์โดยด้านความคิดในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัมาก ด้าน
ความรูส้กึในวชิาคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัน้อย และดา้นแนวโน้มในการแสดงพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัน้อย 
 
ตาราง 3 ผลการเปรยีบเทยีบเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรก์่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม     
     การพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน (n = 10) 
 

เจตคติในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ์

การทดสอบ 
 

X S.D. แปลผล ∑D ∑D2 t P 

ดา้นความคดิ ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

3.533 
3.977 

0.365 
0.201 

มาก 
มาก 

40 216.00 5.071 .001 

ดา้นความรูส้กึ ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

2.100 
3.323 

0.511 
0.445 

น้อย 
มาก 

159 2911.00 7.709 .000 

ดา้นแนวโน้มทีจ่ะ
แสดงพฤตกิรรม 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

2.469 
3.376 

0.491 
0.312 

น้อย 
มาก 

118 1628.00 7.293 .000 

เจตคตใินการเรยีนวชิา
คณติศาสตร ์

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

2.605 
3.511 

0.299 
0.248 

น้อย 
มาก 

317 10341.00 17.596 .000 

 
 จากตาราง 3 พบว่า  หลงัจากเขา้โปรแกรมการพฒันาเจตคต ิในการเรยีนวชิา

คณิตศาสตร์ของนักเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และเมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่าดา้นความคดิในวชิาคณิตศาสตร  ์ ด้านความรู้สึกในวิชาคณิตศาสตร์และดา้น
แนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัพร้อมทัง้อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และได้

นําเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.  ความมุง่หมายของการวจิยั 
2.  สมมตฐิานในการวจิยั 
3. วธิดีาํเนินการวจิยั 
4. สรปุผลการวจิยั 
5. อภปิรายผลการวจิยั 
6. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  เพือ่เปรยีบเทยีบเจตคตใินการเรยีนวขิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและหลงัการเขา้รว่ม

โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 

สมมติุฐานในการวิจยั 
  นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรม์เีจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนวชิาคณติศาสตรม์ากขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

  1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
       ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเพือ่พฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนเพลนิพฒันา กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 63 คน ทีไ่ด้
ทําแบบสอบถามวัดเจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วมีเจตคติทางลบต่อการเรียนวิชา
คณติศาสตรต์ัง้แต่เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่25 ลงมาจาํนวน 16 คน 

  2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
       กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการพฒันาเจตคติในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเพลนิพฒันา กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 จํานวน 10 คน ที่
ไดม้าจากการสอบถามความสมคัรใจจากประชากร 
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย 
     1. แบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
     2. โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 

วิธีดาํเนินการทดลอง 
    1. ขัน้ก่อนการทดลอง ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีน
วชิาคณติศาสตร ์แลว้เกบ็ไวเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
     2. การดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิา
คณติศาสตรก์บักลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลา6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ในวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี 
เวลา 15.00 น. ถงึเวลา 15.50 น. ตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม ถงึ 23  กนัยายน พ.ศ. 2553 
             3. หลงัจากสิน้สดุการทดลอง ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามเจตคตใิน
การเรยีนวชิาคณติศาสตรอ์กีครัง้ คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้น้ี เป็นคะแนนหลงัการทดลอง  
(Posttest )  
    4. นําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ทัง้ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง มาวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติต่ิอไป 
 

การวิเคราะหข้์อมลู  
   เปรยีบเทยีบคะแนนของนักเรยีนก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการ
เรยีนวชิาคณติศาสตร ์โดยใช ้t – test  for Dependent  Samples 
              สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

1.  สถิติพืน้ฐาน  ได้แก่ 
             1.1  คา่เฉลีย่ (Mean) 
             1.2  คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

   2.  สถิติสาํหรบัวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ  ได้แก่ 
       2.1 หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามเจตคติในการเรยีนวิชา

คณิตศาสตร์โดยวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected item total correlation) 
        2.2 หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรโ์ดยใชส้ตูร  
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (Cronbach) 
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   3.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  ได้แก่ 
       การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน
ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์โดยใช ้t - test for  
Dependent Samples 
 

สรปุผลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการ

พฒันาเจตคติในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความคดิในวชิาคณิตศาสตร ์ ดา้นความรูส้กึใน
วชิาคณติศาสตรแ์ละดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการวจิยัทีพ่บครัง้น้ีสามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 

            หลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์นักเรยีนมเีจต
คตทิีด่ใีนการเรยีนคณติศาสตรม์ากขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่
ผูว้จิยักําหนด แสดงใหเ้หน็ว่าว่าโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
ในรูปแบบของกจิกรรมกลุ่มสามารถนํามาใชพ้ฒันาเจตคตติ่อการคณิตศาสตรข์องนักเรยีนได ้ 
ทัง้น้ีเพราะกจิกรรมกลุ่มเป็นกระบวนการทีท่าํใหบุ้คคลมโีอกาสร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อแกป้ญัหาหรอื
ทาํอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมจีุดมุ่งหมายทีแ่น่นอน ดงัทีค่มเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 149 – 150)  
กล่าวไวว้่า กจิกรรมกลุ่มช่วยเสรมิสรา้งคุณลกัษณะที่ด ีเจตคต ิและช่วยฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ  
ของผูเ้รยีนใหพ้ฒันาขึน้  ผ่านการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนัภายในกลุ่ม  ทําใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตนเอง
และเขา้ใจบุคคลอื่นในกลุ่มยิง่ขึน้ และกาญจนา ไชยพนัธุ ์(2549: 3)กล่าวไวว้่า กจิกรรมกลุ่มเป็น
การศกึษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทําใหส้มาชกิแต่ละคนเกดิการเรยีนรูร้่วมกนัจนนําไปสู่การ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงในตัวสมาชิกทุกคน ซึ่งสอดคล ้องกบังานวจิ ยัของ  ทศันีย ์ เจรญิเลศิ  
(2538: 53) ไดศ้กึษาผลของกจิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอทศันคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนขาณุวทิยา จงัหวดักําแพงเพชร ผลการวจิยัสรุปไดว้่า นักเรยีนมี
ทศันคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษดขีึน้หลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  และนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมทีศันคตต่ิอการเรยีนภาษาองักฤษดกีว่านักเรยีนที่
ได้ร ับข้อสนเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เลก็ซ ์(Lek. 1973: 6093-A) ไดศ้กึษาผลของการใชก้จิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอทศันคตใินการเรยีนวชิากลุ่ม
สมัพนัธ์ของนักเรยีน ผลการศกึษาพบว่านักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมทีศันคตต่ิอการเรยีนวชิา
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กลุ่มสมัพนัธด์ขีึน้ มคีวามพอใจประสบการณ์ทีไ่ดร้บัยนิดทีีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมและตอ้งการเรยีนโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่มสมัพนัธอ์กี  
            เมื่อ นําข้อมูลมาพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านความคิดในวิชาคณิตศาสตร ์ 
ดา้นความรูส้กึในวชิาคณิตศาสตรแ์ละดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมกลุ่มเป็นกระบวนการที่ทําให้บุคคลได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรยีนรูร้่วมกนั  สมาชกิในกลุ่มไดม้สี่วนร่วมในการกระทําสิง่ใดสิง่
หน่ึงร่วมกนัและปฏสิมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ในกลุ่ม  ทําใหส้มาชกิแต่ละคนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และ
สามารถนําประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากกลุ่มไปพฒันาต่อไป ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้น
ความคิด ด้านความรู้สกึและแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อวชิาคณิตศาสตร์ และจากการเขา้ร่วม
กจิกรรมกลุ่มในครัง้น้ี  ผู้วจิยัสงัเกตเหน็ว่านักเรยีนมคีวามสนใจ กระตือรอืรน้ สนุกสนานกบัการทํา
กจิกรรม กล้าแสดงออก มปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบ  เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ สามารถทํางานตามที่
ได้ร ับมอบหมายได้ นอกจากน้ีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มยังเกิดความรู้สึกผูกพันและมี
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัมากขึน้  ทําใหก้ารดําเนินกจิกรรมแต่ละครัง้เป็นไปดว้ยความสนุกสนาน  รบัฟงั 
การยอมรบั นกัเรยีนจงึสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็และสามารถนําสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ต่ละครัง้ไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ในชวีติประจําวนัไดเ้หมาะสม  จากการสงัเกตการวจิยัครัง้น้ีพบว่า  กจิกรรมกลุ่มเป็นวธิกีาร
หน่ึงทีช่่วยพฒันาเจตคตทิี่ดใีนการเรยีนคณิตศาสตรม์ากขึน้  เพราะการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มในครัง้น้ี  
ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคซึง่ประกอบดว้ยเกม  อภปิรายกลุ่ม  กรณีตวัอย่าง  และสถานการณ์จําลอง  เทคนิค
เหล่าน้ีมีวิธีการดําเนินการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการปฏิบตัิ  แสดงความคิดเห็น  
วเิคราะห ์ และสรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ สามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ ผลการวจิยัสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 6) กล่าวไว้ว่า กจิกรรมกลุ่มเป็นวธิกีารนําเอา
ประสบการณ์มาวางแผนแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีต่้องการในสมาชกิ
แต่ละคน และการเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มโดยส่วนร่วม การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่มโดย
วธิกีารดงักล่าวน้ี  จะทาํใหเ้กดิการพฒันาในตวับุคคลทุกคน และสอดคลอ้งกบัพงษ์พนัธ ์ พงษ์โสภา 
(2542: 4) กล่าวไวว้า่ กจิกรรมกลุ่มทีเ่กดิจากคนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมาทาํกจิกรรมรว่มกนัและอทิธพิล
ของกลุ่มสามารถทีจ่ะขดัเกลาลกัษณะท่าทขีองสมาชกิในกลุ่ม ใหแ้ปรเปลีย่นไปได ้ดงันัน้กจิกรรมจงึ
สามารถพฒันาเจตคตใินการเรยีนคณติศาสตรด์า้นความรูส้กึและแนวโน้มในการแสดงพฤตกิรรมได ้

     ผลการวจิยัทีไ่ดใ้นครัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุณี  แสงทอง (2552: 34) ไดศ้กึษา
ผลการใชก้ลุ่มสมัพนัธ์เพื่อสรา้งเจตคตใินการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนวดัทองสุทธาราม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่ม
สมัพนัธ์มเีจตคติมากกว่าก่อนเขา้ร่วมกลุ่มสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนารรีตัน์  พลูเกษม (2541: 55) ไดศ้กึษาผลกจิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอทศันคตต่ิอ
วชิาชพีพยาบาลของนักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่1 ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาพยาบาลทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมกลุ่มมทีศันคตต่ิอวชิาชพีพยาบาลดกีว่านกัศกึษาพยาบาลทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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            จากสาเหตุต่างๆ ดงักล่าว  หลงัจากที่กลุ่มตวัอย่างไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาเจตคตใิน
การเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมเีจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรม์ากขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าโปรแกรมการพฒันาเจต
คตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์โดยใชก้จิกรรมกลุ่มส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วมโปรแกรมการ
พฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์เีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนคณิตศาสตรม์ากกว่าก่อนการเขา้
รว่มโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนคณติศาสตรซ์ึง่สอดคลอ้งตามสมมตฐิานในการวจิยั 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1.1.  ควรนํากิจกรรมกลุ่มไปปรับใช้กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในชัน้เรยีนตามปกติโดยพจิารณาตามความเหมาะสมของหลกัสูตรสาระการเรยีนรู ้ 
ระดบัชัน้เรยีน  ระดบัความสามารถของนกัเรยีน  เป็นตน้ 

1.2.   ควรมกีารตดิตามผลทุก 1 เดอืน วา่หลงัจากจดัโปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการ
เรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ลว้นกัเรยีนยงัคงมเีจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรเ์ป็นอยา่งไร 

1.3. ควรมกีารออกแบบเครื่องมอืวดัเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้ง
กบัวยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยออกในลกัษณะของขอ้ความทีม่รีปูภาพประกอบเพื่อ
ชว่ยใหน้กัเรยีนทีม่ทีกัษะการอา่นบกพรอ่งเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 

2.  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
2.1.  ควรมกีารศึกษาวิจยัผลของการใช้โปรแกรมการพฒันาเจตคติในการเรยีนวิชา

คณติศาสตรข์องนกัเรยีนในระดบัชัน้อื่นๆ ต่อไป 
2.2.  ควรทดลองใช้เทคนิคทางจิตวิทยาอื่นๆ  พัฒนาเจตคติในการเรียนวิชา

คณติศาสตรข์องนกัเรยีน เชน่ การเสรมิแรงทางสงัคม หรอืการวางเงือ่นไข  เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
โปรแกรมการพฒันาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
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รายละเอียดของโปรแกรมการใช้กิจกรรมกลุ่ม 

เพ่ือพฒันาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

ครัง้ท่ี  1 

ปฐมนิเทศ 

ช่ือกิจกรรม        “ เราคูก่นั ” 

วตัถปุระสงค ์  

1.  เพือ่ใหน้กัเรยีนทาํความรูจ้กัและสรา้งความคุน้เคยกนัในกลุ่ม 

2.  เพือ่ใหน้กัเรยีนทราบวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มเพือ่พฒันาเจตคต ิ   

    ในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

เทคนิคท่ีใช้ เกม 

เวลา    50  นาท ี

อปุกรณ์   

1.บตัรภาพของใช ้ ไดแ้ก่  ถุงเทา้     รองเทา้     ดนิสอ     ยางลบ    เสือ้      กางเกง 

                       แปรงสฟีนั     ยาสฟีนั      ชอ้น      และสอ้ม 

  2.เครือ่งเล่นเสยีง 

  3.แผน่เสยีง ( จงัหวะดนตร ี) 

วิธีดาํเนินการ 

1.  ขัน้นํา  

1.1 ผูว้จิยัแนะนําตนเองแลว้ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัยกตวัอยา่งสิง่ของหรอืเครือ่งใชใ้น

ชวีติประจาํวนัทีเ่ป็นของคูก่นั 
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1.2 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนหยบิบตัรภาพสิง่ของหรอืเครือ่งใชค้นละ  1  ใบ  จากนัน้ผูว้จิยัเปิด

เพลงแลว้ใหน้กัเรยีนเดนิเป็นจงัหวะตามเสยีงดนตร ี เมือ่เพลงหยดุใหน้กัเรยีนจบัคูก่นัตามทีก่าํหนดดงัน้ี 

 ถุงเทา้         คูก่บั        รองเทา้ 

 ดนิสอ         คูก่บั       ยางลบ 

 เสือ้            คูก่บั       กางเกง 

 แปรงสฟีนั    คูก่บั       ยาสฟีนั 

 ชอ้น        คูก่บั        สอ้ม 

2. ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1 นกัเรยีนแต่ละคูใ่หผ้ลดักนัแนะนําตวัเองและซกัถามขอ้มลูสว่นตวัซึง่กนัและกนั

เกีย่วกบัชื่อจรงิ  ชื่อเล่น  วชิาทีช่อบ  และวชิาทีไ่มช่อบพรอ้มเหตุผล  ภายในเวลา  5  นาท ี

2.2 ใหน้กัเรยีนแต่ละคนแนะนําคูข่องตนเองตามทีไ่ดข้อ้มลูจากการทาํกจิกรรมใหเ้พือ่น

สมาชกิในกลุม่ฟงั 

3. ขัน้วิเคราะห ์

เมือ่นกัเรยีนทาํความรูจ้กักนัทุกคนแลว้  ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแต่ละคนรว่มแสดงความ

คดิเหน็เกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการทาํกจิกรรมน้ี 

4. ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

ผูว้จิยัสรปุวตัถุประสงคข์องกจิกรรมน้ี  พรอ้มกบัอธบิายวตัถุประสงค ์ วธิกีารเขา้รว่ม

กจิกรรมกลุ่มและประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  พรอ้มทัง้ชีแ้จงเกีย่วกบั  วนั  เวลา  

สถานทีใ่นการเขา้รว่มกจิกรรมครัง้ต่อไป 

5. ประเมินผล 

  5.1 สงัเกตความสนใจและความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการจบัคูภ่าพและ

การแนะนําตวัของนกัเรยีน 

  5.2 สงัเกตการมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีนเกีย่วกบัประโยชน์ที่

ไดร้บัจากการทาํกจิกรรม 
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ครัง้ท่ี  2 

ช่ือเรื่อง เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความคดิวา่ไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนวชิา     

                    คณติศาสตร ์

ช่ือกิจกรรม อภปิรายกลุ่มเรือ่ง   “ คณติมแีต่คุณ  ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นคดิวา่ไดร้บัประโยชน์จาก

การเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

เทคนิคท่ีใช้   อภปิรายกลุ่ม 

 เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1. จิก๊ซอว ์(ภาพนายธนาคารกาํลงันบัเงนิ และภาพแมค่า้กาํลงัขายของ ) 

2. ใบงาน เรือ่ง คณติมแีต่คุณ 

วิธีดาํเนินการ  

1. ขัน้นํา 

ผูว้จิยัยกตวัอยา่งอาชพีทีต่อ้งใชค้วามรูท้างดา้นคณติศาสตร ์ คอื  แมค่า้ พรอ้มอธบิายเหตุผล 

จากนัน้ใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่งอาชพีทีต่อ้งใชค้วามรูท้างวชิาคณติศาสตร ์ จากนัน้ใหส้มาชกิรว่มกนับอก

วา่อาชพีดงักล่าวทีเ่พือ่นบอกตอ้งใชค้วามรูท้างคณติศาสตรอ์ยา่งไร 

2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1 ผูว้จิยัแบง่นกัเรยีนออกเป็น  2  กลุ่มโดยใหน้กัเรยีนจบัสลาก  โดยนกัเรยีนคนใดทีไ่ดส้ลาก

หมายเลขเดยีวกนัใหน้ัง่รวมกลุ่มกนั 

2.2 ผูว้จิยัแจกชุดจิก๊ซอวใ์หก้ลุ่มละ  1  ชุด  จากนัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัต่อภาพจิก๊ซอว ์       

( ภาพนายธนาคารกาํลงันบัเงนิ และภาพแมค่า้กาํลงัขายของ ) 
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3.ขัน้วิเคราะห ์

 3.1  ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็กนัภายในกลุ่มวา่ภาพจิก๊ซอวด์งักล่าวมี

ความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัวชิาคณติศาสตร ์ จากนัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกมานําเสนอหน้า

ชัน้เรยีน 

3.2  ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัอภปิรายเกีย่วกบัประโยชน์ของวชิาคณติศาสตรใ์นดา้น

อื่น ๆ ลงในใบงาน  โดยใหไ้ดม้ากทีส่ดุภายในเวลา  20 นาท ี พรอ้มสง่ตวัแทนออกมานําเสนอหน้าชัน้

เรยีน 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัสรปุเกีย่วกบัประโยชน์ของวชิาคณติศาสตร ์ โดยใหน้กัเรยีนแต่ละคนรว่มกนัแสดง

ความคดิเหน็ 

4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระและขอ้คดิทีไ่ดป้ฏบิตักิจิกรรมในประเดน็คณติศาสตรก์บั

ชวีติประจาํวนั 

5.ขัน้ประเมินผล 

5.1 สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการต่อภาพจิก๊ซอวข์องนกัเรยีน 

  5.2 สงัเกตจากการอภปิราย  การแสดงความคดิเหน็ การนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและการให้

ขอ้เสนอแนะซึง่กนัและกนัเกีย่วกบัประโยชน์จากการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
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ครัง้ท่ี  3 

ช่ือเรื่อง เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความคดิวา่วชิาคณติศาสตรไ์มใ่ชว่ชิาทีย่าก 

ช่ือกิจกรรม กรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ ความสาํเรจ็ของปงัปอนด ์” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความคดิวา่วชิาคณติศาสตร ์ 

ไมใ่ชว่ชิาทีย่าก 

 เทคนิคท่ีใช้ กรณตีวัอยา่ง 

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

 เอกสารกรณตีวัอยา่งเรือ่ง  “ ความสาํเรจ็ของปงัปอนด ์” 

วิธีดาํเนินการ  

1.ขัน้นํา 

ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มโดยทาํกจิกรรมปรบมอื  โดยครบูอกจาํนวน  

แลว้นกัเรยีนกป็รบมอืตามจาํนวนทีค่รกูาํหนด เชน่  ครบูอกวา่ปรบมอื 1 ครัง้  นกัเรยีนกป็รบมอื 1 ครัง้  

ถา้ครบูอกปรบมอื 1 ชุด  นกัเรยีนกป็รบมอื  10 ครัง้ 

2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนนัง่เป็นวงกลม  จากนัน้สนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัความคดิเหน็ของ

นกัเรยีนเกีย่วกบัวชิาคณติศาสตรว์า่เมือ่นกัเรยีนเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ลว้มคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัวชิา

น้ี  โดยใหน้กัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทลีะคน 

  2.2 ผูว้จิยัเล่ากรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ ความสาํเรจ็ของปงัปอนด ์” ใหน้กัเรยีนฟงั 
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3.ขัน้วิเคราะห ์

3.1 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบักรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ ความสาํเรจ็ของปงัปอนด ์” ใน

ประเดน็ดงัน้ี 

-ปงัปอนดเ์ป็นเดก็ทีม่นิีสยัอยา่งไร   

-เพราะเหตุใดปงัปอนดจ์งึสอบคณติศาสตรไ์ดค้ะแนนเป็นอนัดบัหน่ึงและเป็นตวัแทนของ

โรงเรยีนไปแขง่คณติศาสตร ์ 

 3.2 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ ความสาํเรจ็ของปงัปอนด ์

”วา่นกัเรยีนไดข้อ้คดิอยา่งไรจากกรณตีวัอยา่งเรือ่งน้ี 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัสรปุเกีย่วกบัเทคนิคการเรยีน  เน้ือหา  และโครงสรา้งของวชิาคณติศาสตรเ์พือ่ให้

นกัเรยีนเกดิเจตคตวิา่คณติศาสตรไ์มใ่ชว่ชิาทีย่าก 

 4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระและประโยชน์ทีไ่ดป้ฏบิตักิจิกรรมน้ี  โดยใหน้กัเรยีนสลบักนัพดู

ทลีะคน  โดยเน้นใหเ้กดิความคดิวา่วชิาคณติศาสตรไ์มใ่ชว่ชิาทีย่าก 

5.ขัน้ประเมินผล 

  5.1 สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการปรบมอืและการตัง้ใจฟงักรณตีวัอยา่งของ

นกัเรยีน 

  5.2 สงัเกตจากการอภปิราย การแสดงความคดิเหน็ และการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนัและกนั

เกีย่วกบักรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ ความสาํเรจ็ของปงัปอนด ์”  
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กรณีตวัอย่างเรื่อง  “ ความสาํเรจ็ของปังปอนด ์” 

ปงัปอนด ์ เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  เขามคีวามสนใจและชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตร์

มาก เมือ่ทุกครัง้ทีถ่งึเวลาเรยีนวชิาคณติสาสตร ์ ปงัปอนดจ์ะตัง้ใจฟงัในสิง่ทีคุ่ณครสูอนอยูส่มํ่าเสมอ  แต่

เป็นที่น่าแปลกใจว่าทุกครัง้ที่สอบปงัปอนด์มผีลการสอบวชิาคณิศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้   

แต่อยู่มาวันหน่ึงเมื่อคุณครูประกาศผลสอบปลายภาคประจําปี  ผลปรากฎว่าปงัปอนด์สอบวิชา

คณิตศาสตร์ได้คะแนนเป็นอนัดบัหน่ึงของห้อง  ทําให้คุณครูประจําวชิาและเพื่อน ๆ ในชัน้เรยีนต่าง

ประหลาดใจยิง่นัก หลงัจากนัน้มาปงัปอนดก์ม็ผีลการเรยีนคณิตศาสตรด์ขีึน้เรื่อย ๆ จนไดเ้ป็นตวัแทน

ของโรงเรียนไปสอบแข่งขนัและได้รบัรางวลัสร้างชื่อเสียงให้กบัโรงเรยีน  คุณครูและเพื่อน ๆ ต่าง

ภาคภมูใิจในตวัของปงัปอนดเ์ป็นอยา่งมาก 

ในชัว่โมงเรียนคณิตศาสตร์  คุณครูประจําวิชาได้ให้ปงัปอนด์พูดหน้าชัน้เรียนให้เพื่อนฟงั

เกีย่วกบัเคลด็ลบัในการเรยีนใหป้ระสบความสาํเรจ็  ปงัปอนดไ์ดเ้ล่าใหเ้พื่อนฟงัว่าเขาไดไ้ปอ่านหนังสอื

เล่มหน่ึงในหอ้งสมดุของโรงเรยีนชื่อว่า “ เคลด็ลบัเก่งคณิต ” ในหนงัสอืเล่มนัน้ไดเ้ขยีนไวว้่าคณิตศาสตร์

เป็นเรื่องง่าย ๆ เพยีงแต่เราต้องมคีวามรูส้กึทีด่กีบัตวัเลขเสยีก่อน  และทีส่ําคญัต้องพยายามทําความ

เขา้ใจในเน้ือหาของวชิาคณติศาสตร ์ เชน่  จาํนวน  การบวก  การลบ  การคณู  การหาร  และทุกสิง่ทุก

อย่างที่เรยีนว่ามคีวามหมายอย่างไร พยายามตีสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใหเ้ขา้ใจ  เช่น  การบวก  

หมายถงึ การรวมเขา้ดว้ยกนั  ส่วนการลบ  หมายถงึ การหกัออก  เอาออก  ซึ่งมคีวามหมายแตกต่าง

จากการบวก  เป็นต้น  เมื่อเขา้ใจเน้ือหาของเรื่องทีเ่รยีนแล้ว  ต่อมากต็้องเรยีนรูเ้ป็นลําดบัขัน้โดยเริม่

เรยีนจากสิง่ทีง่า่ยไปหาสิง่ทีย่าก  เน่ืองจากคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทกัษะ เน้ือหาเรื่องทีง่า่ยจะเป็นพืน้ฐาน

สาํคญัในการเรยีนรูเ้รื่องทีย่ากต่อไป  นอกจากน้ีกต็อ้งหมัน่ฝึกฝนเป็นประจําเพื่อใหเ้กดิความชาํนาญอกี

ดว้ย  เมื่อครูและเพื่อน ๆ ในชัน้เรยีนไดฟ้งักต่็างปรบมอืเสยีงดงัพรอ้มทัง้ชื่นชมในความสําเรจ็ของปงั

ปอนด ์

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   ทีม่า : เขยีนและเรยีบเรยีงโดยผูว้จิยั นายสวุฒัน์   บุญธรรม 
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ครัง้ท่ี  4 

ช่ือเรื่อง  เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความคดิวา่วชิาคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่ี

ความสาํคญัและจาํเป็น 

ช่ือกิจกรรม สถานการณ์จาํลอง  เรือ่ง   “ สองพีน้่อง ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความคดิวา่วชิาคณติศาสตร์

เป็นวชิาทีม่คีวามสาํคญัและจาํเป็น 

เทคนิค   สถานการณ์จาํลอง  

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1. สถานการณ์จาํลองเรือ่ง “ สองพีน้่อง ” 

2. ลกูอมรสสม้กบัรสองุน่ 

3. ใบงาน เรือ่ง “ สองพีน้่อง ” 

วิธีดาํเนินการ  

1. ขัน้นํา 

ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิและสนทนาซกัถามนกัเรยีนเกีย่วกบัการเรยีนหนงัสอืมคีวามสาํคญั 

อยา่งไรกบัชวีติของนกัเรยีน  โดยใหส้มาชกิแต่ละคนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็กบัคาํตอบทีเ่พือ่นตอบ 

 2.ขัน้มีส่วนร่วม 

 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

2.1 ผูว้จิยัขออาสาสมคัรนกัเรยีนจาํนวน  5  คน  ออกมาแสดงบทบาทตามสถานการณ์จาํลอง 

2.2 ผูว้จิยัแจกเอกสาร  สถานการณ์จาํลองใหก้บันกัเรยีนทีเ่ป็นอาสาสมคัรแต่ละคนไดอ้า่นและ

เตรยีมตวัแสดง  จากนัน้ผูว้จิยัและนกัเรยีนอาสาสมคัรรว่มกนัจดัสถานทีแ่สดง 
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2.3 นกัเรยีนทีเ่ป็นอาสาสมคัรแสดงบทบาทตามสถานการณ์ทีต่นเองไดร้บั  และนกัเรยีนคนอื่น

เป็นผูร้ว่มสงัเกตการณ์ 

3.ขัน้วิเคราะห ์

3.1 ผูว้จิยัสนทนารว่มกบันกัเรยีนเกีย่วกบับทบาทตามสถานการณ์จาํลองทีแ่สดงไป  พรอ้มกบั

ใหน้กัเรยีนเลา่ประสบการณ์ของตนเองในเวลาเรยีนคณติศาสตร ์

 3.2 ผูว้จิยัแบง่นกัเรยีนออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยใหน้กัเรยีนหยบิลกูอมคนละ 1  เมด็  ใครไดล้กู

อมรสเดยีวกนัใหม้ารวมกลุม่กนั 

  3.3 ผูว้จิยัแจกใบงานคาํถามเกีย่วกบัสถานการณ์จาํลองทีแ่สดงไป  พรอ้มกบัใหน้กัรยีนแต่ละ

กลุ่มรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เพือ่หาคาํตอบลงในใบงาน 

 3.4 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัและนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัความสาํคญัของวชิาคณติศาสตรต่์อชวีติประจาํวนั  

โดยใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ทลีะคน 

 4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุขอ้คดิและความสาํคญัของวชิาคณติศาสตร ์

5.ขัน้ประเมินผล 

 5.1สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการตอบคาํถาม การทาํใบงานของนกัเรยีน 

5.2สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ การนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนั

และกนัเกีย่วกบัความสาํคญัของวชิาคณติศาสตรต่์อชวีติประจาํวนั    
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สถานการณ์จาํลองเรื่อง “สองพ่ีน้อง ” 

ปนัปนั กบั ปอมปอม ทัง้สองคนเป็นพีน้่องฝาแฝดกนั มรีปูรา่งหน้าตาและชอบแต่งตวัที่

เหมอืนกนัจนทาํใหค้นหลายคนมกัเขา้ใจผดิอยูเ่สมอ  ทัง้สองคนเรยีนอยูช่ ัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  แต่มี

นิสยัแตกต่างกนั  คอื  ปนัปนัเป็นเดก็ขยนัตัง้ใจเรยีน โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตร ์ สว่นปอมปอมไมช่อบ

เรยีนคณติศาสตรแ์ละมกัคดิวา่คณติศาสตรไ์มม่คีวามจาํเป็นในชวีติ 

 

ฉากที ่ 1  ในชัว่โมงเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

คุณครจูํ้า :  ในวนัพรุง่น้ีทางโรงเรยีนจะมงีานวนัลอยกระทง  และหอ้งของเราจะไดอ้อกรา้นขาย

ของ      เดีย๋ววนัน้ีคุณครจูะทบทวนเรือ่งการบวกลบใหน้ะ  เดก็ ๆ จะไดท้อนเงนิไดถู้กตอ้ง 

      ดไีหมคะ่นกัเรยีน 

ปนัปนั  :  ดคีรบัคุณคร ู เราจะไดท้อนเงนิไมผ่ดิ  น่าสนุกเนอะปอมปอม 

ปอมปอม :  อมื....น่าสนุก  แต่ไมเ่หน็ตอ้งเรยีนบวกลบเลย  ขายของงา่ยจะตาย 

ปนัปนั  :  เรยีนดแีลว้  เราจะไดท้อนไมผ่ดิไง 

ปอมปอม :  กฉ็นัขีเ้กยีจเรยีนนิปนัปนั  นายเรยีนไปคนเดยีวแลว้กนั  ฉนัจะอา่นหนงัสอืการต์ูน

ดกีวา่ 

 

ฉากที ่ 2  ทีบ่า้นของสองพีน้่องขณะทีก่าํลงันัง่กนิขา้วมือ้เยน็ 

แม ่  :  วนัน้ีมกีารบา้นไหมจ๊ะ  ปนัปนั  ปอมปอม 

ปนัปนั/ปอมปอม:  มคีรบั  เราตอ้งเตรยีมของสาํหรบัไปออกรา้นขายของในวนัพรุง่น้ี 

แม ่  :  แลว้ลกูคดิหรอืยงัจ๊ะวา่จะขายอะไร   

ปนัปนั  : ผมวา่จะขายอุปกรณ์เครือ่งเขยีนดไีหมครบั 

แม ่  :  ดจ๊ีะ  แลว้ปอมปอมละลกูจะขายอะไร 

ปอมปอม :  ผมคดิไมอ่อก  ขีเ้กยีจคดิดว้ย 

ปนัปนั  :  กข็ายหนงัสอืการต์ูนมอืสองทีเ่ราไมอ่า่นแลว้ของปอมปอมซ ิ

ปอมปอม : อมื.....กไ็ด ้
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ฉากท่ี 3  งานวนัลอยกระทงของโรงเรียน  ร้านของปันปันกบัปอมปอม มีลูกค้าจาํนวนมาก 

ปนัปนั   :  ซือ้ดนิสอ  ยางลบ  อุปกรณ์  การเรยีนไหมครบั 

ลกูคา้  :  ซือ้ดนิสอสองแทง่ น่ีเงนิครบั 

ปนัปนั  :  ขอบคุณนะครบั  น่ีครบัเงนิทอน 

ลกูคา้  :  แหมทอนเงนิไดถู้กตอ้ง  รวดเรว็  เก่งจงัเลยปนัปนั 

ลกูคา้   :  หนงัสอืการต์ูนเล่มเทา่ไรครบัปอม 

ปอมปอม :  เล่มละ  8  บาทครบั 

ลกูคา้  :  เอา  3  เล่มน้ีแลว้กนั  อะน่ีเงนิครบั ( ยืน่แบงค ์100 ให ้) 

ปอมปอม :  อะ.........อมื.........ทอนเทา่น้ีแลว้กนั 

ลกูคา้  : ทาํไมคดินานจงั  แถมยงัทอนผดิดว้ย 

 

 เยน็วนันัน้  ปนัปนัขายของอยา่งสนุกสนานไดเ้งนิกาํไรเป็นจาํนวนมาก  สว่นปอมปอมนัง่เสยีใจ

เพราะรา้นของตนมลีกูคา้น้อยและไดก้าํไรเพยีงนิดเดยีว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   ทีม่า : เขยีนและเรยีบเรยีงโดยผูว้จิยั นายสวุฒัน์   บุญธรรม 
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ครัง้ท่ี  5 

ช่ือเรื่อง            เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความรูส้กึเกีย่วกบัความชอบและความพงึพอใจ         

                    ในวชิาคณติศาสตร ์

ช่ือกิจกรรม อภปิรายกลุ่มเรือ่ง   “ คณติศาสตรใ์นฝนั    ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความรูส้กึเกีย่วกบั 

                    ความชอบและความพงึพอใจในวชิาคณติศาสตร ์

เทคนิคท่ีใช้ อภปิรายกลุ่ม 

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1. บตัรภาพ  จาํนวน 2 ภาพ ( ภาพที ่1 นกัเรยีนกาํลงัทาํกจิกรรมคณติศาสตรอ์ยา่งสนุกสนาน 

กบัภาพที ่ 2  นกัเรยีนนัง่ฟงัครอูธบิายแลว้ทาํแบบฝึกหดั ) 

2. กระดาษขนาด A4 

วิธีดาํเนินการ  

1. ขัน้นํา 

ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิและสรา้งบรรยากาศในการเรยีนโดยใหน้กัเรยีนนึกถงึสิง่ทีช่อบ 

มากทีส่ดุในชวีติมาคนละ  1  อยา่ง  พรอ้มบอกเหตุผล  

2.ขัน้มีส่วนรว่ม 

2.1 ผูว้จิยัสนทนาซกัถามนกัเรยีนเกีย่วกบัวชิาทีน่กัเรยีนชอบและพงึพอใจ  พรอ้มถามถงึเหตุผล

ทีช่อบเรยีนวชิาดงักล่าว 
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 2.2 ผูว้จิยัแบ่งนกัเรยีนออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยใหน้กัเรยีนจบัคูแ่ลว้ “ เปา่ยงิฉุบ ”   นกัเรยีนที่

ชนะอยูก่ลุ่มที ่ 1  สว่นนกัเรยีนทีแ่พอ้ยูก่ลุ่มที ่ 2  จากนัน้ชีแ้จงวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนได้

เรยีนรู ้

3.ขัน้วิเคราะห ์

 3.1 ผูว้จิยัแจกบตัรภาพจาํนวน  2  ภาพใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม  จากนัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม

รว่มกนัสงัเกตความแตกต่างของภาพทัง้สอง ( ภาพที ่1 นกัเรยีนกาํลงัทาํกจิกรรมคณติศาสตรอ์ยา่ง

สนุกสนาน กบัภาพที ่ 2  นกัเรยีนนัง่ฟงัครอูธบิายแลว้ทาํแบบฝึกหดั ) 

 3.2 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัรปูภาพทัง้สอง  แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเลอืกภาพการ

เรยีนคณติศาสตรท์ีช่อบจาํนวน 1 ภาพ ตามความฝนัของนกัเรยีน พรอ้มบอกเหตุผล  โดยบนัทกึลงใน

กระดาษทีผู่ว้จิยัแจกให ้

 3.3 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

 4.1 ผูว้จิยัและนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัความชอบและความพงึพอใจในวชิาคณติศาสตร ์

4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระสาํคญัและขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเน้นเรือ่ง

ความชอบและความพงึพอใจในวชิาคณติศาสตร ์

5.ขัน้ประเมินผล 

5.1.สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการตอบคาํถามของนกัเรยีน 

5.2.สงัเกตจากการอภปิรายกลุ่ม การนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนัและกนั

เกีย่วกบัความชอบและความพงึพอใจในวชิาคณติศาสตร ์
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ครัง้ท่ี  6 

ช่ือเรื่อง เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความรูส้กึเกีย่วกบัความสนใจในวชิา

คณติศาสตร ์

ช่ือกิจกรรม กรณตีวัอยา่งเรือ่ง   “ ความทรงจาํของคร ู   ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความรูส้กึเกีย่วกบัความ 

                    สนใจในวชิาคณติศาสตร ์

เทคนิคท่ีใช้ กรณตีวัอยา่ง 

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1. สลากสเีขยีวกบัสแีดง 

2. เครือ่งเล่นดนตร ี

3. แผน่เสยีง 

วิธีดาํเนินการ  

1.ขัน้นํา 

ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิและเตรยีมความพรอ้มโดยใหน้กัเรยีนเคลื่อนไหวรา่งกายตาม 

จงัหวะเสยีงดนตร ี

2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1 ผูว้จิยัสนทนาซกัถามนกัเรยีนเกีย่วกบัสิง่ทีน่กัเรยีนสนใจ  พรอ้มถามถงึเหตุผลทีส่นใจสิง่นัน้ 

2.2  ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการทาํกจิกรรมในวนัน้ี 
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2.3  ผูว้จิยัแบ่งนกัเรยีนออกเป็น  2  กลุ่มโดยใหน้กัเรยีนจบัสลาก  โดยใครไดส้ลากสเีดยีวกนัให้

รวมกลุ่มกนั 

3.ขัน้วิเคราะห ์

  3.1 ผูว้จิยัแนะนําใหน้กัเรยีนรูจ้กัคุณครคูนหน่ึง จากนัน้ใหคุ้ณครเูลา่ถงึประสบการณ์ของตนเอง

ในอดตีทีเ่ป็นนกัเรยีนทีไ่มส่นใจคณติศาสตร ์ มผีลการเรยีนไมด่ ี แลว้ทาํไมถงึกลบัมาสนใจและรกัในวชิา

คณติศาสตร ์

 3.2 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งราวกรณตีวัอยา่งของ

คุณคร ู

 3.3 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทุกคนนัง่เป็นรปูวงกลม  แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้คดิ 

และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการฟงักรณตีวัอยา่งจากคุณคร ู

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัและนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัความสนใจในวชิาคณติศาสตร ์

4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระสาํคญัจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเน้นเรือ่งความสนใจในวชิา

คณติศาสตร ์

5.ขัน้ประเมินผล 

5.1.สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการตอบคาํถามและการฟงักรณตีวัอยา่งของนกัเรยีน 

5.2.สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ การนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนั

และกนัเกีย่วกบัความสนใจในวชิาคณติศาสตร ์  
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ครัง้ท่ี  7 

ช่ือเรื่อง           เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความรูส้กึเกีย่วกบัความสนุกในการเรยีน        

                        วชิาคณติศาสตร ์

ช่ือกิจกรรม เกม   “ รวมเงนิ ปนัความคดิ   ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นความรูส้กึเกีย่วกบัความ 

                    สนุกในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

เทคนิคท่ีใช้ เกม 

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์  

1.กระดาษขนาด A4 

2.กลอง ( ประกอบจงัหวะ ) 

วิธีดาํเนินการ  

1. ขัน้นํา 

ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิและเตรยีมความพรอ้มโดยการใหน้กัเรยีนปรบมอืเป็นจงัหวะ  จากนัน้

ใหน้กัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็วชิาทีน่กัเรยีนเรยีนแลว้สนุก  พรอ้มบอกเหตุผล 

2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม “ รวมเงนิ ” โดยมขี ัน้ตอน คอื ผูว้จิยักาํหนดใหน้กัเรยีนทุก

คนมคีา่เป็นเงนิตามแต่ทีผู่ว้จิยักาํหนด  เชน่  ใหน้กัเรยีนทุกคนเป็นเหรยีญ 2 บาท  และผูว้จิยัสัง่ใหร้วม

เงนิใหไ้ด ้ 8  บาท  นกัเรยีนกจ็ะจบักลุ่มกนั 4 คน  เป็นตน้ 

2.2 เงือ่นไขในการปฏบิตักิจิกรรมจะเปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ  โดยดาํเนินกจิกรรมเชน่น้ีประมาณ  

10  นาท ี
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2.3 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนปฎบิตักิจิกรรม “ ปนัความคดิ ” โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

2.3.1ผูว้จิยัแบ่งนกัเรยีนออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยใหน้กัเรยีนนบั 1 กบั 2  ต่อไปเรือ่ย ๆ 

โดยนกัเรยีนคนใดนบัหมายเลขเดยีวกนั ใหร้วมกลุ่มกนั 

2.3.2ผูว้จิยัชีแ้จงเกีย่วกบัการปฏบิตักิจิกรรม  โดยใหแ้ต่ละกลุ่มชว่ยกนัระดมความคดิ

เกีย่วกบัความรูส้กึจากการเล่นเกม “ รวมเงนิ ”  ลงในกระดาษ A4 

2.3.3ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

3.ขัน้วิเคราะห ์

ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประโยชน์จากการปฏบิตักิจิกรรม    โดยให้

นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็กนัทลีะคน 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัและนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบักจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัอิกีครัง้  เกีย่วกบัความรูส้กึและ

ประโยชน์ทีน่กัเรยีนไดร้บั 

4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระสาํคญัจากการปฏบิตักิจิกรรม โดยเน้นเรือ่งความสนุกในการ

เรยีนวชิาคณติศาสตร ์

5.ขัน้ประเมินผล 

5.1.สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัรวมเงนิและการตอบคาํถามของนกัเรยีน 

5.2.สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ การนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนั

และกนัเกีย่วกบัความสนุกในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
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ครัง้ท่ี  8 

ช่ือเรื่อง เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการตัง้ใจ 

เรยีนและมาเรยีนสมํ่าเสมอ 

ช่ือกิจกรรม เกม “ ต่อรปูเป็นภาพ ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดง 

                    พฤตกิรรมเกีย่วกบัการตัง้ใจเรยีนและมาเรยีนสมํ่าเสมอ 

เทคนิคท่ีใช้ เกม 

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1. กระดาษรปูเรขาคณติ  ไดแ้ก่  รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ขนาดดา้นละ 5 เซนตเิมตร  สามเหลีย่ม 

ขนาดดา้นละ 5 เซนตเิมตร วงกลม ขนาดเสน้ผา่นศุนยก์ลาง  10  เซนตเิมตร วงร ีขนาด

เทา่ไรกไ็ด ้เป็นตน้ รปูละ 10 ชุด 

2. กาว UHU  จาํนวน  4  หลอด 

3. กระดาษรอ้ยปอนด ์ จาํนวน 2 แผน่ 

วิธีดาํเนินการ  

1.ขัน้นํา 

ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิและใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมบรหิารรา่งกายโดยใชก้จิกรรม  Brain Gyms 

จากนัน้ครเูล่าประสบการณ์ของเดก็นกัเรยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็ทางดา้นการเรยีนใหน้กัเรยีนในกลุ่มฟงั  

จากนัน้ใหน้กัเรยีนรว่มแสดงความคดิเหน็  

2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนเล่นเกม “ ต่อรปูเป็นภาพ ” โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
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2.1.1  ผูว้จิยัแบ่งนกัเรยีนออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยใหน้กัเรยีนนบั 1 กบั 2 ต่อไปเรือ่ย ๆ 

โดยนกัเรยีนคนใดนบัไดห้มายเลขเดยีวกนัใหม้ารวมกลุ่มกนั 

2.1.2นกัเรยีนจะไดร้บักระดาษรปูเรขาคณติคนละ 3  รปู    กระดาษรอ้ยปอนด ์กลุ่มละ  

1  แผน่ และกาวกลุ่มละ 2  หลอด 

2.1.3  ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ชว่ยกนัต่อกระดาษรปูเรขาคณติใหเ้ป็นภาพเดยีวกนัโดย

ตดิลงบนกระดาษรอ้ยปอนดท์ีคุ่ณครแูจกให ้  

2.1.5  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัตัง้ชื่อภาพ  พรอ้มสง่ตวัแทนออกมานําเสนอหน้าชัน้ 

เรยีน 

3.ขัน้วิเคราะห ์

 3.1 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัปจัจยัทีท่าํใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการทาํกจิกรรมน้ี 

 3.2 ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความสาํคญัของกจิกรรมน้ี 

3.3 ผูว้จิยัสนทนาพดูคุยกบันกัเรยีนนอกจากความตัง้ใจเรยีนแลว้  ยงัตอ้งมาเรยีนใหส้มํ่าเสมอ

อกีดว้ย  พรอ้มกบัใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ของการมาเรยีนสมํ่าเสมอ 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัสรปุเกีย่วกบัความสาํคญัของการตัง้ใจเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ละการมาเรยีนสมํ่าเสมอ 

โดยใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ทลีะคน 

 4.2 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนบอกตวัอยา่งพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในเวลาเรยีนคณติศาสตรม์าคนละ  1  

ตวัอยา่ง 

4.3 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระและขอ้คดิทีไ่ดป้ฏบิตักิจิกรรม 
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5.ขัน้ประเมินผล 

 5.1.สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการต่อรปูเป็นภาพของนกัเรยีน 

5.2.สงัเกตจากการอภปิรายของนกัเรยีน การแสดงความคดิเหน็ และการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนั

และกนัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในเวลาเรยีนคณติศาสตร ์
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ครัง้ท่ี  9 

ช่ือเรื่อง เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการม ี

ปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบซกัถามในเวลาเรยีน 

ช่ือกิจกรรม กรณตีวัอยา่ง  เรือ่ง “ พดูถูกทีถู่กเวลา  ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดง   

                    พฤตกิรรมเกีย่วกบัการมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบซกัถามในเวลาเรยีน 

เทคนิคท่ีใช้ กรณตีวัอยา่ง 

เวลา             50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1.เอกสารกรณตีวัอยา่งเรือ่ง  “ พดูถูกทีถู่กเวลา ” 

2.บตัรภาพจาํนวน 2 ภาพ ( ภาพที ่1 รปูนกัเรยีนทีคุ่ยและเล่นในเวลาเรยีน สว่นภาพที ่2 

นกัเรยีนทีต่ ัง้ใจเรยีน ยกมอืถามเมือ่สงสยั ) 

วิธีดาํเนินการ  

1. ขัน้นํา 

 ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิและใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มโยนบอลเรยีกชื่อเพือ่ให้

นกัเรยีนมสีมาธกิ่อนทาํกจิกรรม  จากนัน้ใหน้กัเรยีนดภูาพนกัเรยีน 2 คน  โดยภาพแรก เป็นนกัเรยีนที่

คุยและเล่นในเวลาเรยีน สว่นอกีภาพเป็นนกัเรยีนทีต่ ัง้ใจเรยีนยกมอืถามเมือ่สงสยั จากนัน้ใหน้กัเรยีน

รว่มแสดงความคดิเหน็วา่ถา้เป็นนกัเรยีน นกัเรยีนจะเลอืกแสดงพฤตกิรรมตามภาพใด  เพราะเหตุใด 
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2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1 ผูว้จิยัสนทนาใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัมารยาททีด่ใีนเวลาเรยีน โดยให้

นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ทลีะคน 

2.2 ผูว้จิยัเล่ากรณตีวัอยา่งเรือ่ง “พดูถูกทีถู่กเวลา” ใหน้กัเรยีนฟงั 

3.ขัน้วิเคราะห ์

 3.1 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบักรณตีวัอยา่งเรือ่ง “พดูถูกทีถู่กเวลา ” เกีย่วกบั

พฤตกิรรมของตวัละครแต่ละตวัวา่มลีกัษณะเป็นอยา่งไร  และผลทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํของตวัละคร

ดงักล่าว 

3.2 ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักรณตีวัอยา่งเรือ่ง “พดูถูกทีถู่กเวลา” เกีย่วกบัขอ้ดี

ของการมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบในเวลาเรยีน  โดยใหแ้สดงความคดิเหน็ทลีะคน 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

 4.1 ผูว้จิยัสรปุเกีย่วกบัประโยชน์ของการมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบซกัถามในเวลาเรยีน 

4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระและขอ้คดิทีไ่ดป้ฏบิตักิจิกรรม 

5.ขัน้ประเมินผล 

 5.1 สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการฟงักรณตีวัอยา่งและการตอบคาํถามของนกัเรยีน 

5.2 สงัเกตจากการอภปิรายของนกัเรยีน การแสดงความคดิเหน็ และการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนั

และกนัเกีย่วกบัประโยชน์ของการมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบซกัถามในเวลาเรยีน  
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กรณีตวัอย่างเรื่องพดูถกูท่ีถกูเวลา 

อนัอนักบัเกนเป็นเพื่อนรกักนั  โดยเรยีนหอ้งเดยีวกนัตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึประถมศกึษาปีที ่ 

3   ทัง้สองเป็นเดก็เรยีนหนงัสอืเก่งและชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์าก  ต่างสนิทสนมและเขา้ใจกนัและ

กนั  แต่วา่เดก็ทัง้สองคนมลีกัษณะนิสยัทีแ่ตกต่างกนัมาก  จนทาํใหคุ้ณครหูลายคนต่างประหลาดใจ  อนั

อนัเป็นเดก็ทีพู่ดเก่ง  คุยเก่ง  มคีวามเป็นผูนํ้าสูงมาก  เธอมกัชอบพูดคุยในเวลาเรยีนสมํ่าเสมอ  ส่วน

เกนเป็นเดก็เรยีบรอ้ย  ไมค่่อยพดู  เธอมกัจะพดูเมื่อจาํเป็นเท่านัน้  พดูเฉพาะในเวลาทีเ่ธอไมเ่ขา้ใจกจ็ะ

ถามจนเขา้ใจ 

ในชัว่โมงเรยีนคณิตศาสตร์  วนัน้ีคุณครูได้สอนเรื่อง การคูณจํานวนที่ม ี2 หลกั กบั 2 หลกั  

แลว้คุณครจูะใหน้กัเรยีนหยบิโจทยค์นละ 1 ขอ้ออกมาแสดงวธิทีาํใหเ้พื่อนดบูนกระดาน นกัเรยีนทุกคน

ต่างตื่นเตน้และตัง้ใจฟงัขัน้ตอนการคณูตามทีคุ่ณครอูธบิาย  ในขณะทีคุ่ณครกูําลงัอธบิายอยูน่ัน้อนัอนัก็

กําลงัคุยกบัเพื่อนเรื่องตุ๊กตาที่คุณแม่ซื่อให้อย่างสนุกสนาน  ส่วนเกนก็ตัง้ใจฟงัในสิ่งที่คุณครูกําลงั

อธบิายแต่กย็งัไม่เขา้ใจ  เกนกเ็ลยยกมอืถามคุณครูจนเขา้ใจในขัน้ตอนการคูณ  เมื่อคุณครูอธบิายและ

ยกตวัอย่างใหน้ักเรยีนดูเสรจ็  กใ็หน้ักเรยีนแต่ละคนหยบิโจทยค์นละ 1 ขอ้ แลว้ออกมาแสดงวธิทีําบน

กระดานทลีะ 2 คน  นกัเรยีนทุกคนต่างมคีวามมัน่ใจและแสดงวธิทีําไดถู้กตอ้ง  แต่อนัอนักลบัมที่าทาง

หวาดกลวัและแสดงวธิทีาํไมไ่ด ้เขาจงึตดัสนิใจบอกคุณครดูว้ยเสยีงทีเ่บา ๆ วา่ “ หนูทาํไมไ่ด ้”  คุณครกู็

เลยถามกลบัว่าเพราะอะไรถงึทําไม่ได ้ อนัอนักเ็งยีบพูดไม่ออก  เขากก็ม้หน้าลง  เพื่อน ๆ ในหอ้งต่าง

พดูออกมาว่า  เพราะอนัอนัคุยในเวลาทีค่รสูอน  คุณครเูลยบอกว่า “ ใช่ค่ะ ” การพดูในเวลาทีค่รสูอนทํา

ใหน้กัเรยีนไม่เขา้ใจจงึทาํโจทยก์ารคณูไมไ่ด ้ แลว้กส็ง่ผลใหห้นูทํางานออกมาไม่ถูกตอ้ง  ดงันัน้เราควร

พดูใหถู้กทีแ่ละถูกเวลา  อนัอนัเลยขอโทษคุณคร ูหลงัจากวนันัน้อนัอนักต็ัง้ใจฟงัในสิง่ทีคุ่ณครสูอน 
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ครัง้ท่ี  10 

ช่ือเรื่อง เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ 

                    เตรยีมอุปกรณ์การเรยีน 

ช่ือกิจกรรม กรณตีวัอยา่ง เรือ่ง “ บทเรยีนของเจมส ์” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดง  

                    พฤตกิรรมเกีย่วกบัการเตรยีมอุปกรณ์การเรยีน 

เทคนิคท่ีใช้ กรณตีวัอยา่ง 

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

 เอกสารกรณตีวัอยา่งเรือ่ง  “ บทเรยีนของเจมส ์” 

วิธีดาํเนินการ  

1.ขัน้นํา 

ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิและสนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัหน้าทีข่องนกัเรยีนทีด่ ี พรอ้ม 

กบัใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ 

2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1 ผูว้จิยัสนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัหน้าทีข่องนกัเรยีนทีด่ ี พรอ้มกบัใหน้กัเรยีนแสดงความ

คดิเหน็ 

2.2 ผูว้จิยัเล่ากรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ บทเรยีนของเจมส ์” ใหน้กัเรยีนฟงั 
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3.ขัน้วิเคราะห ์

3.1 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบักรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ บทเรยีนของเจมส”์ 

3.2 ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ บทเรยีนของเจมส ์” 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัสรปุเกีย่วกบัประโยชน์ของการเตรยีมอุปกรณ์การเรยีนใหพ้รอ้มก่อนเรยีน 

4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระและขอ้คดิทีไ่ดป้ฏบิตักิจิกรรม 

5.ขัน้ประเมินผล 

5.1.สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการฟงักรณตีวัอยา่งของนกัเรยีน 

5.2.สงัเกตจากการอภปิรายของนกัเรยีน การแสดงความคดิเหน็ และการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนั

และกนัเกีย่วกบัประโยชน์ของการเตรยีมอุปกรณ์การเรยีนใหพ้รอ้มก่อนเรยีน  
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กรณีตวัอย่างเรื่อง  “บทเรียนของเจมส”์ 

 

ในชัว่โมงเรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  วนันัน้คุณครไูดส้อนเรื่องรปูทรง

เรขาคณิต แล้วไดส้ ัง่ใหน้ักเรยีนเตรยีมสิง่ของที่มรีูปทรงต่าง ๆ สําหรบัประดษิฐ์รถลาก เช่น  กล่อง , 

ขวดน้ํา , ฝาน้ําอดัลม และเชอืก เป็นตน้ นักเรยีนทุกคนในชัน้เรยีนต่างตื่นเตน้และดใีจทีจ่ะไดท้าํรถลาก

ในวนัพรุง่น้ี  ซึง่รวมทัง้โลมากบัเจมสด์ว้ย เดก็ทัง้สองคนต่างตื่นเตน้เป็นอยา่งมาก  เมื่อถงึเวลาเลกิเรยีน

วนันัน้โลมารบีกลบับ้านโดยไม่อยู่เล่นฟุตบอลตอนเยน็กบัเพื่อน ๆ เพราะว่าจะรบีไปเตรยีมอุปกรณ์ใน

การทํารถลาก  จึงได้ชวนให้เจมส์เพื่อนสนิทรบีกลบับ้านด้วย  แต่เจมส์กลบัปฏิเสธเพราะอยากเล่น

ฟุตบอลกบัเพือ่นมากกวา่  สว่นโลมาเมือ่กลบัถงึบา้นกร็บีจดัเตรยีมอุปกรณ์โดยทนัท ี

ส่วนเจมส์หลงัจากเล่นฟุตบอลเสร็จก็กลับบ้าน  เมื่อถึงบ้าน เขาก็รีบอาบน้ําเพื่อจะได้มาดู

รายการทวีโีปรดของตน  เมือ่ดเูสรจ็กน็ัง่เล่นเกมจนดกึดื่น  จนในสุดเจมสก์เ็ผลอหลบัไป  เมื่อตื่นมาตอน

เชา้เจมสต์กใจอย่างมากทีเ่ผลอหลบัไป  เขารบีวิง่ไปบอกแม่ใหเ้ตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัทํารถลากให ้ แต่

คุณแมบ่อกวา่แมเ่ตรยีมใหไ้มท่นั เจมสไ์ปบอกกบัคุณครเูองแลว้กนั 

ในชัว่โมงเรยีนคณิตศาสตร ์ นักเรยีนทุกคนต่างนําอุปกรณ์ขึน้มาวางไวบ้นโต๊ะของตนเอง  ทุก

คนดูตื่นเตน้ต่างตัง้หน้าตัง้ตารอเพื่อทีจ่ะไดท้ํารถลาก  เมื่อคุณครเูดนิตรวจอุปกรณ์แต่ละคนอยู่นัน้  จน

มาถงึโต๊ะของเจมส ์กลบัวา่งเปล่า  คุณครเูลยเอย่ถามเจมสว์า่  “ ทาํไมไมเ่ตรยีมของมา ”  เจมสต์อบว่า “ 

ผมลมืครบัครู ” คุณครูบอกเจมสว์่า “ แสดงว่าเจมสไ์ม่ใส่ใจกบัการเตรยีมอุปกรณ์มาเรยีนตามที่ครูส ัง่  

ดงันัน้วนัน้ีคุณครจูะใหเ้จมสด์ูเพื่อนทํารถลากแลว้กนั ”  เจมสเ์มื่อไดฟ้งัดงันัน้กร็ูส้กึเสยีใจ  เพื่อนในชัน้

เรยีนต่างประดษิฐร์ถลากและนํามาเล่นกนัอย่างสนุกสนาน   แต่เจมสก์ลบัไดเ้พยีงแค่นัง่ดูเพื่อน ๆ เล่น

เทา่นัน้ 
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ครัง้ท่ี  11 

ช่ือเรื่อง เจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ 

                    ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ช่ือกิจกรรม บทบาทสมมต ิเรือ่ง “ ทาํดมีปีระโยชน์ ” 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นแนวโน้มทีจ่ะแสดง 

                    พฤตกิรรมเกีย่วกบัการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

เทคนิคท่ีใช้ บทบาทสมมต ิ

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1. บทบาทสมมตเิรือ่ง “ ทาํดมีปีระโยชน์ ” 

2. ใบงาน เรือ่ง  ทาํดมีปีระโยชน์ 

3. ลกูบอล  สแีดงกบัสเีหลอืง 

วิธีดาํเนินการ  

1.ขัน้นํา 

ผูว้จิยัทบทวนความรูเ้ดมิจากกจิกรรมทีแ่ลว้  จากนัน้ผูว้จิยัสนทนาซกัถามนกัเรยีนเกีย่วกบั

หน้าทีข่องนกัเรยีนทีด่ ี โดยใหน้กัเรยีนบอกหน้าทีท่ีด่ขีองนกัเรยีนทลีะคน  โดยใหส้มาชกิในกลุ่มรว่ม

แสดงความคดิเหน็ 

 

2.ขัน้มีส่วนร่วม 

2.1 ผูว้จิยัสนทนาซกัถามนกัเรยีนเกีย่วกบัการทาํการบา้นและแบบฝึกหดัมปีระโยชน์อยา่งไรกบั

ตวัเรา  โดยใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็แลกเปลีย่นกนัภายในกลุม่สมาชกิ 
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2.2 ผูว้จิยัขออาสาสมคัรนกัเรยีนจาํนวน  3  คน  ออกมาแสดงบทบาทสมมต ิ 

2.3 ผูว้จิยัแจกเอกสาร  เรือ่งสัน้และบทบาทสมมตใิหก้บันกัเรยีนทีเ่ป็นอาสาสมคัรแต่ละคนได้

อา่นและเตรยีมตวัแสดง  จากนัน้ผูว้จิยัและนกัเรยีนอาสาสมคัรรว่มกนัจดัสถานทีแ่สดง 

2.4 นกัเรยีนทีเ่ป็นอาสาสมคัรแสดงบทบาทสมมตติามบททีต่นเองไดร้บั  และนกัเรยีนคนอื่นเป็น

ผูร้ว่มสงัเกตการณ์ 

3.ขัน้วิเคราะห ์

 3.1 ผูว้จิยัสนทนารว่มกบันกัเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมของตวัละครแต่ละตวัวา่มลีกัษณะเป็น

อยา่งไร  และผลทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํของตวัละครดงักล่าว  โดยใหน้กัเรยีนชว่ยกนัแสดงความคดิเหน็ 

3.2 ผูว้จิยัแบง่นกัเรยีนออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยหยบิลกูบอล ใครไดล้กูบอลสเีดยีวกนัใหอ้ยูก่ลุ่ม

เดยีวกนั  โดยใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่เป็นรปูวงกลม 

 3.3 ผูว้จิยัแจกใบงานคาํถามเกีย่วกบับทบาทสมมตทิีแ่สดงไป  พรอ้มกบัใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม

รว่มกนัแสดงความคดิเหน็เพือ่หาคาํตอบลงในใบงาน ดงัน้ี 

 - เดก็ชาย  นน กบั เดก็ชาย แจง้  มพีฤตกิรรมการเรยีนรูอ้ยา่งไรและผลทีเ่กดิขึน้จาก

พฤตกิรรมดงักล่าวเป็นเชน่ไร 

 - เดก็ชายนนกบัเดก็ชายแจง้มพีฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอยา่งไร 

 - จากบทบาทสมมตเิรือ่ง “ ทาํดมีปีระโยชน์”  นกัเรยีนสามารถนําขอ้คดิทีไ่ดม้าใชก้บั

การเรยีนอยา่งไร 

3.4 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

 

4.ขัน้สรปุและประยกุตห์ลกัการ 

4.1 ผูว้จิยัและนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัประโยชน์ของการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4.2 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุขอ้คดิและความสาํคญัของการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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5.ขัน้ประเมินผล 

5.1.สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการตอบคาํถาม  การแสดงและชมบทบาทสมมตขิอง

นกัเรยีน 

          5.2.สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ การนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและการใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนั

และกนัเกีย่วกบัประโยชน์ของการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
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บทบาทสมมติเร่ือง  “ ทาํดีมีประโยชน์ ” 

 นน  เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  ซึ่งเป็นเดก็เรยีนหนังสอืเก่ง  ขยนัในการทําการบา้น

และทบทวนบทเรยีนอยู่สมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาที่นนชอบมากที่สุด  ทุกเย็น

หลงัจากเลกิเรยีนแล้ว  นนจะรบีวิง่เขา้หอ้งสมุดพรอ้มหยบิการบา้นทีคุ่ณครูสัง่เขา้ไปทําอยู่เป็นประจํา  

จนคุณครูหอ้งสมุดต่างชื่นชมในความขยนัและความรบัผดิชอบของนนเป็นอย่างมาก  เมื่อเวลาใกลส้อ

บนนกจ็ะตัง้ใจอา่นหนงัสอืตามทีคุ่ณครบูอก  หมัน่ทบทวนและอา่นซํ้าอยูห่ลายรอบ  

 แจง้เป็นนกัเรยีนหอ้งเดยีวกบันน   แจง้เป็นเดก็เรยีนเก่งมาก  เคยสอบไดค้ะแนนเป็นอนัดบัหน่ึง

ของระดบัชัน้  แต่แจง้มกัหว่งเล่น  ทุกครัง้ทีเ่ลกิเรยีนแลว้แจง้จะตอ้งรบีไปทีส่นามเครื่องเล่นของโรงเรยีน

เพื่อไปวิง่เล่นกบัเพื่อนอยูทุ่กวนั  จนทาํใหแ้จง้บางครัง้ทาํการบา้นเสรจ็กด็กึ  บางวชิากท็าํไมเ่สรจ็  งาน

คา้งเป็นประจาํ  ทาํใหค้ะแนนเกบ็ของแจง้ไมด่นีกั  แต่แจง้กลบัคดิว่าไมเ่ป็นไรเพราะตวัเองเป็นคนฉลาด

ทาํขอ้สอบไดอ้ยูแ่ลว้  เมื่อเวลาใกลส้อบแจง้กไ็มท่บทวนบทเรยีนตามทีค่รสู ัง่  แต่กลบัไปวิง่เล่นกบัเพื่อน

อยา่งสนุกสนานแทน 

 ครูประจําวชิาคณิตศาสตร ์ วนันัน้เป็นวนัประกาศผลสอบวชิาคณิตศาสตร ์ เดก็ ๆ ทุกคนต่าง

ตื่นเต้นและลุน้กบัคะแนนของตนเอง  รวมทัง้นนกบัแจง้ดว้ย  เมื่อผลสอบออกมาปรากฏว่า นนสอบได้

คะแนนเป็นอนัดบัหน่ึงของระดบัชัน้  ทําใหน้นรูส้กึดใีจ  ส่วนแจ้งกลบัเสยีใจกบัผลสอบของตนเพราะ

คะแนนของตนไดเ้พยีงน้อยนิดเทา่นัน้  คุณครปูระจาํวชิาต่างชื่นชมในตวัของนนทีเ่ป็นเดก็ขยนั  มคีวาม

รบัผดิชอบต่อการทาํการบา้นและแบบฝึกหดัตามทีค่รมูอบหมาย 
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บทบาทของนน 

 ผมชื่อนนเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3  ผมเป็นเด็กเรยีนหนังสอืเก่ง  ขยนัในการทํา

การบา้นและทบทวนบทเรยีนอยู่สมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีผ่มชอบมากทีสุ่ด  ทุก

เยน็หลงัจากเลกิเรยีนแลว้  ผมจะรบีวิง่เขา้หอ้งสมุดเพื่อไปทําการบา้นและอ่านหนังสอืทบทวนบทเรยีน  

เมือ่เวลาใกลส้อบผมกจ็ะตัง้ใจอา่นหนงัสอืตามทีคุ่ณครบูอก  หมัน่ทบทวนและอา่นซํ้าอยูห่ลายรอบ  

 

บทบาทของแจ้ง 

 ผมชื่อแจง้เป็นเพื่อนหอ้งเดยีวกบันน   ผมเป็นเดก็เรยีนเก่งมาก  เคยสอบไดค้ะแนนเป็นอนัดบั

หน่ึงของระดบัชัน้  ทุกครัง้ทีเ่ลกิเรยีนแลว้ผมจะตอ้งรบีไปทีส่นามเครือ่งเล่นของโรงเรยีนเพือ่ไปวิง่เล่นกบั

เพื่อนอยูทุ่กวนั  จนทําใหบ้างครัง้ทําการบา้นเสรจ็กด็กึ  บางวชิากท็ําไม่เสรจ็  งานคา้งเป็นประจาํ  เมื่อ

เวลาใกลส้อบแจง้กไ็ม่ทบทวนบทเรยีน  แต่ผมกลบัคดิว่าไม่เป็นไรเพราะตวัเองเป็นคนฉลาดทําขอ้สอบ

ไดอ้ยูแ่ลว้   

 

บทบาทของคร ู

 ชื่นชมในตวัของนนทีเ่ป็นเดก็ขยนั  มคีวามรบัผดิชอบต่อการทาํการบา้นและแบบฝึกหดัตามที่

ครมูอบหมาย 
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ครัง้ท่ี  12 

ช่ือเรื่อง ปจัฉิมนิเทศ 

ช่ือกิจกรรม ตน้ไมพ้ลงัใจ 

วตัถปุระสงค ์ 1. เพือ่ใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

2.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดป้ระเมนิเจตคตขิองตนเองทีม่ต่ีอวชิาคณติศาสตรห์ลงัรว่มกจิกรรม 

เทคนิคท่ีใช้ การอภปิรายกลุ่ม 

เวลา 50  นาท ี

อปุกรณ์ 

1. เครือ่งเล่นเทป จาํนวน 1 เครือ่ง 

2. เทปเพลง จาํนวน 1 เทป 

3. หวัใจกระดาษ (จาํนวนเทา่สมาชกิในกลุ่ม) 

4. กิง่ไมจ้าํนวน 1 กิง่ 

วิธีดาํเนินการ 

1.ผูว้จิยัและนกัเรยีนนัง่เป็นวงกลม 

2.ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้ว่มกนัจากการใชโ้ปรแกรม

การพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

 3. ผูว้จิยัเปิดเพลงเบา ๆ พรอ้มกบัแจกหวัใจกระดาษใหน้กัเรยีนคนละ  1  ดวง  จากนัน้

ใหน้กัเรยีนเขยีนขอ้ความเพือ่ใหก้าํลงัใจในการทีจ่ะปรบัปรงุและพฒันาตนเองใหม้เีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน

วชิาคณติศาสตร ์ เมือ่นกัเรยีนเขยีนเสรจ็ใหนํ้าไปหอ้ยไวท้ีต่น้ไมพ้ลงัใจ  จากนัน้ใหน้กัเรยีนไปอา่น

ขอ้ความของเพือ่น 

4. ผูว้จิยักล่าวขอบใจนกัเรยีนและกล่าวปิดการใชโ้ปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการ

เรยีนวชิาคณติศาสตร ์
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ประเมินผล 

1.สงัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการเขยีนใหก้าํลงัใจของนกัเรยีน 

2.สงัเกตจากการอภปิรายของนกัเรยีน และการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัและ

การนําไปปรบัใชจ้ากการเขา้โปรแกรมการพฒันาเจตคตใินการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
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ภาคผนวก ข 
1. แบบสอบถามเจตคติในการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
2. ตารางแสดงคาอํานาจจําแนกของคะแนนแบบสอบถามเจตคติในการ  

                 เรียนวิชาคณติศาสตร 
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แบบสอบถามเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง   

1.  แบบสอบถามเจตคตฉิบับน้ีเปนแบบวัดความคิด  ความรูสึกและแนวโนมทางดาน
พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  โดยคําตอบของนักเรียนไมมีถูก
และผิด  ดังน้ันใหนักเรียนเลือกตอบขอทีต่รงกับความคิด ความรูสึก และการกระทําของ
นักเรียนใหมากที่สุด 

2. แบบสอบถามเจตคติแบงออกเปน  3  ดาน  ดังตอไปน้ี 
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1.ดานความคิดในวิชาคณิตศาสตร 
คําชี้แจง   

ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ีวาเปนจริงตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนเพียงใด  
แลวทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีเกณฑดังน้ี 
 
 จริงที่สุด หมายถึง  ขอความที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนมากพอสมควร 
 จริงบาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนบาง  ไมตรงบาง 
 จริงนอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอ ขอความ จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริง
นอย
ที่สุด 

01 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
07 
 
08 
 
09 

การบานวิชาคณิตศาสตรเขาใจยาก 
วิชาคณติศาสตรไมมีความจําเปน
ในชีวติประจําวัน............................ 
ฉันคิดวาวชิาคณิตศาสตรเรียนรู
และเขาใจไดงาย............................ 
วิชาคณติศาสตรมีความสําคัญตอ
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ......................... 
คณิตศาสตรชวยใหนักเรียนพัฒนา
ความคิด....................................... 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรทาํให
ไดรับความรูใหมๆ......................... 
เม่ือเรียนวิชาคณิตศาสตรแลวทําให
เกิดความสับสน............................. 
โจทยคณิตศาสตรมีความเขาใจงาย
เปนลําดับขั้น................................. 
วิชาคณติศาสตรเปนวิชาทีมี่เน้ือหา
ยุงยากและยากที่จะเขาใจ............... 

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

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

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

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

........... 
 
........... 
 
........... 
 
........... 
 
........... 
 
......... 
 
........... 
 
........... 
 
............ 
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2.ดานความรูสึกในวิชาคณิตศาสตร 
คําชี้แจง   

ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ีวาเปนจริงตรงกับความรูสึกของนักเรียนเพียงใด   
แลวทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีเกณฑดังน้ี 
 
 จริงที่สุด หมายถึง  ขอความที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากพอสมควร 
 จริงบาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนบาง  ไมตรงบาง 
 จริงนอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอ ขอความ จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริง
นอย
ที่สุด 

01 
 
02 
 
03 
04 
 
05 
 
06 
 
07 
 
08 
 
09 
 

ฉันรูสึกตื่นเตนที่จะไดเรียนวิชา
คณิตศาสตร.................................. 
ฉันรูสึกสนุกเม่ือไดทําโจทย
คณิตศาสตร.................................. 
ฉันรูสึกสนใจวิชาคณติศาสตร......... 
ฉันรูสึกชอบเรยีนวิชาคณติศาสตร
มากกวาวิชาอ่ืน ๆ ........................ 
ฉันรูสึกเบื่อหนายตอการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร.................................. 
ฉันรูสึกสนุกสนานเมื่อไดทํา
กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร................ 
ฉันสบายใจทีว่ันน้ีไมมีเรียนวิชา
คณิตศาสตร................................. 
ฉันสนใจที่จะแกปญหาโจทย
คณิตศาสตร..................................
เม่ือฉันเรียนคณิตศาสตรแลวจะรูสึก
เครียด........................................... 

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

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

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

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

 
........... 
 
........... 
........... 
 
........... 
 
........... 
 
............ 
 
........... 
 
........... 
 
........... 
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ขอ ขอความ จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริง
นอย
ที่สุด 

10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
 

ฉันรูสึกพอใจที่ไดทําการบานวิชา
คณิตศาสตร................................ 
ฉันมีความกระตือรือรนเม่ือถึงเวลา
เรียนวิชาคณิตศาสตร..................... 
ฉันไมสนใจทีจ่ะทําการบานวิชา
คณิตศาสตร................................. 
ฉันสนใจที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ 
ของวิชาคณิตศาสตร...................... 

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

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

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

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

 
......... 
 
........... 
 
.......... 
 
.......... 
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3.ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมในวิชาคณติศาสตร 
คําชี้แจง   

ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ีวาเปนจริงตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนเพียงใด   
แลวทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีเกณฑดังน้ี 
 
 จริงที่สุด หมายถึง  ขอความที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากพอสมควร 
 จริงบาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนบาง  ไมตรงบาง 
 จริงนอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอ ขอความ จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริง
นอย
ที่สุด 

01 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
07 
 
08 
 
09 
 

ฉันตั้งใจเรียนวิชาคณติศาสตร........ 
ฉันคุยกับเพ่ือนในเวลาเรียนวิชา
คณิตศาสตร................................. 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรไม
จําเปนตองทําแบบฝกหัด............... 
ฉันทําการบานวิชาคณติศาสตรดวย
ตนเอง........................................... 
เม่ือไมเขาใจโจทยคณิตศาสตร ฉัน
จะถามคุณครู............................... 
ฉันลอกการบานวิชาคณิตศาสตร
จากเพื่อนเม่ือใกลถึงเวลาสง........... 
ฉันทบทวนบทเรียนวชิา
คณิตศาสตรสมํ่าเสมอ.................... 
ฉันตรวจสอบความถูกตองกับเพ่ือน
หลังทําโจทยคณิตศาสตร..............
ฉันชอบอานหนังสือที่เกี่ยวของกับ
วิชาคณติศาสตร............................ 
 

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

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

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

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

........... 
 
........... 
 
........... 
 
........... 
 
........... 
 
............ 
 
........... 
 
........... 
 
............ 
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ขอ ขอความ จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริง
นอย
ที่สุด 

10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
 

เม่ือฉันมีเวลาวางฉันจะนํา
แบบฝกหัดวชิาคณิตศาสตรมา
ฝกฝน.......................................... 
เม่ือครูใหทําแบบฝกหัดคณติศาสตร 
ฉันจําเปนตองฝนใจทํา................... 
ฉันไมอยากมาโรงเรียนเม่ือวันนั้นมี
เรียนวิชาคณิตศาสตร..................... 
ฉันมักงวงนอนเม่ือน่ังเรียนวิชา
คณิตศาสตร.................................. 

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

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

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

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

 
. 
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.......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามเจตคตใินการเรียนวิชา     
     คณิตศาสตร 
 

ดานความคดิในวิชา
คณิตศาสตร 

ดานความรูสึกในวิชา
คณิตศาสตร 

ดานแนวโนมที่จะแสดง
พฤติกรรมในวิชา
คณิตศาสตร 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกราย
ขอ (t ) 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก
รายขอ (t ) 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกราย
ขอ (t ) 

1 .439 1 .429 1 .298 
2 .351 2 .317 2 .372 
3 .537 3 .643 3 .337 
4 .218 4 .561 4 .462 
5 .329 5 .558 5 .272 
6 .405 6 .367 6 .370 
7 .533 7 .442 7 .561 
8 .336 8 .523 8 .330 
9 .366 9 .566 9 .409 
  10 .328 10 .222 
  11 .480 11 .496 
  12 .507 12 .530 
  13 .282 13 .580 

 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.886 
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ภาคผนวก ค 
          1. ตารางแสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  
               ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ดานความคิดในวิชาคณติศาสตร 
          2. ตารางแสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ นักเรียน  
              ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ดานความรูสึกในวิชาคณติศาสตร 
          3. ตารางแสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
              ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมในวิชาคณิตศาสตร 
          4. ตารางแสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
              ชั้นประถมศึกษาปที่  3  
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ตาราง 5  แสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้น   
     ประถมศึกษาปที่  3  ดานความคิดในวิชาคณติศาสตร 
 

ลําดับที ่
คะแนนกอน 
การทดลอง 

คะแนนหลงั 
การทดลอง ผลตาง ( D ) 

ผลตางกําลัง
สอง(D2) 

1 32 35 3 9 
2 33 34 1 1 
3 28 36 8 64 
4 29 35 6 36 
5 34 38 4 16 
6 35 39 4 16 
7 27 33 6 36 
8 35 36 1 1 
9 29 35 6 36 
10 36 37 1 1 

 
                                                                                                    40                      216 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ 2d∑d
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ตาราง 6  แสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษาปที่  3  ดานความรูสึกในวิชาคณติศาสตร 
 

ลําดับที ่
คะแนนกอน 
การทดลอง 

คะแนนหลงั 
การทดลอง ผลตาง ( D ) 

ผลตางกําลัง
สอง(D2) 

1 34 41 7 49 
2 38 44 6 36 
3 27 45 18 324 
4 27 47 20 400 
5 22 36 14 196 
6 18 44 26 676 
7 20 31          11 121 
8 30 48 18 324 
9 34 50 16 256 
10 23 46 23 529 

 

                                                                                                                                                                                   159                 2,911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑d ∑ 2d
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ตาราง 7  แสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษาปที่  3  ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤตกิรรมในวิชาคณิตศาสตร 
 

ลําดับที ่
คะแนนกอน 
การทดลอง 

คะแนนหลงั 
การทดลอง ผลตาง ( D ) 

ผลตางกําลัง
สอง(D2) 

1 35 49 14 196 
2 26 42 16 256 
3 36 38 2 4 
4 26 41 15 225 
5 28 44 16 256 
6 39 46 7 49 
7 21 39 18 324 
8 34 47 13 169 
9 36 43 7 49 
10 40 50 10 100 

 

 118               1,628 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

∑d ∑ 2d
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ตาราง 8 แสดงผลตางของคะแนนเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา    
     ปที่  3   
 

ลําดับที ่
คะแนนกอน 
การทดลอง 

คะแนนหลงั 
การทดลอง ผลตาง ( D ) 

ผลตางกําลัง
สอง(D2) 

1 101 125 24 576 
2 97 120 23 529 
3 91 119 28 784 
4 82 123 41 1,681 
5 84 118 34 1,156 
6 92 129 37        1,369 
7 68 103 35 1,225 
8 99 131 32 1,024 
9 99 128 29 841 
10 99 133 34 1,156 

 

 317 10,341   

 

∑d ∑ 2d
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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