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    การศึกษาคนควาครั้งนี ้มคีวามมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูกับเกณฑ 

และเพื่อเปรียบเทียบความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังที่ไดรับ

การสอนแบบคุณธรรมนําความรู  
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หนองปรือพทิยาคม อําเภอหนองปรือ จงัหวัดกาญจนบรีุ  โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 

Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 28 คน  แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา

คือ One Group Pretest Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t – test one group และ

คาสถิติ t-test for Dependent Samples   

    ผลการศึกษา พบวา  

   1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนการ

สอนแบบคุณธรรมนําความรู อยูในระดับสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

   2.  ความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 หลังการจัดการเรยีนการ

สอนแบบคุณธรรมนําความรู สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
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  The purpose of this research was to compare mathematics learning achievement 

of mathayomsuksa 2 students being taught through moral induced cognition with a criterion 

and  to compare the diligence of mathayomsuksa 2 students before and after being taught 

through moral induced cognition.     

  The subjects of this study were 28 Mathayomsuksa 2 students in second semester 

of 2009 academic year at Nongprue Pitayakom School, Amphur Nongprue, Kanchanaburi. 

They were selected by using cluster random sampling technique. The One-group pretest-

posttest design was used for this study. The data were analyzed by using t – test one group 

and t-test for dependent samples. 

            The results of this study revealed that 

  1.  The mathematics achievement of mathayomsuksa 2 students after being taught 

through moral induced cognition was statistically higher than the 60% criterion at the .01 

level of significance. 

  2.  The diligence of mathayomsuksa 2 students after being taught through moral 

induced cognition was statistically higher than that before being taught at the .01 level of 

significance. 
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สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวจิัยไดรับความกรุณาเอาใจใส ไดรับคําปรึกษา 

ขอเสนอแนะและคําแนะนําอยางดียิง่ ตลอดจนไดรับการดูแลแกไขขอบกพรองตาง ๆ จาก  

รองศาสตราจารย ดร.ฉววีรรณ เศวตมาลย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ไดรับและขอ 

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชาติ รองศาสตราจารยนิภา  

ศรีไพโรจน และผูชวยศาสตราจารยชยัศักดิ ์ลีลาจรัสกุล ที่ไดใหคําแนะนําอนัเปนประโยชน  

ทําใหสารนพินธมีความสมบูรณมากยิง่ขึ้น 

 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาไดรับความกรุณาจาก อาจารยประสาท   

สอานวงศ  อาจารยทรงวทิย สุวรรณธาดา  และอาจารยศิริพร วัชรชัยโสภณศิริ  ใหเกยีรติเปน 

ผูเชื่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางในการแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  

ใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้นผูวิจัยจงึขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสงู 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่หาคุณภาพของเครื่องมือผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจาก

โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผูวิจยัไดรับความรวมมืออยางดียิง่จาก

ผูบริหาร คณะครู โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ อาจารยเครือวลัย เผาผึง้ และอาจารยสุกญัญา มงีาม ที่ได

ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกผูวิจัย ผูวิจัยของกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณนายประพฤติ จงไมตรีพร อดีตผูอํานวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

และนายสรศักดิ์ ไสยะหุต ผูอํานวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมคนปจจุบัน คณะครูทุกทาน และขอ

ขอบใจนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทกุคน ที่ชวยสนับสนนุ สงเสริมการทําสารนพินธในครั้งนี ้ใหสําเรจ็

ลุลวงไปดวยดมีาโดยตลอด และขอขอบพระคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกทาน ที่มีสวนชวยใหกําลงัใจ และ

คําแนะนําในการทําสารนพินธ ผูวิจยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

ทายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณมารดา บิดา และพี่สาว ที่คอยใหการชวยเหลือในทุก ๆ ดาน 

คอยเปนกาํลังใจหวงใยมาโดยตลอด ซึ่งคณุประโยชนของสารนพินธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดมารดา 

บิดา และคนในครอบครัวทกุคน ตลอดจนคุณครู อาจารย ที่ไดใหการอบรมสั่งสอนใหผูวิจยัประสบ

ความสาํเร็จในการศึกษาครัง้นี ้   
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   บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง   
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช (กรมวิชาการ. 2528:  

298) ทรงชี้ทางการจัดการศึกษาตอนหนึ่งวา  “การศึกษาเปนเครื่องมอือันสําคัญในการพัฒนา

ความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคณุธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองที่ดี    

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบานเมอืงประกอบไปดวยพลเมืองทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การพัฒนาประเทศกย็อมทาํไดโดยสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว” (อํารุง จันทวานิช.

2542: 77) คนที่มีคุณภาพในปจจุบัน และอนาคต ตองประกอบดวยลกัษณะมองกวาง คิดไกล ใฝดี 

มีคุณธรรม รูเทาทันการเปลีย่นแปลงของโลกและสังคม มีคุณลักษณะที่พงึประสงค ทั้งดานจิตใจ

และพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวนิัย ประหยัด มีความเอื้อเฟอเกื้อกลู มีเหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย  

พากเพยีร ขยนั ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547: 5)  ซึ่งศนูย

สงเสริมและพฒันาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2551 :ญ) ไดทําการวิจัยและพัฒนาตัวบงชี้คุณธรรม

และจริยธรรม  มีการจัดลําดับคุณธรรมจริยธรรมที่สําคญัตามกลุม/อาชีพ ผลปรากฏวา คุณธรรม

จริยธรรมที่สําคัญเปนอันดับ 1 ของกลุมนกัเรียนและนักศึกษา คือ ความขยันหมัน่เพียร ความ

ขยันหมั่นเพียรมีความหมายตรงกับวิริยะในคุณธรรมอิทธิบาท 4  อันเปนคุณธรรมซึ่งเปนวิถทีางที่จะ

นําไปสูความสาํเร็จในชีวิต  กลาวคือ ความเพียรพยายามแมจะพบกับความลมเหลวบางก็ไมทอแท  

ซึ่งควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนไทย  (ชัยวฒัน  อัฒพัฒน. 2527 :86) 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (สํานักราชเลขาธิการ. 2531 :221)

ไดทรงเหน็ความสําคัญของเยาวชนเปนอยางยิ่ง ดังไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็ก

ประจําปพทุธศักราช 2525 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิชีวิตของเยาวชนที่เกีย่วของกับความ

ขยันหมั่นเพียร ความตอนหนึ่งวา “...เด็ก ๆ จะตองรูวาความสุขสบายมิใชจะหามาไดงาย ๆ เปลา ๆ 

จะเกิดขึ้นดวยการประกอบการงานและความดีตาง ๆ ซึง่ตองพากเพยีรและกระทาํอยูตลอดเวลา   

คนทีท่ําตัวไมดีไมหมั่นทําการงาน จะหาความสุขความสบายไมได เพราะฉะนัน้เดก็ทุกคนจะตอง

ต้ังใจศึกษาเลาเรียนหาความรูความดีไวใหเต็มที ่ สําหรบัชวยตัวเองใหมีความสุขความเจริญตอไป

... ”   

ความขยนัหมัน่เพยีรมีประโยชนตอตนเองและประเทศชาติ คนขยนัหมั่นเพียรในการงาน

ยอมทาํมาหากินหาทรัพยใหเพิม่พนู สวนคนขยันหมัน่เพียรในการเรียนยอมทําใหเปนคนมีความรู
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กวางขวาง  มปีญญาเฉลียวฉลาด และมีไหวพริบดี  สงผลใหคิดคนประดิษฐส่ิงทีม่ปีระโยชนตอ

มนุษย  ในทางตรงกนัขามหากประเทศชาติใด  ประชากรขาดความขยนัหมัน่เพียร  เปนคนเกียจ

คราน  ไมเอาจริงเอาจงักับงาน ประชากรจะเปนคนยากจนทาํใหประเทศชาติลาหลงั (ชม  ภูมิภาค. 

2525 :171) 

จากประสบการณการสอนในระดับมัธยมศึกษาของผูวจิัยและจากการสํารวจสภาพปญหา

ดานการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 

2 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โดยใชแบบสัมภาษณ พบวา  ความคดิเห็นของครูในโรงเรียนรอยละ 

80 ใหความเหน็วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยงัอยูในระดับตํ่า สวนหนึง่เกดิจาก

พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความเกยีจคราน  ไดแก  ความไมต้ังใจเรียน  ไมยอมทาํงาน

ที่ครูมอบหมาย  ไมกระตือรือรนในการทํางาน  ไมใชเวลาวางในการทาํงานหรือทบทวนบทเรียน 

ขาดความสนใจในการเรียนและการคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง  พฤตกิรรมดังกลาวอาจจะ 

ทําใหการดําเนินการสอนของครูไมบรรลุเปาหมายที่วางไว   สวนตัวนักเรียนทาํใหผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนต่าํ  ซึ่งอาจเปนเหตุใหมีปญหาอืน่ ๆ ตามมา และเนื่องจากคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่ใช

ในการศึกษาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตรเร่ืองอื่น ๆ ที่เกีย่วของ คณิตศาสตรจึงมี

ประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวย

พัฒนามนุษยใหสมบูรณ มคีวามสมดุลทัง้ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถ     

คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา.2547 : 1-6) จึงกลาวไดวา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปนเรือ่ง

ที่จําเปนและสาํคัญยิ่ง 

จากการศึกษางานวิจยัของ สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  (2549: บทคัดยอ)  ได

ศึกษาปจจยัทีม่ีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 ของโรงเรียน

บางละมุง อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรงตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ดานความประพฤติ กีฬาและสุขภาพรางกาย ความ

ขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจเรียน การหารายไดพิเศษ ความกตัญแูละคุณธรรมจริยธรรม 

คุณลักษณะของนักเรียน การคนควาเพิ่มเติมและอุปกรณเสริมความรู ซึ่งสอดคลองกับฐานขอมูล

การวิจยัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ งานวิจยัของ 

เพ็ญประภา  ยาแลหวา (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพนัธระหวางคุณลักษณะทางจริยธรรม

กับผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดสตูล  ผลการศึกษาพบวา 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 5 ดาน ไดแก  ดานวินยัในตนเอง ดานความรับผิดชอบ ดานความอดทน 
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ดานความขยนัหมัน่เพียร และดานความซื่อสัตยมีความสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาองักฤษอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 จาก

การศึกษางานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา การปลูกฝงคุณธรรมดานความขยนัหมั่นเพียรเปนแนวทาง

หนึง่ทีจ่ะสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนได   

ซึ่งมีผูวจิัยหลายทานที่ศึกษาตัวแปรที่สงผลตอความขยนัหมัน่เพียร อาทิเชน  งานวจิัยของ 

ชัชลินี  จุงพิวฒัน  (2547: บทคัดยอ)  ไดศึกษาตัวแปรที่เกีย่วของกับความขยนัหมัน่เพยีรในการ

เรียนของนักเรยีนชวงชัน้ที ่3 โรงเรียนเวยีงสระ  อําเภอเวยีงสระ  จังหวดัสุราษฎรธาน ี งานวิจัยของ 

สิริพร  ดาวัน  (2540:  89-91) ไดศึกษาตัวแปรที่เกีย่วของกับความขยันหมั่นเพยีรของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลาย และงานวิจยัของ นุชนาท  เนตพิัฒน (2550:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยเชิง

สาเหตทุี่สงผลตอความขยันหมั่นเพยีรของนักเรียนชวงชัน้ที ่4 โรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต  

คาเบรียล แหงประเทศไทย  จากการศึกษางานวิจยัของผูวิจัยทั้ง 3 ทาน พบวาตัวแปรที่สงผลตอ

ความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของนักเรยีนที่สอดคลองกนั  คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สัมพนัธภาพ

ระหวางครูกับนักเรียน  สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน  ทัศนคตติอการเรียน  บรรยากาศการ

เรียนการสอน  และบรรยากาศการเลี้ยงดูในครอบครัว  

จากการศึกษางานวิจยัขางตน  ผูวิจัยพบวาการสอนแบบคุณธรรมนําความรู : รูปแบบ

บูรณาการคุณคาความเปนมนุษยของ ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสตั

ยาไส ที่มีวัตถปุระสงคเพื่อพฒันาผูเรียนใหเปนคนด ีมีคุณธรรม รูจักคิดในทางที่ดี  มีสติปญญา และ

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา. 2550: ก)  และมีกระบวน 

การเรียนการสอน 6 ข้ันตอน คือ 1) เนนบทบาทของนักเรียน 2) การฝกสมาธิ  3) ครูสรางแรง

บันดาลใจกับนักเรียน  4) สรางบรรยากาศที่สนับสนุนใหนกัเรียนไดฝกคิดวเิคราะห  5) นาํคุณคา

ความเปนมนษุยออกมาจากภายใน  6) บูรณาการคุณคาความเปนมนุษยเขาไปใน  ทุกกิจกรรม  

(อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา.  2550:  39-43) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับตัว

แปรที่สงผลตอความขยนัหมั่นเพียรในการเรียนของนกัเรียน  

ดวยเหตนุี้ผูวิจยัจึงมีความประสงคที่จะศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร  และ

ความขยนัหมัน่เพยีรของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู   

เพื่อชวยเพิม่การเรียนรูทีเ่หมาะสม  และใหนักเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรมดานความ

ขยันหมั่นเพียร  เมื่อนักเรียนมีความขยนัหมั่นเพยีรแลวก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนสูงขึน้ เกิดเปนคุณลักษณะอันพงึประสงค  และใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนในวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธภิาพสูงขึน้  ตลอดจนสงเสรมิใหผูเรียนเปนมนษุยที่สมบูรณ

ทั้งรางกาย  จติใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวจิัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2  ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู กับเกณฑ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 กอนและ

หลังที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู  

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

ผลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ทาํใหทราบถงึผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรและ  

ความขยนัหมัน่เพยีรของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู 

ซึ่งสามารถเปนแนวทางใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่ตองการพฒันาคุณธรรมใหแก

นักเรียนและสาํหรับผูที่เหน็ความสาํคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู เพื่อให 

ผูที่สนใจนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตรตอไป 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

   ประชากรที่ใชในการศกึษาคนควา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียน

หนองปรือพทิยาคม อําเภอหนองปรือพทิยาคม จงัหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

จํานวน 2 หองเรียน จาํนวนนักเรียน 55 คน 

 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2/2 โรงเรียน

หนองปรือพทิยาคม อําเภอหนองปรือ จงัหวัดกาญจนบรีุ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดรับจาก

การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรยีนเปนหนวยการสุม (Sampling 

Unit) โดยการจับฉลากจาํนวน 1 หอง จาํนวนนกัเรียน 28 คน 
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ตัวแปรที่ศกึษา 
1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนแบบคุณธรรมนําความรู  

2.  ตัวแปรตาม ไดแก   

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 2.2 ความขยนัหมัน่เพียร 

 

  เนื้อหาทีใ่ชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้คือ เร่ืองอัตราสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองปรือพทิยาคม อําเภอหนองปรือ จงัหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย 

อัตราสวน อัตราสวนที่เทากนั อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จาํนวน   

 

  ระยะเวลาที่ใชในการศกึษาคนควา   

ระยะเวลาที่ใชในการศกึษาคนควาครั้งนี้รวมทั้งสิน้ 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ใชเวลาในการทําแบบวัดความขยนัหมัน่เพยีรกอนทดลองสอนแบบคุณธรรมนํา

ความรู  
2
1  ชั่วโมง 

2.  ใชเวลาในการทดลองสอน  จํานวน 6 ชัว่โมง  แบงเปน 

   2.1  อัตราสวน     2  ชั่วโมง 

   2.2  อัตราสวนที่เทากัน    2  ชั่วโมง 

   2.3  อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จาํนวน  2  ชั่วโมง 

3.  ใชเวลาในการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราสวน 

หลังจากไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู จํานวน 1 ชั่วโมง 

4.  ใชเวลาในการทาํแบบวดัความขยนัหมั่นเพียรหลงัทดลองสอนแบบคุณธรรมนํา

ความรู จาํนวน 
2
1  ชั่วโมง โดยเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเวลาเรียนตามปกติของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การสอนแบบคุณธรรมนําความรู หมายถงึ การจดัการสอนเพื่อเสริมสราง

คุณธรรมใหแกนักเรียนที่ไมสามารถจะทาํไดโดยตรงที่จติใจของนักเรยีน แตสามารถเสริมสรางได
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ทางออม โดยมีแนวทาง คือ ครูตองสรางสมัพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ครูตองเปนแบบอยางที่ดีทัง้ใน

และนอกเวลาเรียน ตองใหนกัเรียนเกิดศรัทธาตอตัวครูกอน และนักเรยีนก็จะทาํตามอยางครูเอง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกค็วรมีการสอดแทรกคุณธรรมอยางตอเนื่อง เปนการสอนที่เนนการ

ปลูกฝงคุณธรรมใหแกนกัเรียนโดยใชกิจกรรมตาง ๆ บูรณาการเขาไปในกระบวนการสอน เชน การ

รองเพลง การเลนเกม การทาํงานเปนกลุม ฯลฯ มีการสอดแทรกคุณธรรมเขาไปทุก ๆ กิจกรรม  

กระบวนการสอน ม ี4 ข้ันตอน ตามแนวความคิดของดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา (2550: 41-42) 

ดังนี ้  

1.1.  ขั้นบทบาทของผูเรียน  หมายถงึการจัดการเรียนรูที่นักเรยีนมีสวนรวมใน

กระบวนการเรยีนการสอน ในขั้นนี้จะระหวางเรียนรู คือ ครูจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามอยาง

เต็มที่ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการสอน  ครูเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดแสดงความคดิวานกัเรียนอยากจะเรียนรูอะไร เรียนรูอยางไร และใหนักเรียนมีเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น ในการถามตอบ 

1.2.  ขั้นการฝกสมาธิ  หมายถงึกิจกรรมที่ใชเร่ิมตนทุกชั่วโมงเรียนดวยการนั่ง 

สงบนิง่กอน โดยครูใหนักเรยีนไดพิจารณารางกายของนักเรียนโดยใชจิตเปนตัวคดิ เปนการสํารวจ

ตนกอนเรยีน จากนั้นจงึนัง่สมาธ ิ

1.3.  ขั้นสรางแรงบันดาลใจ  หมายถงึ กิจกรรมที่ใชหลัก 3  H  คือ (1) Head ให

นักเรียนคิดถึงสิ่งทีน่ักเรียนอยากจะทาํ (2) Heart  หรือ ใจ ใหนักเรียนลองไตรตรองดูกอนวา ความคิด

นั้นดีตอตัวนักเรียนหรือไม (3) Hand  คือ มือ หรือ ลงมอืกระทํา คือการกระทาํทกุๆอยางของเรารวมทัง้

คําพูดตามจิตใจที่ไดไตรตรองแลว 

1.4.  ขั้นสรางบรรยากาศ  หมายถึง บทบาทของครทูีมุ่งสรางบรรยากาศที่สงบ  

ความรัก  ความเมตตา ใหแกนักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ และมีบุคลิกภาพสุขุม ใจเย็น ยิ้มแยม

แจมใสกับนักเรียน  สามารถมอบความไววางใจเปนทีป่รึกษาใหแกนกัเรียนเมื่อนักเรยีนมีปญหาได 

เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็อยางเต็มที่ครูเปนผูฟงที่ดี ถาความคิดเหน็นั้นไมเหมาะสม

หรือผิดพลาด ครูก็ตองชี้แนะนักเรียนดวยเหตุผล และดวยความจริงใจ 

1.5.   ขั้นนําคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน  หมายถงึขั้นที่ครูจะ

สอนสาระการเรียนรูทางคณติศาสตรเร่ืองอัตราสวนและรอยละ โดยจะสอดแทรกคุณธรรมเขาไป   

ในโจทยปญหา หรือกิจกรรม  รูปแบบการสอนจะเนนใหนกัเรียนคิดเอง  ครูจะใชวธิีต้ังคําถามเพือ่

กระตุนใหนักเรียนไดคิดเองและวิเคราะหหาคําตอบ  ครูจะเปนผูชี้แนะการหาคําตอบของนกัเรยีน 

คอยสังเกตวานักเรียนมีปญหาอยางไรบางในการหาคําตอบ  ครูเปนผูชวยเหลือ โดยการตั้งคําถาม  
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ที่แคบลง  สรางตัวเลือกใหแกนักเรียน  หรือใหนักเรียนไดสงบจิตใจของตนเองคือใหนักเรียนไดสงบ

นิ่งหรือนัง่สมาธิสัก 2 – 3 นาทีแลวคอยคิดหาคําตอบ   

1.6.  ขั้นบูรณาการคุณคาความเปนมนุษยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรม  หมายถงึ

กิจกรรมที่ครูเสริมคุณธรรมที่พงึประสงคที่ตองการสอดแทรกใหแกนักเรียน ในทีน่ี้เนนการสอดแทรก

คุณธรรมความขยันหมั่นเพยีร  ดังนัน้กิจกรรมตาง ๆ อาทิ การเลนเกม  การรองเพลง กระบวนการกลุม

ตองเปนกจิกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียรโดยบรูณาการใหเขากับวชิา

คณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวนรอยละโดยสรางความกลมกลืนกนัใหมากที่สุด   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  หมายถงึ ความรูความสามารถใน

การเรียนรูคณติศาสตรรายวชิาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 เร่ืองอัตราสวนรอยละ ที่

ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู โดยวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของวิลสัน 

(Wilson. 1971: 643-696) จําแนกไวเปน 4 ดาน ไดแก 

1)  ดานความรู-ความจํา (Knowledge) 

2)  ดานความเขาใจ  (Comprehension) 

3)  ดานการนาํไปใช  (Application)  

4)  ดานการวเิคราะห  (Analysis) 

ในการวัดพฤตกิรรมของผูเรียนทัง้ 4 ดานนี้ จะใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ซึ่งเปนแบบ

เลือกตอบชนดิ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือวัด 

3.  ความขยนัหมั่นเพยีร  หมายถงึ  การแสดงออกของนกัเรียนที่แสดงใหเห็นวา

นักเรียนมีความตั้งใจ เอาใจใส มีความมุงมั่นในการทํางาน เอาจรงิจังกับการทํางาน  กระตือรือรน

และพยายามตอการทํางานที่เกีย่วของอยางสม่าํเสมอ ไมหลีกหนงีานทํางานจนแลวเสร็จ ไมทํางาน

ค่ังคาง ไมยอทอตอความยากลําบาก ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  พยายามทาํงานใหผิดนอยที่สุด 

มีความพยายามทํางานใหบรรลเุปาหมายที่วางไว  วัดไดจากแบบวัดความขยันหม่ันเพียรที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยไดปรับปรุงจากแบบสอบถามของอนุวัฒน  ตั้งสมบูรณ  (2526: 29-31), นิศา     

ดานวิริยะกุล (2527: 47), สิริพร ดาวัน (2540: 129) และพระมหาพิชิต   เชษฐรัมย  (2549: 58-

60)  โดยไดสรางแบบวัดความขยันหม่ันเพียรและเกณฑการ   ใหคะแนนทั้ง 4 ชุด ดังน้ี  

ชุดที่ 1 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

ชุดที่ 2 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับเพื่อนประเมินนกัเรียน 

ชุดที่ 3 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับครูประเมินนักเรียน 

ชุดที่ 4 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับผูปกครองประเมินนักเรยีน 
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วิเคราะหผลโดยหาคาเฉลี่ยคะแนนของแบบวัดความขยันหมั่นเพยีรทั้ง 4 ชุด 

คะแนนเฉลีย่   2.33 – 3.00   หมายถึง ขยันหมั่นเพียรมาก 

คะแนนเฉลีย่   1.67 – 2.32   หมายถึง ขยันหมั่นเพียรปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่   1.00 – 1.66   หมายถึง ขยันหมั่นเพียรนอย 
 

4.  เกณฑ หมายถงึ คะแนนขั้นต่ําที่สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

(2548: 70)  ไดกําหนดไววา ถาผูเรียนไดคะแนนรอยละ 60      ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑข้ันต่ําที่

กําหนด  ในทีน่ี้หมายถึง รอยละ 60 ของคะแนนเต็มจากการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน กลาวคือ ถานักเรียนไดคะแนนในการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 60 

ข้ึนไปของคะแนนเต็ม ถือวานักเรียนผูนัน้ผานเกณฑ 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษาคนควา 
                  ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

เร่ืองอัตราสวนและรอยละ ผานเกณฑรอยละ 60 

2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีความขยันหมั่นเพยีรสูงขึ้น 

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 

2.  ความขยนัหมั่นเพยีร 

 

การสอนแบบคุณธรรมนําความรู  

 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของ ดังตอไปนี ้

1. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของกับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู  

1.1 ความหมายของคุณธรรม 

1.2  ความหมายของความรู 

1.3  ความหมายของคุณธรรมนําความรู 

1.4 กระบวนการเรียนรูของมนุษย 

1.5  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1.6 แนวทางการจัดการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

1.7 งานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับการเสริมสรางคณุธรรม  

2. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของกับความขยันหมั่นเพยีร 

2.1  ความหมายของความขยันหมั่นเพียร 

2.2  ลักษณะของความขยนัหมั่นเพยีร 

2.3   งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัความขยนัหมัน่เพยีร 

3. เอกสารที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร 

 3.2  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.3  สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 3.4  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 3.5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 
1.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการสอนแบบคุณธรรมนาํความรู  

1.1 ความหมายของคณุธรรม 
วอลเตอร และคณะ  (Walter and others.  1966: 801) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา 

คุณธรรมเปนคุณภาพทางศลีธรรมเฉพาะอยาง หรือนิสัยที่ดี  

บราวน  (Brown.  1968: 411-414) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง ระบบ

กฎเกณฑตาง ๆ ที่บุคคลใชในการแยกแยะการกระทําที่ถกูและการกระทําที่ผิดออกจากกนั  

กูด  (Good.  1973: 641) ใหความหมายของคุณธรรมไวดังนี ้

1.  คุณธรรม หมายถงึ ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไดกระทําจนเคยชิน 



 10

2.  คุณธรรม หมายถงึ คุณภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคม  

ซึ่งเกี่ยวของกบัความประพฤติและศีลธรรม  

โลว  (Lowe.  1976: 17-18) ใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถึงสิ่งที่สังคมยึดถือเปน

ขออางอิง (Frame of reference)   

ลองแมน  (สุจริา สุขสาร.  2545: 15; อางอิงจาก Longman.  1978: 1226) ใหความหมาย

ของคุณธรรมไว 2 ประการ คือ  

1.  คุณธรรม หมายถงึ ความดี ความสงา และความมีคุณคาของนิสัย ซึ่งแสดงออกโดย

การประพฤติที่ถูกตองและเหมาะสม 

2.  คุณภาพทีดี่ของอุปนิสัยของการประพฤติ  

บารนฮารท  (Barnhart.  1979: 233) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถงึ ระบบ

ของแนวความคิดที่เกี่ยวของกับความประพฤติที่ดี (System of ideas concerned with highest 

good conduct) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2529: 1) ไดใหความหมายคุณธรรมไววา 

คุณธรรม (Morality) หมายถงึ ความเชื่อของบุคคลสวนใหญซึ่งยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงาม และ

สงเสริมใหสมาชิกในสงัคมกระทําความดี และสรางคุณประโยชนใหแกสังคม เชน การรักษาศีล 

และการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม หรือคําสอนในพระพุทธศาสนา  

ประภาศรี  สีหอําไพ  (2531: 21) ไดใหความหมายคุณธรรมวา คุณธรรม หมายถึง 

หลักธรรมที่สรางความรูสึกผดิชอบชั่วดีทางศีลธรรม มีคุณงามความดใีนจิตใจจนเตม็เปยมไปดวย

ความสุขความยินดี  การกระทําที่ดียอมไดรับผลของความดี คือ ความชื่นชมยกยอง ในขณะที่   

การกระทําชัว่ยอมไดรับผลของความชั่ว คือ ความเจ็บปวดหรือความทุกขตาง ๆ 

สํานักเสริมสรางวนิัยและรกัษาระบบคุณธรรม  (2536: 14) ไดใหความหมายคุณธรรมวา 

คุณธรรม หมายถึง อุปนิสัยอนัดีงาม ส่ังสมอยูในดวงจิต อุปนิสัยนี้ไดมาจากความพยายามและ

ความประพฤติติดตอกันมาเปนเวลานาน  

คําพันธ  ปองปาน และคนอืน่ ๆ  (2544: 1) ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา คุณธรรม 

หมายถงึ สภาพจิตใจที่ถกูฝงแนนดวยคุณงามความดทีั้งหลาย ที่ควรปลูกฝงในตวับคุคล    

ดวงเดอืน  พันธุมนาวนิ  (2544: 3) ใหความหมายของคณุธรรมไววา คุณธรรม คือ         

ส่ิงที่สวนรวมเห็นวาดงีาม สวนใหญแลวมกัเกี่ยวของกับหลักทางศาสนา เชน ความกตัญู    

ความเสยีสละ ความซื่อสัตย เปนตน 



 11

นันทิพา  กงวิไล  (2544: 47) ไดกลาวถึงความหมายของคุณธรรมไววา คุณธรรมหมายถึง 

คุณงามความดี สวนจริยธรรม หมายถึง ความประพฤตดีิ   

สถิต  ศิลาบุตร  (2545: 7) ไดกลาวถงึความหมายของคณุธรรมวา คุณธรรม หมายถึง    

ส่ิงที่ปฏิบัติแลวเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน             

ไพโรจน  โตเทศ  (2546: 26) ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา คนเราทําอะไรตองมี

สํานึก (ความรู) แยกแยะไดวาสิ่งใดดีหรือไมดี ส่ิงใดควรทําหรือไมควรทํา เลือกกระทําแตส่ิงที่ดี 

โดยมีปญญาเปนรากฐานในการสรางสาํนกึรู   

บรรชร  กลาหาญ  (2547: 4) ใหความหมายของคุณธรรมไววา คุณธรรม หมายถึง คุณคา

ส่ิงดีงาม ตามศีลธรรมหรือจริยธรรมของสังคม ซึง่เปนลกัษณะที่สังคมตองการใหมอียูในสมาชิก

ของสังคมนัน้ เปนพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบใหการสนับสนนุและผูกระทําเกิดความพอใจวา 

การกระทํานั้นเปนสิ่งที่ถกูตองและไดรับการยอมรับ 

พระปญญา ปฺญาวุฑโฒ  (แสงนภา ภักดีศิริวงษ.  2548: 11; อางอิงจาก พระปญญา 

ปฺญาวุฑโฒ.  2547: 19) กลาวถึงคุณธรรมวา คุณธรรม คือความดงีามในจิตใจทีท่ําใหบุคคล

ประพฤติดี  ผูมีคุณธรรมเปนสิ่งที่ตรงกนัขามกับกเิลสซึ่งเปนความไมดีในจิตใจ ผูมีคุณธรรมจึงเปน 

ผูที่ไมมากดวยกิเลสซึง่ไดรับการยกยองวาเปนคนดี เมือ่กลาวถึงคุณธรรมโดยทั่วไปจะระบุชื่อ

คุณธรรมวาความละอายแกใจ ความเมตตา กรุณา ความหวังด ีความซื่อสัตยสุจริต ความเหน็อก

เห็นใจ ความจริงใจ ความยุติธรรม ความเทีย่งตรง ความเสียสละ ความสามัคคี ความอดทน   

ความอดกลัน้ ความขยนั การใหอภัย ความเกรงใจและอื่นๆ การฝกฝนและปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม 

ไมจําเปนตองพะวงในการเรยีกชื่อคุณธรรม เพราะสิ่งทีดี่ที่ทุกคนสามารถยึดถือปฏิบัติโดยไมตอง

คํานึงวาเปนของลัทธิใด การฝกฝนคุณธรรมควรฝกตามความตองการของสภาพแวดลอม   

ชูวงศ ฉายะบตุร  และมุงหมาย ซื่อตรง  (2548: 3) ใหความหมายของคุณธรรมวา  

คุณธรรม คือ หลักการประพฤติปฏิบัติทีดี่ ที่สรางประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน เชนความซื่อสัตย

สุจริต ความเอือ้เฟอเผื่อแผเปนตน  

ลิขิต  ธีรเวคนิ  (2548: 20) ไดกลาววา คุณธรรม คือจิตวญิญาณของปจเจกบุคคล  

ศาสนา และอดุมการณเปนดวงวิญญาณของปจเจกบุคคลและสังคม ปจเจกบุคคลตองมีวิญญาณ  

สังคมตองมีจติวิญญาณ  คุณธรรมของปจเจกบุคคลไดรับการกลอมเกลาเรียนรูโดยพอแม 

สถาบันการศกึษา ศาสนา พรรคการเมืองและองคกรของรัฐ  

วัฒนา  อรุณวฒันะ  (2548: 5) ใหความหมายของคุณธรรมวา คุณธรรม หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดที่มีตอลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ดีงามที่แสดงออกโดยการปฏิบัติการทาง
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วิทยาศาสตรหรือประยุกตใชในชีวิตประจาํวนั ซึง่ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมนี้จะเปนมงคลตอ

ตนเอง เปนทีย่กยองชื่นชมของคนทัว่ไป และเปนสิ่งทีท่าํใหสังคม ชาติ และโลกดํารงอยูไดอยาง

สันติสุข ผูคิดและปฏิบัติเชนนี้จะไดรับการยกยองวาเปนคนดี   

ทิศนา  แขมมณี  (2549: 53-54) ไดใหความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมไววา  

คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะ หรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยทีเ่ปนไปในทางถกูตอง ดีงาม 

ซึ่งเปนภาวะนามธรรมอยูในจิตใจ สวนจริยธรรม เปนการแสดงออกมาทางการประพฤติปฏิบัติซึ่ง

สะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูปธรรม 

สุรพศ  ทวีศักดิ์  (2549: 5) ไดใหความหมายคําวา คุณธรรม หมายถงึ ความถกูตองดีงาม

ตางๆ ทั้งที่มีอยูในจิตใจ และการกระทําตางๆ ของมนษุย" เชน ความเมตตา ความซือ่สัตยความ

เสียสละ การมีจิตสาธารณะ การตอสูปกปองสิทธ ิเสรีภาพ ความเทาเทยีม ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย 

และความเปนธรรมทางสังคม เปนตน 

สุวิมล  วองวาณิช และคนอืน่ ๆ  (2549: 6-7) ไดกลาวถงึคุณลักษณดานคุณธรรม 

หมายถงึ คุณลักษณะทีเ่ปนสภาพความดงีามดานตาง ๆ ประกอบดวย 4 ชุด ไดแก 

1.  คุณธรรมที่เปนปจจยัแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามทีช่วยแรงรัดให

การกระทําใด ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ประกอบดวย ความขยนัหมัน่เพยีร ความอดทน ความ 

สามารถพึ่งตนเอง การมีวนิยั 

2.  คุณธรรมที่เปนปจจยัหลอเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวยเรงรัดใหการ

กระทํา ใด ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวอยางตอเนื่อง ประกอบดวย ฉันทะ สัจจะ ความรับผิดชอบ        

ความสาํนึกในหนาที ่

3.  คุณธรรมที่เปนปจจยัเหนีย่วรั้ง หมายถงึ สภาพความดีงามที่ชวยยดึประวิงหรือ

ตักเตือนใหการกระทําใด ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ประกอบดวย ความมสีติและรอบคอบ   

ความตั้งจิตใหดี   

4.  คุณธรรมที่เปนปจจยัสนบัสนุน หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวยแรงรัดใหการ

กระทําใด ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ประกอบดวย ความเมตตา ความปรารถนาดตีอกัน ความ

เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน  ความไมเหน็แกตัว  ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  และความอะลุมอลวย

ถอยทถีอยอาศัยกัน   

ฐิตินันท  ภควตัตระการ  (2550: 9) ใหความหมายของคุณธรรมวา คุณธรรม หมายถึง 

คุณสมบัติที่เกีย่วกับคุณงามความดี ที่เกิดจากการกระทาํของบุคคลทีก่ระทําไปดวยความสาํนึก  

ในใจ  โดยมีเปาหมายวา เปนการกระทาํความดีและพฤติกรรมอันเปนทีย่อมรับของสังคม  
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จากความหมายของคุณธรรมขางตน  สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง สภาวะภายในจติใจ

ของมนุษยที่ประกอบดวย ความถูกตอง ดีงาม รูสึกผิดชอบชั่วดี ละอายและเกรงกลวัตอการกระทาํ

ส่ิงที่ไมดีหรือการทําบาป  สภาวะภายในจติใจของมนุษยนี้จะสงผลใหการแสดงออก เกิดเปนความ

ประพฤติที่ดีงาม ถูกตอง เหมาะสม และเปนความประพฤติที่คนในสงัคมสวนใหญยอมรับ  

 
1.2 ความหมายของความรู 
กูด  (Good. 1973: 325) ไดใหความหมายของความรูวา ความรูเปนขอเท็จจริง (Facts)  

ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูลตางๆทีม่นษุยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากมวล

ประสบการณตางๆ 

บลูม  (Bloom.  1976: 26) ไดใหความหมายของความรูวา หมายถงึ เร่ืองที่เกีย่วกบัการ

ระลึกถึงสิง่เฉพาะ วิธีการและกระบวนการตาง ๆ รวมถงึแบบแผนของโครงการวัตถปุระสงคใน 

ดานความรู โดยเนนในเรื่องของกระบวนการทางจิตวทิยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่

เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ 

ฮอสเปอร  (มาโนช เวชพนัธ.  2532: 15-16 ; อางองิจาก Hosper. 1967:195 ) กลาวถึง  

คําวาความรูไววา นับเปนขัน้แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะ

โดยการนึกได มองเหน็ ไดยิน หรือ ไดฟง ความรูนีเ้ปนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบไป

ดวยคําจาํกัดความหรือความหมาย ขอเทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธกีารแกไขปญหา และ

มาตรฐานเปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา ความรูเปนเรื่องของการจําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตอง

ใชความคิดทีซ่ับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุนี ้การจําไดจึงถอืวาเปน 

กระบวนการทีสํ่าคัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนทีน่ําไปสูพฤติกรรมที่กอใหเกดิความเขาใจ 

การนาํความรูไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนที่ไดใชความคิด

และความสามารถทางสมองมากขึ้นเปนลาํดับ 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2526: 15-16) ไดใหความหมายความของ “ความรู” ไววา ความรู 

เปนพฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจาํได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการ

มองเหน็ ไดยิน จาํได ความรูในชั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกบัคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง 

กฎเกณฑ โครงสรางและวิธแีกไขปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน 

"การแปล" ซึ่งหมายถงึ ความสามารถในการเขียนบรรยายเกีย่วกบัขาวสารนัน้ ๆ โดยใชคําพูดของ

ตนเอง และ "การใหความหมาย" ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเหน็และขอสรุป รวมถึง

ความสามารถในการ "คาดคะเน" หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น 
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วิชัย วงษใหญ  (2537: 130) ไดใหความหมายความของ “ความรู” ไววา ความรูเปน

พฤติกรรมเบื้องตนที่ผูเรียนสามารถจาํได หรือระลึกไดโดยการมองเหน็ ไดยิน ความรูในขั้นนี ้ 

คือ ขอเท็จจริง กฎเกณฑ คําจํากัดความ เปนตน 

พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน  (2538: 71) ไดใหความหมายของ ความรู ไววา     

ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณรวมทั้งความสามารถเชงิปฏิบัติ

และทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ ส่ิงที่ไดรับมาจากการไดยิน    

ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา เชน ความรูเร่ืองเมืองไทยความรูเร่ืองสุขภาพ 

ไพโรจน  โตเทศ  (2546: 26) ไดกลาวถึงความรูไววา ความรูเกิดจากปญญา ปญญาเกิด

จากการขจัดอวิชชาได ดวยการอาศัยกระบวนการทางการศึกษา อวิชชาเปนการรูในสิ่งที่ไมควรรู

และหรือไมรูในสิ่งที่ควรรู ถาเราขจัดปจจยัดังกลาวไดกย็อมทาํใหเกิดปญญาอันเปนบอเกิดของ

ความรู การเรยีนรู มิใชเพียงการรูหนังสือหรือคาของปริญญาบัตร     

ชัชวาลย ทัตศิวัช  (วิกพิิเดีย. 2551: ออนไลน ; อางอิงจาก ชชัวาลย ทตัศิวัช. 2549: 

ออนไลน) ไดใหความหมายของความรูไววา คือ ส่ิงที่มนุษยสราง ผลิต ความคิด ความเชื่อ     

ความจริง ความหมาย โดยใช ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เครื่องหมาย และ   

ส่ือตาง ๆ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคเปนไปตามผูสรางผูผลิตจะใหความหมาย 

นิธิ เอยีวศรีวงศ  (2549: ออนไลน) ไดกลาวถึงความรูโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทาง

วิทยาศาสตรไวอยางนาสนใจวา “ธรรมชาติทั้งหมดที่เราเรียนรูจากวทิยาศาสตรนัน้ ลวนถกู

จนิตนาการขึน้มาโดยมนุษยเอง เพื่อใหสามารถอธิบายธรรมชาติได หรือทําความเขาใจกับ

ธรรมชาติได ทัง้ๆ ที่อาจไมใชความจริงเลยก็ตาม ไมตางจากจนิตนาการเรื่องเดียวกนันี ้              

ในสมัยโบราณซึ่งเกิดจากศาสนา, ปรัมปราคติ, คําสอนของหมอผ,ี ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม คือ

จินตนาการหรอืสรางขึ้นเพื่อทําความเขาใจกับธรรมชาต ิและทาํใหเราสามารถสมัพนัธกับ

ธรรมชาติได (อยางยอมจํานนหรืออยางคิดจะควบคุมมันก็ตาม) จนิตนาการเหลานี้เราเรียกวา 

"ความรู" ทางวทิยาศาสตร ซึง่ไมใชความจริง และการเรียนวทิยาศาสตรคือเรียนเพือ่จะได "ความรู" 

ดังกลาวนี ้แตไมใชรูเนื้อหาโนนเนื้อหานี่ที่เกี่ยวกบัธรรมชาติ แตตองเรียนเพื่อใหเขาถงึ "ความรู" 

สุรพศ  ทวีศักดิ์  (2549: 5) ไดใหความหมายของคําวาความรู ไว 2 ประเภท ดังนี ้       

1.  ความรูวธิกีาร ที่เรียกกันวา ความรูแบบ "How to" เชน วิธีขับรถ วิธสีราง

โปรแกรมคอมพิวเตอร วิธีกาํหนดยทุธศาสตร กลยุทธ การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่งเปนความรูสวนที่

เปนเครื่องมือในการดําเนนิชวีิตประจําวนั และการสรางสรรคส่ิงตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม        
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2.  ความรูในความจริง ความดีและความงาม หมายถึง รูความจริงของชีวิตและโลก 

ความด ีความงามในมิติตางๆ ของความเปนมนษุยและสรรพสิ่ง เปนความรูที่ใหโลกทศัน ชีวะทัศน 

ทําใหเราเขาใจความหมายของการมีชวีิตอยูชวยยกระดบัจิตวิญญาณของปจเจกบุคคล เปน

รากฐานของคณุธรรมจริยธรรมทางสังคม และเปนหลกัคิดในการออกแบบปรัชญา คานิยมเกี่ยวกบั

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนษุย มนษุยกับสังคมและสรรพสิ่งในธรรมชาติ ตลอดถึงกําหนด

โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองทีเ่ปนธรรมและเกิดประโยชนสุขอยางยัง่ยนื 

วิกิพีเดยี (2551: ออนไลน) ไดใหความหมายของคําวา ความรู คือความเขาใจในเรื่องบาง

เร่ือง หรือส่ิงบางสิง่ ซึง่อาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนาํสิ่งนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบาง

ประการ ความสามารถในการรูบางอยางนี้เปนสิง่สนใจหลักของวิชาปรัชญา (ทีห่ลายครั้งก็เปน 

เร่ืองที่มกีารโตเถียงอยางมาก) และมีสาขาที่ศึกษาดานนี้โดยเฉพาะเรียกวาญาณวทิยา 

(epistemology) ความรูในทางปฏิบัติมักเปนสิ่งที่ทราบกันในกลุมคน และในความหมายนี้เองที่

ความรูนัน้ถกูปรับเปลี่ยน และจัดการในหลาย ๆ แบบ 

จากความหมายของความรูขางตน สรุปไดวา ความรู หมายถงึ ส่ิงที่ไดรับสะสมมาจาก

ประสบการณตาง ๆ หรือจากประสาทสัมผัสทั้ง 6 ของมนุษยประกอบดวย การมองเห็น ไดยิน     

ไดกลิ่น รับรส สัมผัส และจิตใจ ส่ิงเหลานี้เมื่อมนุษยสะสมไวมาก มนุษยจะสามารถจาํไดหรือ 

ระลึกไดและเมื่อนํามารวบรวมกนัก็เกิดเปนคําจาํกัดความ กฎเกณฑ และทฤษฎี จนเกิดเปนขอมลู

สวนตัวได 
 

1.3 ความหมายของคณุธรรมนําความรู 
ไพโรจน  โตเทศ  (2546: 27) ไดกลาวถึงความหมายของคุณธรรมนําความรูไววา   

คุณธรรมเปนตัวกําหนดและหรือกํากับความรูแยกแยะไดวาอะไรดี อะไรไมดี การเรียนรูมาก ๆ    

ทําใหคนเราเขาใจคน คิดเปน คิดอยางสรางสรรคและมวีิสัยทัศน   

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547: ออนไลน) ไดกลาวถงึความหมายของ

คุณธรรมนําความรูสภาพคุณงามความดตีองมากอนความรู ความสามารถ (คนเกง)  

สุรพศ  ทวีศักดิ์  (2549: 5) ไดกลาวถงึ คุณธรรมนําความรู หมายถงึ การใหความรูใน

ความจริง ความดีและความงาม หมายถึง รูความจริงของชีวิตและโลก ความด ีความงามในมิติ

ตางๆ ของความเปนมนุษยและสรรพสิ่ง มมีากกวา ความรูวิธีการ ทีเ่รียกกนัวา ความรูแบบ    

"How to" เชน วิธีขับรถ วิธีสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร วธิีกําหนดยทุธศาสตร กลยทุธ การบริหาร

จัดการ ฯลฯ ไมใชความรู ความสามารถตกเปนเครื่องมอืของคนที่มีความเหน็แกตัว ความกระหาย

ผลประโยชน และอํานาจที่ไมเปนธรรมตางๆ 
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สุรินทร  กิจนติยชีว  (2549: 5) ไดกลาวถึงความหมายของคุณธรรมนาํความรูไววา      

เปนการเนนการสรางจิตปญญา โดยเนนใหคนเอาตัวรอดในสังคมได ไมใชความรูทวมหัวแตเอาตัว

ไมรอด เปนการสอนเชิงระบบใหนักเรียนมจีิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม   

หนวยศึกษานเิทศก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2550: ออนไลน) ไดกลาวถงึ

ความหมายของคุณธรรมนาํความรูไววา สภาพคุณงามความดี ตองมากอนความรู ความสามารถ 

อาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา  (2550: 2) ไดกลาวถึงทัศนคติที่เกี่ยวกับ คุณธรรมนําความรู 

ตอนหนึ่งวา การศึกษาในปจจุบันยงัขาดมติิในดานคุณธรรมอยูมากซึง่หากสงัคมเราเนนแตคนเกง

เราก็จะไดคนเกง แตหากคนเกงเหลานั้นขาดคุณธรรม จริยธรรม  เขากจ็ะกลายเปนคนเหน็แกตัว 

คิดถึงตนเองมากกวาสวนรวม หากเราสอนโดยเนนใหเด็กเปนคนเกง โดยไมคํานงึถงึเรื่องคุณธรรม

ก็จะเปนปญหาแกสังคม  การศึกษาจะตองชวยใหมนษุยเปนคนดีเหนือส่ิงใดใหทกุคนสามารถ     

มีชีวิตที่เตม็ไปดวยความสงบ อยูรวมกันอยางมีความสุข การศึกษาไมใชแคสอนใหเรามี ความ 

สามารถในการหากนิเลี้ยงชพีเทานัน้ แตควรสอนใหสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ คนดีจะคิดชวยเหลือ

ผูอ่ืน สังคม ประเทศชาติ และโลกของเรา  ซ่ึงคนดีจะเปนคนเกงโดยอัตโนมัติ เพราะเขาจะมีความ

ขยันตั้งใจเรียน ปราศจากอบายมุข และคนดีจะไมเสียเวลาในชวีิตไปโดยเปลาประโยชน         

จากความหมายของคุณธรรมนําความรูขางตน สรุปไดวา คุณธรรมนาํความรู หมายถึง  

สภาวะภายในจิตใจของมนษุยที่ประกอบดวย ความถกูตอง ดีงาม เกรงกลัวตอการกระทําสิง่ที่ไมดี 

คุณธรรมที่มีภายในจิตใจจะควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหแสดงออกมาในทางทีถู่กตองเหมาะสม 

สามารถใชความรูจากการสัง่สมประสบการณตาง ๆ ของตน ใหเกิดประโยชนสูงสดุและเปน

ประโยชนที่ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 
 1.4  กระบวนการเรียนรูของมนุษย 
บรูเนอร  (Bruner.  1960: 32) ไดกลาวถงึกระบวนการเรยีนรูตามหลักของทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญญา บรูเนอรเชื่อวามนุษยเลือกที่จะรับรูส่ิงที่ตนเองสนใจ และกระบวนการ

เรียนรูเกิดจากการคนพบดวยตนเอง เขากลาววามนุษยมีข้ันการเรียนรูจากภาพแทนของจริง และ

ข้ันการเรียนรูจากของจรงิ และขั้นการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรม เขาเชื่อวาการเรียนรูที่ไดผลที่

ดีที่สุด คือการใหผูเรียนคนพบดวยตนเอง การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการที่คนเราสามารถสราง

ความคิดรวบยอด และเกิดการคิดแบบหยั่งรูข้ึน โดยแรงจูงใจภายในเปนปจจัยสาํคญัที่จะชวยให

ผูเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู   
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เพียเจต  (Piaget,  1962: 26-27) นักชวีวทิยาที่ไดศึกษาเรื่องพฒันาการทางความรูและ

ความคิดเชาวนปญญา ไดกลาวถงึกระบวนการเรียนรูของมนษุย ที่เปนพัฒนาการของปญญาวา

ประกอบดวยลําดับข้ันตอน 4 ข้ันตอน ไดแก   

  1.  วัยแรกเกิด-2 ขวบ ปญญาระดับการรับรูสัมผัสและการเคลื่อนไหว เปนการ

แสดงความสามารถทางสตปิญญาดวยการกระทาํ (Sensorimotor Intelligence)  

  2.  วัย 2-7 ขวบ วัยของการเตรียมตัวและรูจักคิดเชิงรูปธรรม เด็กจะมี

ความสามารถที่จะคิด โดยอาศัยการรับรู (Preparation Thought) 

3.  วัย 7-11 ขวบ วยัของการใชความคิดรูปธรรม (Concrete Operation)            

มีการจัดความคิดเปนระบบมากขึ้น มีความสามารถในการคิดทวนกลบั สามารถทีจ่ะคิด            ใน

ส่ิงที่เปนรูปธรรม  

  4.  วัย 11 ขวบขึ้นไป เรียกวาวัยของการใชความคิดเชงินามธรรม (Formal or 

Abstract Formation)  เปนความสามารถในการคิดโดยใชสัญลักษณ  การคิดแบบสมมติ และ   

การคิดเปนเหตุเปนผล แมวาจะมีอายุกาํหนดไว แตลําดับข้ันตอนกม็ไิดกําหนดตายตัวตามอายุ  

แตกําหนดตามลักษณะของพัฒนาการในแตละวัยซึ่งเปนไปตามลําดบัข้ันเปนสาํคญั  

บลูม  (Bloom,  1976: 30-38) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดบั

ความรูในขัน้ต่ําไปสูระดับของความรูในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะไดแจกแจงรายละเอียด

ของแตละระดับไวดังนี ้

1. ความรู (Knowledge) หมายถงึ การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึง

ความคิด วัตถ ุและปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําทีเ่ร่ิมจากสิง่งาย ๆ ที่เปนอิสระแกกัน        

ไปจนถึงความจําในสิง่ทียุ่งยากซับซอนและมีความสัมพนัธระหวางกนั 

2. ความเขาใจหรือความคดิรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถ   

ทางสติปญญาในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดง

พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือ    

การขยายความสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

3. การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนาํความรู 

(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) หรือความคิดรวบยอดในเรื่องใด ๆ ทีม่ีอยูเดิม        

ไปแกไขปญหาที่แปลกใหมของเรื่องนัน้ โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับ
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ความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยาย

ความสิง่นัน้ 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทกัษะที่สูงกวาความเขาใจ 

และการนาํไปปรับใช โดยมลัีกษณะเปนการแยกแยะสิง่ที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความ 

สัมพันธกนั รวมทั้งการสืบคนความสัมพนัธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลกียอยนั้น

สามารถเขากนัไดหรือไม อันจะชวยใหเกดิความเขาใจตอส่ิงหนึ่งสิง่ใดอยางแทจริง 

5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบ

ยอย ๆ หรือสวนใหญ ๆ เขาดวยกนัเพื่อใหเปนเรื่องราวอนัหนึ่งอนัเดียวกัน การสังเคราะหจะมี

ลักษณะของการเปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตาง ๆ เขาไวดวยกนั เพื่อสราง

รูปแบบหรือโครงสรางที่ยงัไมชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรค

ภายในขอบเขตของสิ่งทีก่ําหนดให 

6. การประเมนิผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด 

คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธกีารและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมกีารกําหนด

เกณฑ (Criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของ   

พุทธิลักษณะ (Characteristics of Cognitive Domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนาํไปปรับ

ใช การวเิคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทาํการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิง่ใด 

             เชยีรศร ีวิวิธศิริ (2527: 19 - 20) กลาววา การเรียนรูเกิดจากการประสบการณ 3 ประการ 

คือ  

1.  การเรียนรูที่เกิดจากประสบการณทางธรรมชาติ (Natural Setting)  

คือ เรียนรูจากสภาพธรรมชาติที่อยูใกลๆตัว 

2.  การเรียนรูจากประสบการณทางสงัคม (Society Setting) มีอยูทัว่ไปในชีวิต 

ประจําวนั เชน การเรียนรูจากการอานหนงัสือ โทรทัศน เปนตน 

3.  การเรียนรูจากสภาพการณการของการจัดการเรียนการสอน (Formal Instructional 

Setting)  คือมีผูแทนจากสถาบันจัดระดับการเรียนรูมจีุดหมายและตอเนื่อง 

สุมน  อมรววิฒัน  (2542: 8) กลาวถงึกระบวนการเรียนรูของมนุษยไววา  การเรียนรูคือ

กระบวนการทีผั่สสะทั้ง 6  ของมนษุย  คือ ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจ  ไดสัมผัส  และสมัพันธกับส่ิงเรา  

เกิดธาตุรู  (รูสึก, หมายรู, รูคิด, รูแจง)  และการกระทําโตตอบ  ฝกฝนอบรมตนเองหรือโดย
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กัลยาณมิตรจนประจักษผล  เกิดคุณภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร)  และอิสระภาวะ (พน

จากทุกขและความเปนทาส)  

ทิศนา  แขมมณี  (2545: 1) กลาวถึงการเรยีนรูไววา  คําวา “การเรียนรู (Leaning)”          

มีขอบเขตที่ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ คือ การเรยีนรูในความหมายของ “กระบวนการ

เรียนรู (Learning  Process)”  ซึ่งหมายถงึการดําเนนิการอยางเปนขัน้ตอนหรือการใชวิธีการตางๆ 

ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู  และการเรียนรูในความหมายของ “ผลการเรียนรู (Learning 

Outcome)”  ซึ่งไดแกความรูความเขาใจในสาระตาง ๆ ความสามารถในการกระทําการใชทกัษะ

กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งความรูสึกหรือเจตคติอันเปนผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู หรือ   

การใชวิธกีารเรียนรูกลาวอีกนัยหนึง่ไดวา การเรียนรูมทีัง้ผลลัพธอันเปนเปาหมายปลายทาง 

(Ends) และวธิีการนาํไปสูเปาหมาย (Means) ซึ่งลักษณะทั้งสองเปนองคประกอบที่สัมพนัธกัน

และสงผลกระทบตอกัน หากบคุคลมีกระบวนการในการแสวงหาความรูที่ดีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับตน บุคคลนัน้ก็ยอมมีโอกาสที่จะเกิดความรูความเขาใจในสาระหรือกระบวนการ  

ตาง ๆ ไดอยางกระจาง ถองแทและลึกซึ้ง เกิดความรูสึกหรือเจตคติไปในทางที่เหมาะสม และเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางดานการกระทําหรือพฤติกรรมไปในทางทีพ่ึงประสงค   

ธีระวุฒ ิ อรุณเวช  (2550: 9) กลาวถงึกระบวนการเรียนรูของมนุษย ไววา รูปแบบของ     

การเรียนรูอาจมีรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกอบรม การดูงาน การพูดคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การศึกษาจากตํารา ฝกฝนจากการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง ฯลฯ    

อาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา  (2550: 5-17) กลาวถึงขัน้ตอนกระบวนการเรียนรูของมนษุย

ดังนี้    

1.  การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เรารับขอมูลจากโลกภายนอกโดยอาศัย

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใชมันเพื่อการเรยีนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.  จิตใตสํานกึ เมื่อเรารับขอมูลจากภายนอกโดยผานประสาทสมัผัสทั้ง 5 แลว  

เราก็จะบนัทกึขอมูลลงไปในจิตใตสํานึกโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นจิตใตสํานกึจะมีความทรงจําของเรา

จากอดีต เราเคยเห็นอะไร เคยไดยินอะไร เคยสัมผัสอะไร เคยทาํอะไร เคยคิดอะไร เราก็จะบนัทกึ

ขอมูลลงในจิตใตสํานึก  ขอมูลจากอดีตจะถูกบนัทกึไวโดยไมมีการหายไปจากจิตใตสํานึก          

การที่มนุษยจะสามารถจําอะไรได  เราตองสามารถดึงเอาขอมูลจากจิตใตสํานกึมาสูจิตสํานึก 

3.  การตีความ เราจะนาํขอมูลที่รับเขามาจากประสาทสมัผัส และเอาขอมูลที่เรา

เก็บบันทึกไวในจิตใตสํานกึมาเปรียบเทียบแลวความเขาใจจึงเกิดขึ้น ความเขาใจของมนษุย       

จึงอาจแตกตางกันขึน้กับประสบการณในอดีต 
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4.  จิตสํานึก/การรับรู เมื่อจติสํานึกไดรับสัญญาณที่ผานการตีความออกมาแลว   

ความเขาใจจึงจะเกิดขึ้น และเพื่อใหจิตสํานึกทํางานไดดีตองฝกใหจิตสํานึกอยูนิง่ไมฟุงซาน ถาเรา 

คิดมากจิตใจกระโดดโลดเตนจะทําใหเราขาดสติในการรับรู ตองฝกใหสติอยูกับตัว เด็กสมาธิส้ันกจ็ะ

ทําใหการรับรูไมดี ความเขาใจก็จะมีปญหา เด็กออทิสติกก็จะมีปญหาในการรับรูเพราะสติ ไมอยูกบั

ตัว การที่จะฝกใหจิตสํานึกทํางานไดดี ตองฝกใหจิตสาํนึกมีสมาธ ิ

5.  การยกระดบัจิตใจ เมื่อเราเริ่มคิดดี พูดดี ทําด ีชีวิตเราก็เร่ิมเปลีย่นแปลงไป

ในทางที่ดี แตการเปลี่ยนแปลงไปยังไมถาวรเพราะขอมลูที่เราบนัทกึอยูในจิตใตสํานกึไมไดหายไป

ไหน ถาเรากลบัไปอยูในสิ่งแวดลอมเดิม ๆ นิสัยเดิม ๆ ก็จะโผลออกมาใหม ดังนัน้ เราตองหลีก 

เลี่ยงสิง่ที่ไมดี สถานที่ไมดี เมื่อจิตใจเราเริ่มสงบเราก็สามารถยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น การสวดมนต   

การทาํจิตใจใหสงบนิ่ง การนั่งสมาธ ิการฝกแผเมตตา จะชวยใหเรายกระดับจิตใจใหสูงขึน้ และ    

เราก็จะเริ่มไปสัมผัสกับจิตเหนือสํานกึ 

6.  จิตเหนือสํานึก เมื่อเรายกระดับจิตใจ และเริ่มสัมผัสกับจิตเหนือสํานึก ความรู

ปญญาสูงสุดก็จะเกิดขึ้น การหยัง่รูดวยตนเองก็เกิดขึ้น การหยัง่รูเปนสภาพที่อยูเหนือความคิด ถา

เราใชจิตสํานกึเราตองคิด วเิคราะห แตเมื่อเราใชการหยัง่รูเรากลับไมคิด เราตองทําจติสํานึกอยูนิง่ 

ปราศจากการคิดใดๆ ความหยั่งรูจงึจะเกดิขึ้น  

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี (2551: ออนไลน) กลาวถงึกระบวนการ

เรียนรูของมนษุยในงานวิจยัธรรมชาติในการเรียนรูของมนุษยไววา เมื่ออวัยวะสัมผัสกระทบกับ   

ส่ิงเรา (Stimulus) จากสิ่งแวดลอม ก็จะสงความรูสึกไปยงัสมอง ซึ่งสมองจะทาํหนาที่แปลสัมผัส

(Sensation) และสงตอไปยังระบบประสาท (Nervous system) จากนัน้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

เชน กระบวนการไฟฟาและเคมี เพื่อใหสมองรับทัง้พฤติกรรม การรับรู หรือเกิดวิญญาณ ตัวอยาง 

เชน เดก็เล็ก ๆ มองเหน็เปลวเทียนมีแสงสวางไสว แสงเทยีนที่เด็กเห็นจะเปนสิง่เรา เด็กจะคลาน       

เขาไปหา และเอื้อมมือจับเปลวเทยีน มือ (กายสัมผัส) ทีสั่มผัสไฟ และตา (จักษุสัมผัส) ที่มองเหน็

เปลวเทยีน จะสงความรูสึกไปยังสมองและระบบประสาท ซึ่งจะทําใหเด็กนั้นสามารถรูไดวา     

เปลวไฟนั้นมีความรอนและแสงสวาง หลงัจากนั้น จึงเกดิการเรียนรู (Learning) ที่เปนกระบวนการ

ตอเนื่องจากการรับรู เมื่อประสาทสมัผัสกระทบกับส่ิงเรา และเกิดการรับรู ถาการรับรู หรือ

ความรูสึกนั้นผานไปโดยที่มไิดบันทึกความจํา การรับรูนั้นจะถือวายงัไมกอใหเกิดประสบการณ   

แตถาหากสมองไดบันทกึการรับรูนั้นไวเปนประสบการณ เมื่อประสาทสัมผัสกระทบตอส่ิงเรา    

เดิมอีก จะทําใหเกิดความระลึกได ทําใหเกดิการเรียนรูข้ึน 
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 จากการศึกษากระบวนการเรยีนรูของมนุษยขางตน สรุปไดวา กระบวนการเรียนรูของ

มนุษยเกิดจากประสบการณตาง ๆ ของมนุษยต้ังแตเกิด โดยรับรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 6 ไดแก 

การมองเหน็ การไดยิน การไดกลิ่น การรับรส การสัมผัส และความรูสึกนึกคิดในใจการรับรูส่ิง   

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ กนั จะทําใหมนษุยเกดิการจดจํา สวนการรับรูส่ิงตาง ๆ จากสถานการณที่แต

ตางกนัออกไปก็จะทาํใหมนษุยเกิดการแยกแยะ วิเคราะห มนุษยจะสามารถดงึเอาขอมูลเหลานี้

ออกมาผานการตีความเกิดเปนการเรียนรู 

 
1.5  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
บลูม  (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล.  2547: 33-34 ; อางองิจาก Bloom. 1956) ไดอธิบายถงึ

ข้ันตอนสําคัญของการเกิดเจตคติ และการพัฒนานิสัยไดดังนี ้

1.  ข้ันการรับรู (Perceiving or Receiving) การที่บุคคลจะเกิดการพฒันา

ลักษณะนิสัยใด ๆ ได บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสรับรูและใสใจในสิ่งนั้น ๆ กอน 

2.  ข้ันการตอบสนอง (Responding) แมบุคคลไดรับรูและสนใจในสิง่นั้นแลว    

แตหากไมมีโอกาสไดตอบสนองตอส่ิงนัน้ ความสนใจนัน้ก็จะไมไดรับการพัฒนาไปจนถงึ ระดับ  

การพัฒนาเปนนิสัย 

3.  ข้ันการเห็นคุณคา (Valuing) หากบุคคลมีโอกาสตอบสนองตอส่ิงใดแลว   

ไดรับผลเปนทีพ่อใจ บุคคลนัน้ก็จะเริม่เหน็คุณคาของสิ่งนั้น 

4.  ข้ันการจัดระบบ (Organizing) การที่บุคคลเห็นคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม

ใดแลว จะสามารถพฒันาขึ้นไปเปนลกัษณะนิสัยไดนัน้ บุคคลนั้นจะตองมีการนําไปปฏิบัติ หรือ 

นําไปใชในชวีติประจําวนัของตน การจัดระบบหรือจัดระเบียบในการปฏิบัติตนตามคุณธรรม

จริยธรรมนั้น ๆ ในวถิีการดําเนินชวีิตของตน จงึเปนสิ่งสาํคัญที่จะชวยใหบุคคลนั้นไดกาวไปสู     

ข้ันสูงสุดของการพัฒนาดานจิตพิสัย คือ ข้ันการพัฒนาเปนลักษณะนสัิย 

5.  ข้ันการพฒันาเปนลกัษณะนิสัย (Characterization) บุคคลที่สามารถปฏิบัติ

ตนตามคุณธรรมจริยธรรมทีย่ึดถือในวถิีการดําเนินชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอ ในทีสุ่ดก็จะพัฒนา

ถึงขั้นการเปนลักษณะนิสัยของตนเอง   

อีริกสัน  (Erikson.  1962: 122) ไดกลาวถงึทฤษฎีพัฒนาการบคุลิกภาพ ซึ่งสัมพนัธกับ 

การพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล มี 8 ข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันที่ 1 ความไววางใจกับความไมไววางใจ (Trust V.S. Mistrust) เด็กทารกอายุ 

0-2 ป จะพัฒนาความรูสึกไววางใจในโลก ในตัวบุคคลอืน่หรือในตัวเองมากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับ
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คุณภาพของการอบรมเลี้ยงดูที่เขาไดรับ เชน ความตองการที่ไดรับการตอบสนองหรอืไมไดรับ   

การตอบสนองความคงเสนคงวาในการอบรมเลี้ยงด ู

ข้ันที่ 2 ความเปนตัวของตัวเองกับความไมมั่นใจในตวัเอง (Autonomy V.S. 

Doubt) เด็กอายุ 2-3 ป จะรูสึกภูมิใจที่เขาไดทําสิ่งตาง ๆ ไดสําเร็จ และตองการทีจ่ะทาํดวยตนเอง  

ข้ันที่ 3 ความคิดริเร่ิมกับความรูสึกผิด (Initiative V.S. Inferiority) เด็กอายุ 4-5 ป   

จะสามารถควบคุมรางการของตนเองไดดีมากขึ้น สามารถทํากจิกรรมใหมที่ตองใชกลามเนื้อได

ดวยตนเอง หรือเลียนแบบการกระทาํของคนอื่น ๆ เปนขั้นที่เด็กมีพลงัอยางมากชอบทําโนนทาํนี ่

บิดา-มารดาและครูอาจารย ตองเปนตัวอยางที่ดี และจัดหาอุปกรณใหเด็กไดเลน เพื่อเปนการ

ฝกหัดความคดิสรางสรรคพอเหมาะ 

ข้ันที่ 4 ความขยันหมั่นเพียรกับความรูสึกต่ําตอย (Industry V.S. Infinity) เด็ก

อายุ 6-11 ป จะเริ่มรักบิดา มารดา ที่เปนเพศตรงขามกับตนและปฏิปกษกับเพศเดยีวกับตนเปน

ชวงที่สามารถใหเหตุผลเชงิอนุมาน สามารถเลนหรือเรียนรูส่ิงตาง ๆ ตามกฎเกณฑไดตองการให

ตนเองเปนทีย่อมรับของผูอ่ืน ดวยการพยายามที่จะคิดทํา หรือชวยงานผูใหญ ถาไดรับการกระตุน        

และใหกําลงัใจ ก็จะชวยพฒันาจรยิธรรมและคุณธรรมความขยนัหมั่นเพียรไดมากถาผูใหญไมให

ความสาํคัญเด็กก็จะรูสึกต่ําตอยแทน 

  ข้ันที่ 5 ความมีเอกลักษณกบัความสับสนในบทบาท (Identity V.S. Role 

Confusion) เด็กอายุ 12-18 ป จะแสวงหาเอกลักษณของตนเอง โดยการวิเคราะหตนเองวาเปน

ใคร ตองการอะไร มีปรัชญาชีวิตอยางไร จะแสดงบทบาทของตนในสังคมอยางไร ถาไมสามารถหา

ได ก็จะเกิดความสับสนในบทบาทของตนเองซึ่งจะเปนปญหามาก หนาที่ของสถานศึกษา และ  

ครู-อาจารยตองชวยใหเด็กวัยนีห้าเอกลักษณและบทบาทในสังคมใหได 

ข้ันที่ 6 ความผูกพันกับการแยกตัว (Intimacy V.S. Isolation) คนอายเุลย 18 ป

เขาสูวัยผูใหญ มีความตองการผูกพนัใกลชดิกับเพื่อนสนทิ มีความหวงใยในเอกลักษณของตนเอง

และผูอ่ืน มีคุณธรรมดานความรับผิดชอบในดานตาง ๆ 

ข้ันที่ 7 การทําประโยชนแกสังคมกับการคิดถึงตนเอง (Generativity V.S. Self 

Absorption) เปนขั้นของวัยกลางคน 

ข้ันที่ 8 บูรณาภาพกับการสิน้หวัง (Integrity V.S. Despair) เปนวยัสุดทายของชีวิต     

เพียเจต  (Piaget.  1962: 327) มีแนวคิดวาพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลเปนไป  

ตามขั้นตอนและขึ้นอยูกับวยั แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
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ข้ันที่ 1 ระดับจริยธรรมที่เกดิจากการควบคุมของผูอ่ืน (Heteronomous Morality) 

เปนการมีจริยธรรมโดยการถูกบังคับ พบในเด็กทีม่ีอายตํุ่ากวา 8 ขวบ เด็กจะเชื่อฟงตามคําสั่งสอน

ของผูใหญอยางเครงครัด ความคิดเชงิจริยธรรมของเดก็ เปนการตัดสินที่อยูบนพื้นฐานของ

กฎเกณฑ เด็กจะพิจารณาความถูกผิดจากผลของการกระทํานั้นโดยไมไดพิจารณาจากเจตนาของ

ผูกระทํา เด็กจะเชื่อถือในกฎเกณฑ ระเบียบหรือกติกาทีก่ําหนดไว หากใครไมทําตามกจ็ะถือวาเปน

ผูกระทําผิดหรอืเปนคนไมดี และตองไดรับการลงโทษตามความผิดที่กระทํา 

ข้ันที ่2 ระดับจริยธรรมที่เกดิจากการควบคุมตนเอง (Autonomous Morality) เปน

ข้ันการมีจริยธรรมดวยตนเอง เกิดขึน้กับเดก็ที่มีอายุมากกวา 8 ขวบ เดก็สามารถพิจารณาเจตนา

ของผูกระทาํได มีความเขาใจวากฎระเบยีบไมใชส่ิงตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยืดหยุนหรือ

แกไขเพื่อใหเหมาะกับสถานการณตาง ๆ ได และที่สําคญัคือเด็กมีความเขาใจในการอยูรวมกัน    

มีการใชเหตุผลมากขึ้น รูจักการประเมนิความถูกผิดได สามารถใหอภัยผูที่กระทําผดิและพรอมเปด

โอกาสใหผูกระทําผิดไดมีโอกาสแกไขตนเอง      

โคลเบอรก  (Kohlberg.  1976: 31-54) ไดเสนอวาพัฒนาการเชิงจริยธรรม (Moral Stages) 

มี 3 ระดับ แตละระดับแบงออกเปน 2 ข้ัน ไดแก 

  ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑ (Preconventional Level) 

ข้ันที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment and Obedience 

Orientation) เปนจริยธรรมของเด็กอายุ 2 ถึง 7 ขวบ เปนขั้นที่กระทําอะไรลงไปก็คิดถึงแตตัวเอง

เปนหลกั เดก็จะยอมทําพฤติกรรมตามผูมีอํานาจทางกายสูงกวาเพราะกลวัการถกูลงโทษ 

   ข้ันที่ 2 หลักแสวงหารางวัล (Instrumental-Relativist Orientation) เปน

จริยธรรมของเด็กอายุ 7 ถึง 10 ขวบ เปนขัน้ที่จะทาํอะไรก็เร่ิมคิดถึงคนอื่นบาง แตกห็วังผลประโยชน

ตอบแทนจากการกระทํานั้น เด็กจะเรียนรูวาการกระทาํที่ถูกตอง คือการกระทาํที่ไดรับผลตอบแทนที่

นาพอใจ เชน ขนม เงิน ของเลน เปนตน การตัดสินปญหาทางจริยธรรมจะกระทําโดยคํานงึถงึวัตถ ุ

หรือกายภาพเปนหลกั   

ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional Level)   

ข้ันที่ 3  หลักการทําตามความเหน็ชอบของผูอ่ืน (Interpersonal  

Concordance) เปนจริยธรรมของเด็กอายุ 10 ถึง 13 ป เหตุผลที่เด็กจะกระทาํหรือไมกระทําสิง่ใด

ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากบุคคลรอบขาง ความรูสึกทางจิตใจเขามามีบทบาทสําคัญ การ

กําหนดแนวทางความประพฤติจึงเปนเรื่องของการทาํตามคนสวนมาก หรือมีพฤตกิรรมเลียบแบบ 

หรือ พฤติกรรมที่ทาํใหตนเองเปนจุดเดน เพื่อเรียกรองความสนใจและการยอมรับจากผูอ่ืน  
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พฤติกรรมในขัน้นี้จะเปนไปตามขอตกลงตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสังคมทีเ่ขาอยู จะไมกระทําอะไร

โดยไมคิดถึงผูอ่ืนเพราะเขาเขาใจวาการทาํตามคนสวนใหญเปนการกระทําของคนดี   

ข้ันที่ 4 หลักการทําตามหนาที่และกฎขอบังคับในสังคม (Law and 

Order) เปนจริยธรรมชวงอายุ 13 ถึง 16 ป ในขั้นนี้เปนการกระทําที่สูงกวาขั้นที่ 3 จะกระทาํตาม

กฎหรือขอบังคับในสังคมโดยไมคํานงึถงึญาติ พีน่อง เพื่อนฝงู การปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน 

กฎจราจร การปฏิบัติตามกฎองคกรหรือหนวยงาน ในขัน้นี้จะเริ่มคิดวาความมีเกียรตยิศ และความ

เปนทีเ่คารพนานับถือนัน้นาจะมาจากการรักษากฎเกณฑตาง ๆ ของสงัคม ความประพฤติของคนที่

มีจริยธรรมอยูในระดับนี้เปนไปเพื่อรักษาสงัคมเปนประการสําคัญ 

ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ (Postconventional Level)  

ข้ันที่ 5 หลักการทําตามคํามัน่สัญญา (Social-Contract Legalistic 

Orientation) เปนจริยธรรมชวงอายุ 16 ถึง 25 ป เร่ิมเหน็ความสาํคัญของกฎหมายบคุคลจะยึด

ขอตกลงของประโยชนสวนรวมและความถูกตองเปนหลกั มีการรักษาสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟง

ความคิดเหน็ของผูอ่ืน บุคคลที่มีจริยธรรมในระดับนี ้จะถอืวาไมมีความสมบูรณถึงที่สุดในกฎหมาย 

สังคมสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานตาง ๆ ของสังคมได ถาแตละคนคิดเห็นเหมือนกันที่จะ

เปลี่ยนแปลง   

ข้ันที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (Universal-Ethic Principal 

Orientation) เปนจริยธรรมของบุคคลที่มีอายุ 25 ปข้ึนไป บุคคลจะแสดงเหตุผลที่เปนหลักสากล 

ไมยึดติดตามกฎเกณฑในสงัคมของตน บุคคลมีความยดืหยุนทางจรยิธรรมซึ่งอยูบนพืน้ฐานของ

ความคิดทีถู่กตอง หรือเหมาะสมกับทุกคนที่เรียกวา “หลักจริยธรรม”     

บันดูรา  (นงลกัษณ  วิรัชชัย.  2551: 15; อางอิงจาก Bandura.  1977) ไดเสนอ

แนวความคิดเกี่ยวกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางการเรยีนรูทางสงัคมไวดังนี ้

  1.  ส่ิงที่เรียนรู โดยการเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสมัพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ซึง่

กลายเปนความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นบุคคลก็จะมีความ

คาดหวงัลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทาํนั้นไดทาํใหตัดสินใจไดวาควรทํา หรือไม

ควรทํา 

  2.  วิธีการเรียนรู กลาวคือการเรียนรูเกิดจากประสบการณ ซึ่งมทีั้งประสบการณ

ตรง และประสบการณออมโดยการสังเกต อาน ฟง การบอกเลาของผูอ่ืนทาํใหบุคคลมีการเรียนรู

อยางกวางขวาง 
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3.  ความเชื่อ ผลจากการเรียนรูอยูในรูปของความเชื่อวาสิ่งหนึง่สัมพนัธกับ      ส่ิง

หนึง่ทัง้นี้เกิดจากการสังเกตและการคิดของบุคคล รวมทัง้การบอกเลาของผูอ่ืน ความเชื่อนี้สามารถ

กําหนดพฤติกรรมของบุคคลได 

  4.  การควบคมุพฤติกรรมดวยความรูความเขาใจ  บุคคลมีความรูความเขาใจได

และสามารถถายทอดสิง่ที่ตนเรียนรูได รวมทั้งมองเหน็ผลการกระทําทีจ่ะเกิดตามมาซึ่งอาจด ี   

หรือเลว ทําใหสามารถตัดสนิใจไดวาควรทําหรือไมควรทํา 

  5.  จริยธรรม เปนหลกัเกณฑ กฎเกณฑ แนวทางของการประพฤติปฏิบัติโดย

บุคคลสามารถประเมินไดถงึความผิดถูกของการกระทาํ 

  6.  การบังคับตนเอง กลาวคือ บุคคลสามารถบังคับตนเองที่จะประพฤติหรือ     

ละเวนการประพฤติไดตามมาตรฐานของตนเองนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขทางสังคม หากการเสริมแรง

เปนไปในทางบวกก็มีแนวโนมทีจ่ะละเวนไมปฏิบัติในสิ่งที่ไมดีและประพฤติในสิง่ทีดี่งาม       

ดวงเดือน  พันธุมนาวนิ  (2544: 2-3) ไดสรางทฤษฎีตนไมจริยธรรมเปนทฤษฎีที่เสนอ    

จิตลักษณะ 8 ประการ ที่ประกอบดวยสวนประกอบหลกั 3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 คือ ราก  ประกอบดวยรากหลัก 3 ราก  ซึ่งแทนจิตลักษณะพื้นฐาน 3 

ประการ ไดแก  1) สุขภาพจติ หมายถงึ ความวิตกกงัวล ต่ืนเตน ไมสบายใจของบุคคลอยาง

เหมาะสมกับเหตุการณ  2) ความเฉลยีวฉลาดหรือสติปญญา หมายถงึ การรูการคิดในข้ันรูปธรรม

หลายดาน และการคิดในข้ันนามธรรมซึ่งมพีื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรยีนรูของเพียเจต และ        

3) ประสบการณทางสังคม หมายถงึ  การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ความเอื้ออาทร เห็นอกเหน็ใจ 

และสามารถคาดเดาหรือทํานายความรูสึกของบุคคลอื่น   

สวนที่ 2 คือ ลําตน เปนผลจากจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการประกอบดวยจิต

ลักษณะ 5 ประการ ไดแก  1) ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม  ทัศนคติ หมายถงึ การเหน็ประโยชน

และโทษของสิง่ใดสิ่งหนึง่ ความพอใจ-ไมพอใจตอส่ิงใดสิ่งนัน้ และความพรอมที่จะมีพฤติกรรมตอ    

ส่ิงนัน้  สวนคานิยม หมายถงึ ส่ิงที่คนสวนใหญเหน็วาสําคัญ และคุณธรรม หมายถงึ ส่ิงที่สวนรวม

เห็นวาดงีาม สวนใหญแลวมักเกี่ยวของกบัหลักทางศาสนา เชน ความกตัญู ความเสียสละ 

ความซื่อสัตย เปนตน  2) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถงึ เจตนาของการกระทําที่กระทําเพื่อสวนรวม

มากกวาสวนตัวหรือพวกพอง  3) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถงึ ความสามารถในการ    

คาดการณไกลวา ส่ิงที่กระทําลงไปในปจจุบัน จะสงผลอยางไรในปรมิาณเทาใด ตอใคร ตลอดจน

ความสามารถในการอดไดรอได สามารถอดเปรี้ยวไวกนิหวานได  4) ความเชื่อในอํานาจตน 

หมายถงึ ความเชื่อวาผลที่ตนกําลงัไดรับอยู เกิดจากการกระทําของตนเอง มิใชเกิดจากโชค
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เคราะหความบังเอิญหรือการกระทําของคนอื่น  5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์หมายถึง ความมานะ

พยายามในการฝาฝนอุปสรรคในการทาํสิง่ใดสิ่งหนึง่โดยไมยอทอ  

สวนที่ 3 คือ สวนของดอกและผล เปนสวนของพฤติกรรมของคนดีและเกง ซึ่ง

แสดงพฤติกรรมการทาํความดี ละเวนความชั่ว ซึง่เปนพฤติกรรมของคนดี และพฤตกิรรมการ

ทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 1) พฤติกรรมของคนดี ประกอบดวย     

2 พฤติกรรมหลัก ไดแก พฤติกรรมไมเบียดเบียนตนเองและพฤติกรรมไมเบียดเบียนผูอ่ืน   

2) พฤติกรรมของคนดีและคนเกง ประกอบดวย 2 พฤติกรรมหลัก ไดแก พฤติกรรมรับผิดชอบและ

พฤติกรรมพฒันาตนเองและผูอ่ืน     

จากการศึกษาทฤษฎทีี่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขางตน จะเหน็วา ทฤษฎีที่

เกี่ยวกับการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมสวนใหญจะเกิดขึ้นจากการเรียนรูทางสงัคม มีการพัฒนา

อยางเปนลาํดับข้ันตอน ในแตละขั้นตอนของแตละทฤษฎีก็จะมีชวงอายุใกลเคียงกัน แบงออกเปน 3 

ข้ันตอน ดังนี ้ 1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกอนกฎเกณฑ เปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อพัฒนาตนเอง เปนขั้นของการทําความดีเพื่อตนเอง เพื่อแลกกับความตองการของตนเอง หรือ

เพื่อหลกีเลี่ยงจากการถูกลงโทษ 

 2) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามกฎเกณฑ เปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ตามกฎเกณฑที่วางในสังคม โดยไมไดคํานงึถึงคนรอบขาง จะปฏิบัติตามกฎโดยเครงครัด ยึดถือ

กฎเกณฑเปนสําคัญ  

3) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ เปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อสวนรวมและสังคม ในขัน้นี้จะเปนขัน้ที่รูผิด ชอบ ชัว่ ดี มกีารยอมรับฟงความคดิผูอ่ืน สามารถ

อยูรวมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได และมีการปรับผอนปรนกฎเกณฑตาง ๆ ไดตามความเหมาะสมและ

ตามสภาพของสังคมนั้น ๆ    
 
1.6 แนวทางการจัดการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรม  
บันดูรา  (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล.  2547: 31-32; อางอิงจาก Bandura.  1977) ไดกลาวถงึ

แนวทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชการสังเกตตัวแบบตามทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา

เชิงสังคมวาควรดําเนนิการเปน 5 ข้ันตอน ดังนี ้

1.  กระตุนใหผูเรียนเกิดความใสใจและตั้งใจสังเกตตัวแบบ 

2.  การเสนอตวัแบบ ตัวแบบจะตองมีลักษณะเดน ไมสลับซับซอนจนเกินไปเปน

ตัวแบบที่มีคุณคา มีประโยชนสามารถดึงดูดจิตใจและทําใหผูสังเกตพึงพอใจ 
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3.  การชวยใหผูเรียนเก็บจําตัวแบบโดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การจัดทาํเปนรหัส 

หรือโครงสรางใหจําไดงาย การซักซอมลักษณะของตัวแบบในความคิดและการซักซอมดวย การ

กระทํา 

4.  การจูงใจใหผูเรียนปฏิบัติ โดยการชวยใหผูเรียนไดรับรู เหน็คุณคาหรือเหน็ผล

ที่นาพงึพอใจของการปฏิบัติ รวมทัง้การชวยใหผูเรียนไดรับรูความสามารถของตนเอง  

5.  การลงมือกระทําหรือปฏิบัติ โดยชวยใหผูเรียนไดลงมือทาํและสังเกต การ

กระทําของตนเอง ใหผูเรียนไดขอมูลปอนกลับหรือขอมูลยอนกลับ (Feedback) และใหผูเรียนได

เทียบเคียงการกระทําของตนเองกับภาพตัวแบบในความคิด 

บอริค (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ และคณะ.  2542: 26-27 ; อางอิงจาก Borick. 1990: 

100-102) ไดเสนอแนวทางการจัดการสอนแบบคุณธรรมนําความรูโดยเนนไปที่บรรยากาศทางการ

เรียนรูของนกัเรียนขึ้นอยูกับครู ซึ่งสะทอนถึงปฏิสัมพนัธระหวางครูกับนักเรียน ดังแสดงในแผนภาพ 

ระดับของการควบคุม 

สูง 

 

A                                           B 

 

D                                           C 

 
 

1.  บรรยากาศในชั้นเรียนแบบ A เปนบรรยากาศที่ครูมทีีทาเฉยชาและควบคุม

โดยครู มีลักษณะมุงงานจึงมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนกัเรียน โดยอาศยักฎระเบียบหรือการลงโทษ 

ใหการเสริมแรงทางบวกต่ํา ไมมีปฏิสัมพนัธกับนกัเรียน 

2.  บรรยากาศในชั้นเรียนแบบ B เปนบรรยากาศที่ครูมทีาทีอบอุน แตควบคุมโดย

ครูที่มีลักษณะมุงงาน จงึมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรยีนโดยอาศัยการเสริมแรงทางบวก คือการ

ชมเชยและการใหรางวัลแตมีขอสังเกตวาพฤติกรรมนกัเรียนอาจมิใชพฤติกรรมที่แทจริงทัง้นี้

นักเรียนเพยีงตองการรางวลัหรือคําชมเชยเทานัน้ 

3.  บรรยากาศในชั้นเรียนแบบ C เปนบรรยากาศที่ครูมทีาทีอบอุน และใหอิสระ

แกนักเรียนโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของนักเรียน ครูมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชการ

ชมเชยและการใหรางวัล ไมใชการลงโทษหรือการควบคมุขณะเดียวกนันกัเรียนมีอิสระในการเลือก

กระทําตามพฤติกรรมที่ตนตองการ   

ต่ํา สูง ระดับของ
ความอบอุน 

ตํ่า 
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4.  บรรยากาศในชั้นเรียนแบบ D เปนบรรยากาศที่ครูมทีีทาเฉยชาและปลอยปละ

ละเลย ครูไมมุงงาน มักใชเวลาสวนใหญไปกับการบนและวากลาวนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

และไมวางกฎระเบียบของหองเรียน   

พระเมธธีรรมาภรณ  (ประยรู ธมฺมจิตฺโต. 2539: 56) ไดใหแนวทางการจัดการสอนแบบ

คุณธรรมนําความรู ควรประกอบดวย 

1.  สอนใหจาํ คือตองชี้ใหเหน็วาทาํไมตองทําเชนนั้น ตองสอนใหมเีหตุผลวา ถา

ตนเองมีคุณธรรม สังคมจะเปนอยางไร ตองชี้ใหเห็นคณุธรรม จริยธรรมจะไมเกิดขึ้นถาบุคคลไมรับ

เปนของตนไมเห็นคุณคา 

2.  ทําใหดู ตองปฏิบัติใหดู ทาํใหเปนตัวอยาง 

3.  อยูใหเห็น การกระทําดีกวาการพูด เดก็จะเรียนรูจากสิ่งที่ปรากฏใหเห็นจริง 

สภาพความเปนอยูที่แทจริง   

ชรินทร มั่งคั่ง  (2544: 47) ไดกลาวถงึแนวทางการจัดการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรมไววา   

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะตองไดรับการพฒันาจิตและปญญาหรือ

เรียกรวม ๆ วา “ความรูสึกนกึคิด” ไปในทางที่ดีงามและสามารถเขาถงึความรูที่แทจริงไดตาม

ศักยภาพของตนโดยการแสดงทักษะเปนขอเขียนและวาดภาพและความคิดสรางสรรค 

2.  ผูสอนจัดกจิกรรมที่เนนการสงเสริมปจจัยเกื้อหนนุการศึกษา 2 ประการดังนี ้

       2.1   ปจจัยภายนอก หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไดแก          

การเอื้ออํานวยตอบรรยากาศการใฝรูใฝคิด ทําจิตใหมีศรัทธาและเกิดความรักในความรูที่ไดศึกษา  

        2.2   ปจจัยภายใน หมายถงึ การฝกใชความคิดพิจารณา ผูสอนกําหนด

ส่ิงใหผูเรียนพจิารณาและเปดโอกาสใหผูเรียนพจิารณาสิง่ที่ไดสัมผัสจากการศึกษาดวยตนเอง    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544: 6-7) ไดกลาวถงึลกัษณะการจัด   

การเรียนการสอนในดานคุณธรรมจริยธรรม โดยมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ดังนี ้

1.  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เนนการบูรณาการจริยธรรมในรายวิชา   

มีการกาํหนดคุณลักษณะทีต่องการพฒันาในแผนการเรยีนการสอน มกีารประเมนิผลตาม

คุณลักษณะทีก่ําหนด 

2.  การจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค 4 MAT ซึ่งเปนกระบวนการที่เนนการ

สงเสริมการพฒันาสมอง 2 ซีก มกีารทาํกจิกรรมรวมกนัรวมทัง้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

ตามทฤษฎีพหปุญญา 
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3.  การสงเสรมินักเรียนไดจดัทํากิจกรรมโครงงานของนกัเรียน ต้ังแตระดับชั้น

ประถมศึกษา ถึงระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโดยมกีารเสนอผลงานที่หลากหลาย    

สถิต  ศิลาบุตร  (2545: 10) กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนัน้

สามารถปลกูฝงหรือดําเนินการสอนได 2 แนวทาง คือ 

1.  การสอนโดยตรง เชน วชิาจริยธรรมมโีครงสรางแนนอน กับการสอนแบบ         

บูรณาการในวชิาตาง ๆ ซึง่ไมมโีครงสรางแนนอนขึ้นอยูกับวิชาใด เร่ืองใด จะบูรณาการไดมากนอย

เพียงใด 

2.  การสอนโดยออม โดยโรงเรียนจะตองจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศภายในให

เอื้อตอการพฒันาคุณธรรมของนักเรียนตามแนวคิดที่วาการเรียนรูเกดิจากประสบการณนักเรียนจะ

ซึมซับเองโดยไมตองสอน   

ไพโรจน  โตเทศ  (2546: 27-28) ไดกลาวถงึกระบวนการเรียนการสอนที่จะนําไปสู

ความสาํเร็จของ คุณธรรมนาํความรู ไววาจะตองอาศัยองคประกอบทีค่อนขางหลากหลาย  

โดยเฉพาะการกําหนดกรอบความคิดของวิชาโดยมีคุณลักษณะของนักเรียนที่พงึประสงคเปนตวัตั้ง  

การจัดการเรียนการสอนจะตองมีการสรางสาระการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ มากมาย อาทิ      

1.  การสราง / เสริมองคความรู 

2.  การสราง / เสริมประสบการณ (ทกัษะชีวิต / ทกัษะการแกปญหา) 

3.  การปลูกฝงคุณธรรม / จริยธรรม 

4.  การสราง / วิเคราะห สังเคราะห 

5.  การเสริมเฉพาะเรื่องที่จาํเปนสาํหรับสังคม               

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2547: 29-30) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี ้

1.  ผูอบรมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนจะตองรูทั้ง เนื้อหา

สาระที่จะพัฒนา และวิธกีารพัฒนาอยางเหมาะสมกับเนื้อหาเหลานี ้

2.  เนื้อหาในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมจะตองคาํนงึถงึวัยวุฒิ

ประกอบดวย เพราะการพฒันาจริยธรรมใหแกเด็ก ไมอาจจัดกระทําไดโดยตรงที่จิตใจของเด็ก 

เนื่องจากเด็กยังมีการควบคมุตนเองไดนอยจําเปนตองอาศัยการพัฒนาพฤติกรรมเพือ่ใหเด็กมี

พฤติกรรมทีพ่งึประสงค ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เอื้อตอการสงเสริมและพฒันาลกัษณะทางจิตใจของ

เด็กดวย 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547: 78-81) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดกระบวน 

การเรียนรูแบบรวมคิดรวมทํานําสูบูรณาการ ประสานผล สอดคลองคุณธรรม ไดกําหนดขั้นตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูไว 8 ข้ันตอน ดังนี้   

1.  ข้ันกระตุนความสนใจ  กจิกรรมขั้นนี้เปนการใหผูเรียนไดใชจินตนาการรวม ๆ 

ซึ่งจะตอบสนองใหผูเรียนไดใชสมองซีกขวา ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสัมผัสกับเร่ืองที่จะเรียน

ดวยความสนกุสนาน เพื่อกระตุนใหมีความรูสึกอยากเรียนรู โดยใชกิจกรรมตาง ๆ เชน เกม เพลง 

สถานการณจาํลอง บทบาทสมมติหรือใชคําถามที่กอใหเกิดจนิตนาการ 

2.  ข้ันทาํไมตองเรียนรู  กิจกรรมในขั้นนี้เปนการวิเคราะหประสบการณโดยตรง 

ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดความตระหนกัหรือเห็นความสาํคัญของเรื่องทีจ่ะเรยีนโดยใชคําถาม 

WHY เพื่อหาเหตุผลคําอธิบายกระตุนใหรูสึกวาเรื่องที่จะเรียนนั้นมีความสาํคัญและเปนสวนหนึง่

ของชีวิต โดยใชกิจกรรมที่ผูเรียนตองคิดวิเคราะห อภิปรายและสรุปดวยเทคนิคการคดิ เชน MIND 

MAPPING เพือ่ใหเหน็เปนรูปธรรม กิจกรรมในข้ันนี้ชวยพัฒนาสมองซกีซาย 

3.  ข้ันลองดูประสบการณเดิม  เปนขั้นที่ผูเรียนแสดงถงึประสบการณเดิมที่ผูเรียน

มีเปนการใชสมองซีกซาย ผูสอนตองใชคําถามกระตุนใหผูเรียนบอกความรู ความคิดวารูอะไร รูแค

ไหน ในขั้นนี้ผูสอนจะไดรูพืน้ฐานของผูเรียนอันเปนแนวทางในการจดักิจกรรมตอไป เชนสิง่ไหนที่

ไมรูผูสอนตองเติมเต็มส่ิงไหนที่รูแลวก็จะเพิ่มเติมใหชัดเจนยิง่ขึ้น 

4.  ข้ันศึกษาเพิ่มเติมใหรูลึก  เปนขั้นที่ผูเรียนจะแสวงหาความรูเพื่อสรางความคิด

รวบยอดโดยเลือกวิธีการเรียนที่ตนเองถนัดจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ผูสอนตองเตรียมสื่อและ 

การเรียนรูอยางหลากหลายเชน การคนควาความรูจากใบงาน หนงัสือคนควา หรือการสาธิต 

ทดลอง การปฏิบัติจริง การสัมภาษณผูรู จากนั้นผูเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการศึกษา 

ผูสอนตองเติมเต็มในชวงนีโ้ดยการเสนอแนะเพิ่มเติมใหผูเรียนสรุปความรูไดอยางถกูตอง 

5.  ข้ันการฝกอยางหลากหลาย  เปนขั้นทีผู่เรียนจะตองเรียนรูดวยการลงมือ

ปฏิบัติหลังจากไดขอสรุปอยางชัดเจนมาจาก ข้ันที ่4 แลวโดยใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ทัง้ราย

กลุมและรายบุคคล ผูสอนตองจัดใหทกุคนไดฝกจนเกดิความชํานาญโดยใชแบบฝกที่ผูสอนสราง

ข้ึนมา ใชแบบฝกจากแบบเรยีนหรือการลงมือปฏิบัติ ผูสอนจะเปนผูใหคําแนะนําใหความสะดวก

และคอยชวยเหลือ กจิกรรมในขั้นนี้ใชสมองซีกซาย 

6.  ข้ันประยุกตใชความรู  เปนขั้นที่จะนําความรูประสบการณทัง้หมดที่ไดจาก 

การเรียนรูมาประยุกตหรือบูรณาการเพื่อสรางความรูใหม เปนการใชสมองซีกขวา ผูเรียนจะสราง    

ชิ้นงานตามความสนใจอิสระผลงานจะออกมาอยางหลากหลายที่แสดงถึงความรู ความเขาใจ  
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และความสามารถของผูเรียน ในขั้นนี้ผูสอนอาจใชคําถามกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและคดิ

หาคําตอบดวยกระบวนการของโครงงาน 

7.  ข้ันผลผลิต คูกระบวนการ  เปนขัน้ที่ผูเรียนจะนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับเพื่อน ๆ ในกลุมยอยโดยนาํเสนอผลผลิตควบคูกระบวนการทํางาน เชน การวางแผน 

ข้ันตอนการทาํงาน ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไข ผูเรียนและผูสอนรวมวิพากษวิจารณอยาง     

สรางสรรคใหขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพัฒนางาน  ข้ันนีเ้ปนการฝกใหผูเรียนรูจักการยอมรับฟง

ความคิดเหน็ของผูอ่ืนและใหมีสวนรวมในการประเมิน     

8.  ข้ันโชวผลงานตอสวนรวม  เปนขั้นที่ผูเรียนจะรวมกนัจัดแสดงผลงานตอกลุม

ใหญเปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับผูอ่ืน เปนการใชสมองซีกขวา ซึ่งอาจจัดไดหลาย

รูปแบบ เชน นทิรรศการแสดงผลงาน ปายนิเทศ มุมคนเกง หรือการจดัแสดงผลงานในโอกาสตาง 

ๆ ทั้งในระดับโรงเรียนและภายนอกเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานของ

ตนเองและรูจกัชื่นชมผลงานของผูอ่ืน 

ทิศนา  แขมมณี  (2549: 12) ไดกลาวถงึแนวทางในการสรางนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา      

ใหมีคุณธรรมนําความรู ไวดังนี ้

1. ใชแนวทางโรงเรียน เชน การเลานทิานธรรมะใหนักเรียนไดฟง นิทานอสีป 

2. ใชเหตุการณปจจุบันที่เปนวกิฤตการณเกีย่วกับประเดน็คุณธรรม จริยธรรม 

3. การแสดงบทบาทสมมต ิ

4. การสอนที่ดีทีสุ่ด คือ การทําตัวเปนแบบอยาง ประโยชนอยางนอยที่สุดคือทํา

ใหนักเรียนไมผิดหวังในตัวครู ส่ิงนีท้ําใหลูกศิษยมีศรัทธามาก จนยอมทําตัวตามแบบอยางครูดังนัน้

การที่ครูทาํตัวเปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษยจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการสอนแกนกัเรียน 

  5.    โรงเรยีนควรมีประชาสมัพันธยกยองเชิดชูผูทําความดีใหปรากฏเพื่อเปน

แบบอยางและเปนแรงจงูใจในการปฏิบัติ การทาํตัวเปนแบบอยางอยางเดียวไมพอตองใหนกัเรียน

ไดเรียนรูประวติัของคนดีที่ทาํประโยชนแกสังคมดวย ประวัติของคนเหลานัน้จะชวยกระตุนให

นักเรียนเกิดความตองการทีจ่ะทําตวัเองใหเปนคนดีตามแบบอยางของบุคคลนั้น 

  6.   การบูรณาการเสริมสรางคุณธรรมใหกับผูเรียนโดยใชกิจกรรมบัตรคุณธรรม

และระบบคูสัญญา 

  7.   การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตองใชระยะเวลาที่ยาวนานและตอเนื่อง          

มีความสมัพนัธในทกุระดับชัน้การศึกษา 

  8.   ใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั 
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   9.   การพัฒนาจริยธรรมตอส่ิงแวดลอม เชน โครงการปลูกปาอนุรักษส่ิงแวดลอม 

รักษน้าํรักษปา ฯลฯ 

  10.  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงในงานกจิกรรมนกัศึกษา เชน การทําตน    

ใหเปนประโยชนตอสังคม 

  11.  สอนวิชาพระพทุธศาสนาใหทกุชั้นมากพอและเปนวิชาบงัคับตลอดป        

จัดครูสอนวิชานี้เปนพิเศษเพิม่คะแนนใหสูงเพื่อจงูใจใหนักเรียนเอาใจใสและถอยคําที่ใชในวิชา

ศีลธรรมนั้น หากมีคําบาลทีีช่าวพุทธรูกันแพรหลายแลว เชน สติ สัมปชัญญะ สัจจะ ก็ควรใชคํา

บาลี มีส่ือการเรียนการสอนหลายอยางที่เราความสนใจมีชวงเวลาที่สนุกดวยเพลงเกมและเสียง

หัวเราะ ถกเถยีงกนั และก็มชีวงเวลาที่สงบ สํารวมและเปนพิธกีาร 

  12.  การสรางบรรยากาศและการจัดกิจกรรมทางออมทีเ่กิดผลตอการพัฒนา

จิตใจของนักเรียนนกัศึกษา เชน การสงเสริมการกอต้ังชมรมพุทธศาสตรและประเพณ ีชมรมจิต

ศึกษา ชมรมคริสตสนิกและชมรมนักศกึษามุสลิม ฯลฯ 

  13.  สนับสนนุและเรียกรองใหอาจารยที่สอนวิชาการทุกวชิาไดพยายาม

สอดแทรกศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพในกระบวนการสอนอยางตอเนื่อง  

สิริพร  บุญญานนัต  (2549: สัมภาษณ รายการรอบรั้วเสมา เร่ืองคุณธรรมนําความรู.  

สถานวีทิยุ เอฟ เอ็ม 92.  ) กลาวถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรูไว 2 ข้ันตอน 

โดยเนนย้าํวาครูอาจารยทกุทานมีความสาํคัญอยางยิ่งรวมทัง้ผูบริหารดวย ดังนี้                                                     

1.  อบรมปลูกฝงในระหวางที่เด็กอยูกับเรา  ใหเขาเขาใจในเรื่องเหลานี้พยายาม

สงเสริมใหเขาไดทํากิจกรรมที่เขาจะไดรูวาอยูกับคนที่คิดเหมือนตัวหรือคิดตางจากตวั อยูอยางไร 

และตองใชคุณธรรมอยางไรถึงจะอยูรวมกันไดอยางดีมคีวามสาํเร็จนัน่คือเร่ืองของการอบรมสั่งสอน

ตลอดเวลาที่อยูกับเราเปนความรับผิดชอบของครูอาจารย ผูบริหารสถานศกึษาทุกทาน 

2.  ทําตัวของทานในฐานะที่เปนผูใหญใหเปนแบบอยางที่ดี  ที่จริงเรื่องของ

คุณธรรมจริยธรรมไมตองสอนกันมากก็ยงัไดทําตัวเองใหเปนตวัอยางเด็กทั้งหลายกจ็ะมองเหน็

ดวยตนเองที่จริงการเปนตัวอยางที่ดีนัน้ไมใชเฉพาะครูอาจารย ผูบริหารสถานศึกษาเทานั้น พอแม 

ผูปกครอง ผูใหญที่อยูในสังคมทุกระดับจะเปนขาราชการ เอกชน นักการเมือง เราทําตัวเองเปน

ตัวอยางที่ดี และคํานงึถงึเดก็ เยาวชนที่มองเราอยูเกือบไมตองสอนอะไรมาก เขาก็มองเหน็ปญหา

สวนตัวของเยาวชนสวนหนึง่ก็คือ ครอบครัวสอนอยาง พอมาในสังคม บางกลุมผูใหญสังคมไปอกี

อยางหนึ่งหรือโรงเรียนอบรมอยางหนึ่ง พอมาสังคมก็ไปอีกอยางหนึ่ง ทําใหเด็กสับสนวาอะไรกัน

แนคือคุณธรรมที่เขาควรจะยึดถือส่ิงที่ครูอาจารยส่ังสอนเขากับสังคมขางนอกจึงควรจะไปดวยกัน   
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สุรพศ  ทวีศักดิ์  (2549: 5) กลาวถึงกระบวนการพัฒนาใหเกิดคุณธรรมนําความรู วา    

ควรเริ่มดวยการสรางสรรคทางปญญามแีนวทาง 3 แนวทาง ดังนี ้

1.  สรางวฒันธรรมการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญารูความจริง ความดี ความงาม   

(สุตมยปญญา) ซึ่งปจจุบันเราอยูในโลกของสหวิทยาการจึงตองบูรณาการความรูทีห่ลากหลาย  

จริยศาสตรศาสนาตาง ๆ เพือ่เขาใจความจริงของชีวิตจนสามารถกาํหนดวถิีทางทีดี่งามแหงชวีิต

และสังคมที่เอือ้ตอการอยูรวมกันอยางเขาใจและเคารพกันและกนั ในโลกที่มีความแตกตาง

หลากหลาย 

2.  สรางวธิีคิดที่ถูกตอง (จนิตามยปญญา) เพื่อนําไปสูดุลยภาพในการดําเนนิชีวิต

ทั้งของปจเจกบุคคลและดุลยภาพในการสงัคม เศรษฐกจิการเมือง การจัดการความขัดแยงตาง ๆ 

ดวยสันตวิิธ ี

3.  สรางวฒันธรรมการประยุกตใชความรู/ วธิีคิดสูการปฏิบัติเพื่อความถูกตอง 

เปนธรรม (ภาวนามยปญญา) ทัง้ในแงปจเจกบุคคลที่จะยกระดับจิตวญิญาณของตนใหสูงขึ้นไมกอ

ทุกขแกตนเองและคนอื่น ๆ และการมีสวนรวมกําหนดโครงสราง/ กติกาที่เปนธรรมทางสงัคม ตลอด

ถึงปรัชญา คานิยม อุดมการณเพื่อพนทกุข – สูสมานฉันท – สันติสุข รวมกนั           

เอี่ยม  มังคลาด  (2549: ออนไลน) กลาวถงึกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผู 

เรียนคุณธรรมนําความรูไววา ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสรมิใหผูเรียนคุณธรรมนํา

ความรูนัน้นอกจากครูผูสอนจะไดเหน็ความตระหนักในการปรับการเรยีนการสอนตามแนวทาง

ปฏิรูปการเรียนรูแลวครูผูสอนควรมีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหมีการสอดแทรกคุณธรรม

ในการจัดการเรียนการสอนทกุกลุมสาระการเรียนรู สงเสรมิกิจกรรมพฒันาผูเรียนจัดระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียน จัดประกวดสื่อนวัตกรรมดานคุณธรรม ยกยอง เชิดชู ผูมีคุณธรรมจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมตามความเหมาะสมในบริบทของสถานศึกษา    

เว็บไซต สไปซ่ีดอก  (www.spicydog.  2550: ออนไลน) ไดกลาวถงึแนวทางการ             

เสริมสรางคุณธรรมนําความรู และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 8 ข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันที่ 1 รวมกันเรียนรู  ทุกฝายทีเ่กี่ยวของกับโรงเรียนตั้งแตคณะกรรมการสถาน 

ศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารย ผูเกี่ยวของทุกฝายควรไดรวมกันศึกษาเรียนรูสรางความเขาใจ

ในสาระสําคญั ความหมาย คุณคา และประโยชนของ คุณธรรมนําความรูและคานยิมเศรษฐกิจ

พอเพียง จนเกดิตระหนักสาํนึกในความสาํคัญวาเปนทางรอดทางเดียวของสังคมไทย รวมทั้งเปน

วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยดั้งเดมิ ทีถู่กละเลกิลืมเลือนไปเนือ่งจากถูกกระแสทุนนิยม วตัถุนิยม บริโภค

นิยมถาโถมเขามาอยางรุนแรงจนซวนเซหลงลืมไปนาน จําเปนตองรวมมือรวมใจฟนฟูข้ึนมาใหม 
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ข้ันที่ 2  กําหนดเปาหมายการพัฒนา  รวมกันกาํหนดเปาหมายในการเสริมสราง

พัฒนาคุณธรรมและคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับสภาพปญหา บริบท ความสามารถ 

ความพรอม วัฒนธรรมองคกร ฯลฯ เชน พึ่งตนเอง เรียนรูและพัฒนาตอเนื่อง รับผิดชอบ วนิัย      

ใชเหตุผล ประมาณตน ทุกคนมีสวนรวม คํานงึถงึประโยชนตอสวนรวม ฯลฯ 

ข้ันที่ 3 วิเคราะหสภาพปญหาผูเรียน รวมกันสังเกตจําแนก พฤติกรรม 

คุณลักษณะและทักษะของผูเรียนทัง้สวนที่ใชและไมใช สอดคลองหรือไมกับเปาหมายทีก่ําหนด 

วิเคราะห ทั้งลกัษณะของปญหา สาเหตุแหงปญหา ปจจัยหลัก ปจจัยเอื้อผลและผลกระทบที่มี   

ตอผูเรียน ผูเกี่ยวของ และสงัคม เพื่อใหเกดิความตระหนักและกระจางในปญหา เกดิฉันทะหรือ 

แรงบันดาลใจที่จะรวมกันแกปญหา  

ข้ันที่ 4 วิเคราะห ประเมิน จาํแนก ปจจัย กระบวนการของโรงเรียน  รวมกนัเปดใจ

วิเคราะห ประเมินปจจยั กระบวนการ ทัง้สิ้นทัง้มวลของโรงเรียนจําแนกใหไดวาสิ่งใดเอื้อหรือไม 

เอื้อตอการพฒันา ส่ิงใดจัดวามีคุณคาควรแกการธํารงรักษา ส่ิงใดตองเลิกรา ปรับเปล่ียน คิดใหม 

ทําใหม เชน อยากใหผูเรียนพึ่งตนเอง แตไดจัดการเรียนรูใหนักเรียนเรยีนรูในลกัษณะของการ

พึ่งตนเองไหม ครูอาจารย ผูบริหารเปนตวัอยางที่ดีของการพึ่งตนเองหรือเปลา การวเิคราะหควรจะ

ครอบคลุมทุกองคประกอบยอยในทุกระบบ ของโรงเรียน เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 

(คุณลักษณะ ทักษะ เจตคติ บทบาททาท ีรูปแบบการดําเนินชวีิต) การจัดการเรียนรู การจัดสภาพ

บรรยากาศ การลงโทษ ใหรางวัล การจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน การจัดประสบการณเสริมการ

เรียนรู 

ข้ันที่ 5 รวมกันกําหนดตัวชีว้ัด กําหนดตัวชี้วัด แสดงความสําเร็จของการพัฒนา

ตามลําดับข้ัน ทั้งดานคุณภาพผูเรียน ปจจยั กระบวนการ เพื่อชวยใหทกุคนมองเหน็ภาพงาน 

ตลอดแนว โดยระบุระยะเวลาการพัฒนาหรือวันเดือนปที่ผลสําเร็จจะปรากฏชัดเจน  

ข้ันที่ 6 พัฒนาระบบ (ประยกุตจากแนวทางของ TOPSTAR) พฒันาทุกระบบ     

ทั้งระบบหลักและระบบสนบัสนุนของโรงเรยีนทีเ่ชื่อวามีสวนในการเสริมสรางคุณภาพผูเรียน ระบุ

ชื่อระบบ กระบวนการสําคญั วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ ชื่อแบบบันทกึมาตรฐาน ความ

สอดคลองขององคประกอบ ขอกําหนด 

ข้ันที่ 7 นําระบบสูการปฏิบัติ กําหนดแนวทางนาํระบบสูการปฏิบัติ จัดทําระเบยีบ

ปฏิบัติการ ความมุงหมายของระบบ ขอบขาย คําจํากัดความ ความรับผิดชอบ รายละเอียดของ
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การปฏิบัติ บันทกึมาตรฐาน เขียนคูมือระบบ เพื่อทาํแนวปฏิบัติใหเปนรูปธรรมใหทุกฝายรับรูและ

เขาใจตรงกัน ระบุชื่อระบบ วัน เดือน ป ทีใ่ช ความหมาย วัตถปุระสงค ขอบขาย นยิามศัพท   

ความรับผิดชอบ วิธกีารปฏบัิติ บันทึกมาตรฐาน 

ข้ันที่ 8 ปฏิบัติจริง เรียนรูและพัฒนารวมกนัอยางตอเนื่อง ทุกฝายทีเ่กีย่วของ

รวมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่อยางตอเนื่อง เขมแข็ง จริงจงั จริงใจ ประเมินปรับปรุง     

เรียนรูและพฒันาดวยกนั ชื่นชมความสาํเร็จและภาคภูมิใจรวมกัน 

อาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา  (2550: 36-44) กลาวถงึกระบวนการเรียนการสอน            

แบบคุณธรรมนําความรู : รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคณุคาความเปนมนษุยวา       

มีทั้งหมด 6 ข้ันตอนดังนี ้

1.   ข้ันบทบาทของผูเรียน   ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ผูเรียน

ควรมีสวนรวมในการวางแผนการสอน ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดบอกวาเขาอยากจะเรียนรู

อะไร และเรียนรูอยางไรและผูเรียนควรจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการถามคาํตอบ 

2.   ข้ันการฝกสมาธิ  เร่ิมทุกชั่วโมงหรือทุกวิชาดวยการนัง่สงบนิ่งทําสมาธิ  

นักเรียนจะเรียนไดก็ตองมีสมาธิในการเรียน ซึง่จะทําใหมีความสงบและความจาํก็จะดีข้ึน          

วิธีฝกสมาธิควรจะเปนวธิีฝกแบบงาย ๆ และเหมาะสมกบัทุก ๆ คน ในทุกศาสนาและวัฒนธรรม 

3.   ข้ันแรงบันดาลใจ  ครูเปนผูสรางแรงบนัดาลใจใหกับผูเรียนได คือครูจะมี   

อิทธิพลสงูในการทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ความรัก ความเมตตามีสวนสําคัญใน      

การสรางแรงบันดาลใจครูจะสามารถเขาถึงใจของผูเรียนไดเมื่อครูเสียสละและอุทศิตนเพื่อศิษย 

ศิษยก็จะปฏิบัติตามคุณครู การสรางแรงบันดาลใจครตูองใหความคดิ การกระทํา คําพูดสอดคลอง

กับใจ   

4.   ข้ันสรางบรรยากาศ  ครูตองสรางบรรยากาศของความสงบ ความรัก ความ

เมตตา ที่สําคญัคือบรรยากาศที่ปลอดภัยสําหรับผูเรียนครูควรสนับสนุนใหผูเรียนไดถามคําถามที่

ไดแสดงความคิดเห็นและปรกึษากนัเองไดอยางปลอดภยั หมายถึง ครูจะไมชี้นิว้และพูดเสียงดงัวา 

“เงียบ” ซ่ึงนักเรียนก็จะเร่ิมรูสึกวาการพูดนั้นจะไมปลอดภัย เด็กก็จะเงียบไมถามถงึแมจะไมเขาใจ

เด็กก็จะฟงอยางเดียวและปลอยใหครูสอนไป เด็กกจ็ะไมกลาแสดงความคิดเห็นใด ๆ ซึ่งทําใหไม

เกิดความคิดไดแตฟงบรรยากาศทางการเรยีนรูที่ดี ตองเปนบรรยากาศที่สนับสนนุใหเด็กคิด

วิเคราะห กลาที่จะแสดงความคิดเห็นถึงแมบางครั้งความคิดเห็นจะไมตรงกับความคิดเห็นของคร ู

ซึ่งกรณีนี้ครูควรฟงเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที ่
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5.  ข้ันนาํคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน  วิธกีารเรียนการสอนแบบนี้

คือหลักการของเอ็ดดูแคร (Educare) คือการดึงเอาสิง่ที่ดีงามรวมถึงคุณธรรมออกมาจากจิตใจของ

ผูเรียน เอ็ดดูแครเปนภาษาละตินเปนรากศพัทของคาํวา Education ครูจะไมใชวิธีการบรรยายแต

จะใชการสอนใหผูเรียนคิดเอง ครูจะใชวธิต้ัีงคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิดเองและตอบ

คําถามแตถาผูเรียนตอบคําถามไมได ก็ใหผูเรียนไดสงบจิตใจของตนเองคือใหนกัเรยีนไดสงบนิ่ง

หรือนั่งสมาธิสัก 2 – 3 นาทีแลวคอยคิดหาคําตอบ   

6.    ข้ันบูรณาการคุณคาความเปนมนษุยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรมการเรยีนการสอน

แบบบูรณาการคุณคาความเปนมนุษยจะมวีิธีการทีห่ลากหลาย เชน 

- การสรางแรงบันดาลใจ 

- คุณคาที่มีอยูในตัวเองซึ่งสามารถใหผูเรียนคิดและพูดออกมา 

- บูรณาการคุณคาความเปนมนุษยเขาไปในกลุมสาระโดยตรง 

- เปลี่ยนสิง่ที่ไมดีมาเปนบทเรยีนที่ดีสําหรับผูเรียน 

- ใชการเปรียบเทียบ 

- ใชการเลานิทาน 

- ดึงคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากผูเรียน โดยวธิีการพูดคุยกันและ

การระดมความคิด 

- ใชเพลงและดนตรีในการบูรณาการคุณคาความเปนมนษุย 

- ใชบทบาทสมมติและการแสดงละคร  

- ใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การบาํเพ็ญประโยชน การศึกษาและจัดชมรมตาง ๆ  

จากการศึกษาแนวทางการจดัการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จะเหน็ไดวาการจัดการสอน

เพื่อเสริมสรางคุณธรรมใหแกนักเรยีนไมสามารถจะทาํไดโดยตรงที่จิตใจของนักเรียน แตสามารถ

เสริมสรางไดทางออม โดยมแีนวทาง คือ ครูตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกบันักเรียน ครูตองเปนแบบอยาง

ที่ดีทัง้ในและนอกเวลาเรียน ตองใหนกัเรยีนเกิดศรัทธาตอตัวครูกอน และนักเรียนกจ็ะทําตามอยางครู

เอง การจัดกิจกรรมการเรียนรูก็ควรมีการสอดแทรกคุณธรรมอยางตอเนื่อง เปนการสอนที่เนนการ

ปลูกฝงคุณธรรมใหแกนกัเรียนโดยใชกิจกรรมตาง ๆ บูรณาการเขาไปในกระบวนการสอน เชน การรอง

เพลง การเลนเกม การทาํงานเปนกลุม ฯลฯ มีการสอดแทรกคุณธรรมเขาไปทุก ๆ กิจกรรม  ทั้งนี้การ

สงเสริมคุณธรรมใหแกนกัเรียนไมไดข้ึนอยูกับครูผูสอนเพียงอยางเดียว  แตยงัขึ้นอยูกับผูปกครอง

นกัเรียน ผูบริหารสถานศึกษา รวมไปถึงการบริหารประเทศ หรือกลาวไดวา ทกุ ๆ ฝายในสงัคมลวนแต

มีสวนเกี่ยวของในการเสริมสรางคุณธรรม  
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1.7. งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการเสริมสรางคุณธรรม  

 งานวจิัยตางประเทศ 
 โจนสและมอรสิ  (Jones and Morris.  1954: 781-783) ไดทําการวิจยัพฤติกรรมและ 

ความรูดานจรยิธรรมของเดก็ ผลการศึกษาพบวา พฤตกิรรมและความรูดานจริยธรรมของเด็กมี

ความสัมพันธกันต่ํามาก การสอนความรูทางศีลธรรมทีโ่รงเรียนไมสามารถจะชักจูงเด็กใหเหน็คุณคา

ทางจริยธรรมได ทั้งนี้เพราะสังคม ครอบครัว ตามความตองการและความรูสึกของเด็กเปน

องคประกอบที่สําคัญกวาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ฉะนั้นโรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา             

การสอนจริยธรรมและศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทูเรียล  (Turiel.  1966: 611-618) ไดวัดระดับจริยธรรมของเด็กวยัรุนตอนตนแลวใหเด็ก

แสดงเปนบุคคลในเรื่องซึ่งมีปญหาและไปขอคําแนะนาํจากเพื่อนสองคน เพื่อนทัง้สองคนแนะนาํ

เด็กไปคนละทางโดยการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นเดยีวกนั เดก็บางคนจะไดรับฟงคําแนะนาํที่ใช

เหตุผลสูงกวาระดับจริยธรรมของตนเพียงหนึง่ขั้นบางคนจะไดรับฟงคาํแนะนําสงูกวาระดับ

จริยธรรมของตนถึงสองขั้น บางคนไดรับฟงคําแนะนําต่ํากวาระดับจริยธรรมของตนหนึ่งขัน้ เด็ก

บางคน ไมไดรับประสบการณดังกลาวเลยหลังจากนัน้หนึง่สัปดาหเดก็ทุกคนก็จะถกูวัดระดับ

เหตุผลเชิงจริยธรรมอีกครั้งหนึ่ง ผลการศึกษาพบวา เด็กที่ไดรับคําแนะนําประเภทเหตุผลสูงกวา

ระดับจริยธรรมของตนหนึง่ขั้นนัน้มีพฒันาการทางจริยธรรมมากที่สุด              

โฮลสไตน  (จารุวรรณ  พานทอง.  2536: 31-32 ; อางองิจาก Holstein.  1976) ไดศึกษา

เร่ืองการเปลี่ยนแปลงการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กวัยรุนและบิดามารดาของเดก็โดย

การศึกษาแบบระยะยาวชวง 3 ป กลุมตัวอยางเปนวัยรุนชายหญงิอายุ 13 ป จํานวน 53 คน ทีม่ี

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิและสังคมระดับเดียวกนั ผลการศึกษาพบวา เด็กวยัรุนหญิงมี

พัฒนาการทางจริยธรรมอยูข้ันที่ 3 และเด็กวัยรุนชายอยูในขั้นที ่2 ตอมามีการวัดซ้ําอีกขณะที่   

เด็กมีอาย ุ16 ป พบวา วัยรุนชายมีพฒันาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที่ 4 ขณะที่ วยัรุนหญงิมี            

พัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที ่3  อีก5 ปตอมา มกีารวัดซ้ําอีกปรากฏวาเด็กวยัรุนชายและ

หญิงมพีัฒนาการทางจริยธรรมกาวหนาเรว็มาก 

โคลเบอรก  ฮานน  และ ลองเจอร  (Kohlberg, Hann  and  Longer.  1976: 1204-1206) 

ทําการศึกษาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของสมาชกิในครอบครัว ผลการศึกษาพบวา ระดับจริยธรรม

ของบิดา มารดา กับลูกมีความสมัพันธกันเปนบวก และคาสหสัมพันธลดลงกับกลุมของลูกที่มีอายุ 

มากขึ้น จากการศึกษาแสดงใหเหน็วา เดก็ไดรับการถายทอดลักษณะทางสังคมจากบิดา มารดา 

และการถายทอดลักษณะทางสังคมมีอิทธพิลมากเมื่อเดก็ยังเลก็อยู ซึ่งสนับสนนุคํากลาวของ    
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เซียรส, แมคโคบี้และเลวิน (Sears,  Maccoby and Levin.  1957: 547) วาความรักของบิดามารดา 

เปนจุดเริ่มตนการพัฒนาทางจริยธรรม ถาเด็กไดรับความรักและการตอบสนองทางกายเพียงพอแลว 

เด็กจะรูสึกพอใจ มีความสุข มีความไววางใจ มั่นคงในอารมณส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะเปนพืน้ฐานใหเด็ก

มีพฤติกรรมทีดี่งามตอไป 

เรสท  (Rest.  1976: Abstrct) ไดศึกษาความแตกตางระหวางเพศกับการพัฒนาทาง

จริยธรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 74 คน ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 40 คน โดยสุมตัวอยางจากนักเรยีนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง สติปญญาปานกลาง 

จํานวนชายจาํนวนหญงิเทากัน ผลการศึกษาพบวา หญงิมีพฒันาการทางจริยธรรมสูงกวาชายใน

ระดับมัธยมศกึษาปที่ 2 อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติสวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ไมพบความ

แตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ  

แบร  (Bear.  1979: 4961-A) ไดทําการศกึษาเรื่องความสัมพนัธของการใชเหตุผลเชิง

จริยธรรมที่มีตอปญหาดานความประพฤตแิละสติปญญา กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนเกรด 6 จํานวน 

60 คน ในเมืองไอโอวา ผลการศึกษาพบวา ปญหาดานความประพฤติจะลดลงและวุฒิภาวะทาง

จริยธรรมจะเพิ่มมากขึ้น สําหรับเด็กทีม่ีเชาวนปญญาสงู พบวาเด็กจะมีความกาวหนาทาง

จริยธรรม   

เคเตเฟยน (Ketefian. 1981: 171-176) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรม

กับพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม ในกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลปฏิบัติการจํานวน 79 คน โดยใชแบบทด 

สอบดีไอทีของเรสท วัดการใชเหตุผลเชงิจริยธรรมและสรางแบบทดสอบ JAND (Judgement About 

Nursing Decisions Test) ประกอบดวยเรือ่งเกี่ยวกับพยาบาล 7 เร่ืองพบวา 

1. มีความสมัพนัธระหวางเหตผุลเชิงจริยธรรมกับการรับรูของพยาบาลในเชิง
จริยธรรมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. มีความสมัพนัธระหวางเหตผุลเชิงจริยธรรมกับการเรียนรูของพยาบาลใน
พฤตกิรรมเชงิจริยธรรมที่ปรากฏอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โรมีโอ  (Romeo.  1987: 9 A)  ไดศึกษาผลของการสอนดวยความรูในการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมประจําตําบล จํานวน 201 คน ในโรงเรียนแหงหนึง่ในรัฐ

ไมอามี่ แบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองซึง่กลุมทดลองไดรับการสอนและนําเสนอทาง 

ดานความคิดการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบอรก ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทัง้สองกลุมมกีารให

เหตุผลเชิงจริยธรรมของทั้งสองกลุมไมมคีวามแตกตางกนั และปจจยัทีเ่กี่ยวของกับ เพศ ระดับ

คะแนนเฉลีย่ ระดับการศึกษาของผูปกครอง การนับถอืศาสนาของผูปกครอง ความเอาใจใสของ
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ผูปกครองที่มตีอการศึกษา การใสใจตอศาสนา กลุมของเพื่อนทีน่ับถอืศาสนาเดยีวกันและการ

เรียนในโรงเรียนประจําตาํบลมีความสมัพนัธกับระดับการใหเหตุผลเชงิจริยธรรม 

จัสติช  (Justice.  1989: 11 A)  ไดศึกษาผลของการสอนวรรณกรรมที่เนนการพัฒนา   

ดวยการใหเหตุผลตามระดับข้ันของโคลเบอรก และปจจัยที่สัมพนัธกบัความฉลาด เพศ ทักษะการ

เขียน ทักษะการอาน และทกัษะทางคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนระดบันักเรียนมัธยมศึกษาที่

เรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 295 คน โดยแบงออกเปนกลุมทดลองจาํนวน 130 คน กลุมควบคุม             

จํานวน 165 คน  ใชเวลาในทดลอง 7 สัปดาห กลุมทดลองไดรับการสอนวรรณกรรมโดยเนนแนว 

ความคิดการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎขีองโคลเบอรก สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกต ิ 

ไดทําการทดสอบกอนและหลังเรียนดวยแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดทักษะทางดานทักษะ

ความรูและแบบประเมินทางดานทกัษะ  ผลการศึกษาพบวา  มีความแตกตางกนัทางดานการ

พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม และปจจัยที่เกี่ยวกบัความฉลาด 

เพศ ทักษะการเขียน ทักษะการอานและทกัษะทางคณิตศาสตร มีความสัมพนัธกับการใหเหตุผล

เชิงจริยธรรม    

นอดดิงส  (คมเพชร  ฉัตรสุภกุล.  2547: 43; อางอิงจาก Noddings. 1992)  ไดสํารวจ

พบวา หลักสตูรการเรียนการสอนควรพฒันาองครวมของเชาวนปญญา สังคม คุณธรรมและ

จริยธรรมของนักเรียนไปพรอม ๆ กันไมควรจะเนนการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบางเรื่องเทานัน้  

เพราะฉะนัน้ผูพัฒนาจะตองมีความรูในเรื่องที่ตองการจะพัฒนาสามารถประสานเนือ้หาในสิ่งที่

ตองการพฒันา ตลอดทัง้สามารถนาํเทคโนโลยีใหม ๆ มาประกอบการพัฒนาโดยพฒันานักเรยีน

ใหมีความรู มคีวามรูสึกที่ดี เห็นคุณคาของสิ่งที่พฒันาและสามารถนาํไปปฏิบัติได    

เล็มมิง  (สุวิมล  วองวาณิช และคนอื่น ๆ.  2549: 21-22; อางอิงจาก Leming.  2001)   

ศึกษาผลกระทบของการบูรณาการหลักสตูรการสะทอนจริยธรรมเชิงโครงสรางสูประสบการณ   

การบริการชุมชนมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีตอพัฒนาการคุณธรรมทางสงัคมของนกัเรียน          

เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการบูรณาการกระบวนการตัดสินเชิงจริยธรรมเขาไปในโปรแกรม       

การบริการชุมชนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชแผนแบบการวิจยั Nonequivalent Pretest and 

Posttest with Control Group  ซึ่งเปนนักเรียน 3 กลุมตามโปรแกรม คือ  

1.  โปรแกรมการบริการชุมชนที่มีองคประกอบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมเปน

โครงสราง (A community service program with a structured ethical reasoning component 

(SLE))  
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2.  โปรแกรมการบริการชุมชนที่มกีารสะทอนจํากัด (A community service 

program that incorporated limited reflection but did not have an explicit ethical 

reasoning component (SLO))   

3.  ไมมีโปรแกรมการบริการชุมชน (No community service program (CON)) 

ผลจากการจับคูคะแนนสอบกอนและหลังทําใหมีนกัเรียนในกลุม SLE จํานวน 110 คน  กลุม SLO  

193  คน  และกลุม CON 173 คน  การจัดกระทําเปนหลกัสูตรการสรางทักษะ การตดัสินใจเปน

การบูรณาการการสะทอนเชงิคุณธรรมแบบมีโครงสรางเขาไปในโปรแกรม การบริการชุมชน  

ประกอบดวยบทเรียนจํานวน 10 บท เพื่อชวยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาพฒันาความตระหนกัของ

ความจาํเปนทางคุณธรรมและสอนวธิีการใชเหตุผลเกี่ยวประเด็นทางคุณธรรม ผลการวิจัยพบวา  

การบูรณาการเชิงโครงสรางในการตัดสินเชงิจริยธรรมเขาไปในประสบการณการบริการชุมชนเปน

ประโยชนสําหรับการสรางเอกลักษณโปรแกรมการบริการชุมชนแบบทีส่องเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสาํคัญ

ในความรูสึกของนักเรียนเกีย่วกับความรบัผิดชอบทางสังคมภายในโรงเรียนและการมีสวนรวมใน

งานของชุมชนในอนาคต นกัเรียนทีม่ีประสบการณการบริการชุมชนในกลุม SLE มีความสามารถ

เชิงจริยธรรมสงูกวา SLO แตไมแตกตางกนัในดานความรูสึกเชื่อมั่นในบริบททางสงัคมในดานมติิ

สัมพันธทางสงัคมของการสรางเอกลกัษณพบวากลุม SLE ใหความสําคัญคุณคาที่เนนตนเองนอย

กวาและใหความสําคัญคุณคาที่เนนคนอืน่มากกวา กลุม SLO สําหรบัมิติการตระหนกัคุณธรรม

ทางการเมืองพบวา กลุม SLE แสดงความตระหนกัในเชิงจริยธรรมสงูกวากลุม SLO ทัง้สองกลุมไม

แตกตางกนัในการมีสวนรวมในการบรกิารชุมชน ในอนาคต นั่นคือนักเรียนในหลักสตูรการตัดสิน

เชิงจริยธรรมแบบมีโครงสรางในโปรแกรมการบริการชุมชนพฒันาความตระหนกัเพิม่ข้ึน และมี

ความสามารถในการใหเหตผุลอยางเปนระบบมากขึ้นเกี่ยวกบัประเดน็ทางจริยธรรม       

 ซีมอน  แกรริสัน  และฮิคส  (Simon, Garrison, and Hicks.  2002: 934-937) ไดศึกษา

เกี่ยวกับมุมมองในการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในชัน้เรียน ผลการศึกษาไดขอสรุปและขอเสนอ 

แนะวา ในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน ประการที ่1 คือ ควรทาํความ

เขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของแตละวัฒนธรรมของแตละประเทศวามีความเปนมา

อยางไร  มีการประพฤติปฏิบัติกันอยางไร  มีคุณคามีความหมายและมีความสาํคัญตอการดํารง 

ชีวิตของบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมนัน้ ๆ มากเพียงใด  ประการที ่2 คือ ควรเปดโอกาสใหเดก็

และเยาวชนไดอภิปรายแสดงความคิดเหน็และซักถาม ตลอดทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับคุณธรรมและ

จริยธรรมที่สําคัญ ๆ ที่เปนพืน้ฐานทีบุ่คคลที่บุคคลในยุคปจจุบันนั้นควรจะไดประพฤติปฏิบัติและ

เห็นคุณคาของคุณธรรมจริยธรรมนั้น ๆ  ประการที ่3  จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
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ความรูและมปีระสบการณตรงตลอดทั้งควรใหชุมชนและสังคม มีสวนรวมในการพฒันาและ

ประการที ่4 ประการสุดทาย คือ ประสานสัมพันธยทุธวธิีในการจัดการเรียนการสอนทัง้ในและนอก

ชั้นเรียนกับส่ือตาง ๆ ทัง้นี้เพือ่ใหการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให

บังเกิดแกเด็กและเยาวชนอยางมีคุณคาและมีความหมาย 

 โบวไมสเตอร  และเอ็กซไลน (Baumeister, and  Exline. 2003: Online)  ไดศึกษาพบวา 

คุณธรรมเปนเสมือนกฎทางสังคมที่สามารถทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่ง

จริยธรรมหลักในการอยูรวมกันในสงัคมอยางมีความสุขไดแก การควบคุมตนเอง ประกอบดวย  

การควบคุมตนเองใหไมทาํสิ่งที่ผิดตอหลกัคุณธรรมจริยธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหวเิคราะห

การกระทําที่ชัว่รายและการควบคุมตนเองใหใชทรัพยากรอยางจาํกัด  

 วอรนิค และคนอื่น ๆ   (Warnick;  et  al. 2007: Online)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณธรรมจริยธรรมที่มีอยูในวิชาคณิตศาสตรและในตัวครูที่สอนวชิาคณิตศาสตรโดยการอภิปราย

รวมกันระหวางนักวิชาการผูทรงคุณวุฒทิางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา เครื่องมือที่ใชทาง

คณิตศาสตรเปนวิชาทีม่ีความเปนกลางและสามารถวัดประเมินผลไดอยางเที่ยงตรง พบวา

คุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรเสมอ ครูคณิตศาสตร           

จึงเปนเสมือนนักการศึกษาทางดานคุณธรรมดวย 

 ฮาเรนสกี ้และคนอื่น ๆ  (Harenski;  et al.  2009: Online)  ไดศึกษาความแตกตาง

ระหวางเพศในดานความรูสึกเชิงคุณธรรม กลุมตัวอยางเปนอาสาสมคัร 28 คน แบงเปนเพศชาย

และเพศหญงิอยางละ 14 คน วิธีการคือใหกลุมตัวอยางคิดในเรื่องทีต่นไมชอบและคิดในเรื่องทีขั่ด

กับคุณธรรมจริยธรรมจากนัน้ก็ประเมนิการกระทําที่ปราศจากคุณธรรมซึ่งในขณะทีก่ลุมตัวอยาง

กําลังคิดอยูนัน้ผูวิจยัจะใชเครื่องสแกนสมอง Functional Magnetic Resonance Imaging 

(FMRI) สแกนการทาํงานของระบบสมองในสวนตาง ๆ อยางละเอียดเพื่อดูความแตกตางการ

ทํางานของสมองทัง้เพศชายและหญิง ผลการศึกษาพบวา มีความแตกตางกนัในดานการใหความ 

รูสึกเชิงคุณธรรมประเมินการกระทาํที่ปราศจากคุณธรรมระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยเพศ

หญิงจะมีพืน้ฐานการประเมนิคุณธรรมจากความเอื้ออารี Care-based สวนเพศชายจะมพีื้นฐาน

การประเมนิคุณธรรมจากความยุติธรรม Justice-based    
 

งานวจิัยในประเทศ 
ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ และคณะ (2542: 72) ไดศึกษาผลการศึกษาที่เนนคุณธรรม     

5 ประการ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสัตยาไสเนื่องจากการเก็บขอมลูดําเนนิการตอเนื่องเปนระยะ

ตลอดภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2541 จํานวนกลุมตัวอยางจงึแตกตางไปในแตละครั้งของ
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การเก็บขอมูล ซึ่งจะแสดงจาํนวนกลุมตัวอยางแตละครัง้ไวในตอนการวิเคราะหขอมูล ผลการ     

ศึกษาพบวา นักเรียนโรงเรยีนสัตยาไสมคีวามรูความสามารถในดานวิชาการตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในระดับปานกลางแตคุณลักษณะที่เดนชัดคอื 

มีคุณธรรมและจิตใจสูงกวาเด็กปกติทั่วไป     

นวลละออ  แสงสุข  (2544: 75-76)  ไดศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาตอนตนจาํนวน 600 คน จากกลุมประชากร 1,000 คน  ผลการศึกษาพบวา  

1.  การศึกษาพฤติกรรมเชงิจริยธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง 6 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความมวีินัยในตนเอง ดานความ

ซื่อสัตย ดานการพึ่งตนเอง ดานความขยนัหมั่นเพยีร ดานความเสียสละและโดยรวม  ทุกดาน 

จําแนกตาม เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมระดับมาก ยกเวนพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมดานความรับผิดชอบอยูในระดบัปานกลาง 

2.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 6 ดาน และโดยรวมทุกดาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความมี

วินัยในตนเอง ดานความซื่อสัตย ดานการพึ่งตนเอง ดานความขยันหมั่นเพียรและดานความเสยีสละ   

พบวา นักเรียนชายและนกัเรียนหญงิระดบัมัธยมศึกษาตอนตนมพีฤตกิรรมเชิงจริยธรรมแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 และนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง ตํ่า มีพฤติกรรมเชงิจริยธรรมแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญ     

ทางสถิติที่ระดบั .05 ดานความรับผิดชอบ ความมวีินยัในตนเอง ดานความซื่อสัตย ดานการพึง่ตนเอง 

ดานความขยนัหมัน่เพียรและดานความเสียสละสวนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตนที่มฐีานะทาง

เศรษฐกิจของผูปกครองสูง ปานกลาง ตํ่า มีพฤติกรรมเชงิจริยธรรมแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญ     

ทางสถิติที่ระดบั .05 ดานความรับผิดชอบและดานการพึ่งพาตนเอง  

บรรชร  กลาหาญ  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการบูรณาการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

ใหกับผูเรียนดวยกิจกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคูสัญญา กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.1) สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการประมงทัว่ไปในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2547 จํานวน 147 คน ผลการศึกษาพบวา  

เมื่อเปรียบเทยีบการปฏิบัติตามหลกัคุณธรรมในชีวิตประจําวนัของนักเรียนกอนและหลังการรวม

กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมดวยบัตรคุณธรรมและระบบคูเขารวมกิจกรรมบัตรคุณธรรมและระบบ
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คูสัญญา พบวา หลังการเขารวมกิจกรรมนกัเรียนมีลักษณะการปฏิบัติตามหลกัคุณธรรมใน

ชีวิตประจําวันสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 สวนความพึง

พอใจตอการเขารวมกิจกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคูสัญญา พบวา อยูในระดับมากที่สุดโดยมี

คาเฉลี่ยที่ระดบั 2.54  

 วัฒนา  อรุณวฒันะ  (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและ

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 ที่เรียนจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  กลุม

ตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนครุราษฎร

รังสฤษฏ อําเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี จาํนวน 31 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับ การจัด           

การเรียนรูโดยเรียนจากชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังจากการเรียนสงูกวา

กอนการเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยเรียนจาก

ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรมีคุณธรรมจริยธรรมหลังจากการเรียน สูงกวากอนการเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (วิลาวณัย จารุอริยานนท.  2549: ออนไลน; อางอิง

จาก เดลินิวส ประจําวนัที ่26 ธันวาคม 2549)  ไดจัดทําโครงการวิจยัและพัฒนาเรื่องรูปแบบการ

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรูระหวาง วัดโรงเรียน ครอบครัว 

และชุมชน เพือ่ศึกษารูปแบบการอบรมดูแลเยาวชนและประชาชนดานคุณธรรมจริยธรรมรวมถงึ

ความรวมมือในการปลกูฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนและประชาชนของ 4 สถาบันหลัก     

ในสังคมโดยคดัเลือกวัดที่รวมกับชุมชนจัดการศึกษาจน ประสบความสําเร็จเปนกรณีศึกษาจํานวน  

5 วัด คือ ชมุชนวัดอนงคาราม เขตคลองสาน ชุมชนวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กทม. ชุมชนวดั

อภิญญาเทสติธรรม อ.บานผือ จ.อุดรธาน ีชุมชนวัดธารน้ําไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎรธาน ีและชุมชน

วัดศรีสระแกว อ.เมือง จ.หนองบัวลาํภู ที่ผานมา ผลการศึกษาพบวา การอบรมดูแลเยาวชนและ

ประชาชนดานคุณธรรมจริยธรรม ชุมชนสวนใหญนิยมใชวิธีการสอนหรือการอบรม  5 วิธี ไดแก   

1) การสอนดวยวาจา การพดูคุยและอธิบาย  2) เปดโอกาสใหเดก็ไดลงมือปฏิบัติเอง  3) ใหเด็กได

มีโอกาสคิดหาเหตุผลดวยตัวเอง ฝกการคิดวิเคราะห  4) การเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกันสราง

ความสัมพันธเชิงบวกทาํหนาที่ตามบทบาทของตนเองใหสมบูรณ เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกนัและ  

5) ใหรางวัลโดยการยกยองสนับสนนุสงเสริม   สําหรับเนื้อหาที่สอน แบงเปน 3 ดาน คือ  1) ดาน

ความรู เชน ใหรูจักแยกแยะ ส่ิงที่ดีและสิ่งที่ไมดี รูหนาที ่ระเบียบ วนิัย รูจักตนเองและรูแนวทาง

พัฒนาคน  2) ดานทัศนคติ เชน ใหมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในการกระทาํ

ความดีมีความรอบคอบ รักและใหเกียรตผูิอ่ืนและ  3) ดานพฤติกรรม เชน ความซือ่สัตย ความ
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เอื้อเฟอเผื่อแผ ความกตัญูกตเวท ีความมีระเบียบวนิัย ทาํตนเปนประโยชนตอผูอ่ืนเปนตน 

นอกจากนีย้ังพบวาการปลกูฝงคุณธรรมจริยธรรมเปนกระบวนการเรยีนรูในวิถีชวีิตที่ทกุคนสามารถ

พัฒนาตนเองใหเปนคนดีเปนทีพ่ึงประสงคของสังคมไดตลอดเวลาทกุชวงวัยของชวีติโดยเฉพาะวยั

เด็กเล็กเปนชวงวัยสาํคัญของการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ซึง่สถาบันครอบครัวเปนสถาบนั

ลําดับแรกในการอบรมและปลูกฝงคานิยมคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ สถานศึกษา สถาบนั

ศาสนา และชมุชน. 

จารุชา  สมศร ี (2550: บทคดัยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและ

ความตระหนกัรูคุณธรรมดานความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีเ่รียนดวยชุด

กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตรที่สะทอนความรูคูคุณธรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนไทยนยิมสงเคราะหจํานวน  41 คน  

ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตรที่สะทอนความรูคูคุณธรรม ผลการศึกษาพบวา  

นักเรียนทีเ่รียนดวยชุดกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตรที่สะทอนความรูคูคุณธรรมมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตร และมีความตระหนกัรูคุณธรรมดานความรบัผิดชอบหลังเรียน สูงกวา

กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ศุภวรรณ  ศุภกิจวัฒนา.  (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรและคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ        

โยนิโสมนสกิารโดยเนนวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 

เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนมัธยมคันนาวาอุปถัมภ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ

โดยเนนวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทีร่ะดับ .01 

สมพร  โตนวล  (2550: 27-32) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปลูกฝงคุณธรรม

และจริยธรรมใหแกนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง กลุมตัวอยางเปนคณาจารย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง จาํนวน 250 คน ที่สอนในปการศึกษา 2549 ผลการศึกษา

พบวา ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคําแหงที่มีเพศแตกตางกนัมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกบัการ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนทัง้ภาพรวม และรายดานไมแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหงที่มีกลุมสาระการเรียนรู

ตางกนัมีความคิดเห็นดานการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมนอกหองเรียนและดานการวัดผล

ประเมินผลไมแตกตางกนั สวนความคิดเหน็ในภาพรวมดานความสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรม
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และจริยธรรมและดานการเรียนการสอนในหองเรียนแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา และกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษากบักลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษามีความคิดเห็นเกีย่วกบัการปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมของนักเรียนแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05   

ขนิษฐา  กรกําแหง  (2551: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและ

คุณธรรมจริยธรรมทางวทิยาศาสตรของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธนิบํารุงที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิ TGT  กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธินบาํรุงภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT กับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและมีคุณธรรมจริยธรรมทางวทิยาศาสตร

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

นงลักษณ  วิรัชชัย  (2551: ค-ฉ) ไดทําการวิจัยนาํรองการใชตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูที่เปนตัวแทนจากสถานศึกษา 4 แหง ๆ 

ละ 2 คน โดยเปนครูที่สอนระดับประถมศกึษา 1 คนและสอนระดับมธัยมศึกษา 1 คนจาก 4 ภูมิภาค 

คือสถานศึกษาภาคเหนือไดแก โรงเรียนคณุธรรม จังหวดัลําปาง สถานศึกษาภาคกลางไดแก โรงเรียน

จริยธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาภาคตะวนัออก ไดแกโรงเรียนจริยธรรม จังหวัดสระแกว 

และสถานศกึษาภาคใตไดแกโรงเรียนสัจธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมจาํนวนครูที่เขาโครงการนํา

รองทั้งหมด 8 คน  และศกึษานิเทศกในเขตพื้นที่การศึกษาของแตละภาค แหงละ 1 คน รวมจํานวน

ศึกษานิเทศกที่ เขาโครงการนํารองทั้งหมด 8 คน ผลการศึกษาพบวา จากการทดลองใชรูปแบบการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

ไดผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสรุปไดเปน 6 ประการดังนี้   

1.  รอยละ 23.80 ถึงรอยละ 34.93 ของนกัเรียนที่มีผลการเปลี่ยนแปลงคุณธรรม

จริยธรรมระหวางการวัดครั้งที ่1 และการวัดครั้งที่ 2 พบวา คุณธรรมจริยธรรมที่นกัเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงมากที่สุดไดแก ความขยนัหมั่นเพียร รองลงมา คือ ฉันทะและการมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งาน ตามลําดบั สวนการเปลี่ยนแปลงระหวางการวัดครั้งที่ 2 และการวัดครั้งที่ 3 พบวา คุณธรรม

จริยธรรมดานที่นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดไดแก ความประหยัด รองลงมาคือความ

ขยันหมั่นเพียรและความอดทน ตามลาํดบั 
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2.  เมื่อพิจารณาผลตางคะแนนระหวางครั้งที่ 1 และครั้งที ่2 พบวา นกัเรียนกลุม 

ที่ 4 ที่สอบแบบปกติและการบันทึกไดอารี ่“เกาะติดสถานการณขาว” มีคะแนนการเปลี่ยนแปลง

ต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไปมากที่สุดและเมื่อพิจารณาระหวางผลตางคะแนนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 

พบวานกัเรียนที่สอนนักเรียนกลุมที ่1 ที่สอนแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการกลุมดวยการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาไปและการบันทึกไดอารี่สัจจะอธิษฐาน “คิดดี-พูดด-ีทําด”ี มี

คะแนนการเปลี่ยนแปลงตัง้แตรอยละ 10 ข้ึนไปมากที่สุดเกือบทุกคุณธรรมจริยธรรมยกเวน

คุณธรรมจริยธรรมดานความมีสติสัมปชญัญะ ที่เปลีย่นแปลงจากเดมิไปเล็กนอย 

3.  เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ชวงชัน้ที ่2 มีคะแนนการเปลี่ยนแปลง

คุณธรรมจริยธรรมสูงกวานกัเรียนชวงชัน้ที่ 3 แตในการวัดครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พบวานักเรียนชวง

ชั้นที ่3 มีการเปลี่ยนแปลงตัง้แตรอยละ 10 ข้ึนไปสูงกวานักเรียนชวงชั้นที ่2 ยกเวนคุณธรรม

จริยธรรมดานความรับผิดชอบ และความมีวินยั นักเรียนชวงชัน้ที ่2 มีคะแนนสงูกวานักเรียนชวง

ชั้นที ่3 ทั้งสองครั้ง            

4.  เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาเขตชนบท เขตชนบทกึ่งเมือง 

และเขตเมืองพบวานกัเรียนที่ศึกษาในเขตชนบทมีการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมสูงกวา

นักเรียนที่อยูในเขตชนบทกึง่เมืองและเขตเมือง และผลการเปลี่ยนแปลงการวัดครั้งที ่3 เมื่อ

ระยะหางออกไป 6 สัปดาหพบวาการเปลีย่นแปลงคุณธรรมจริยธรรมดานตาง ๆ ของนักเรียนใน 

เขตชนบทและเขตชนบทกึง่เมืองมีคาใกลเคียงกนั สําหรบันักเรียนที่อยูในเขตเมือง พบวามกีาร

เปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมนอยที่สุด เมื่อเทยีบกบันักเรียนในเขตชนบทและเขตชนบทกึง่เมอืง 

5.  แนวโนมของการเปลีย่นแปลงคุณธรรมจริยธรรมทัง้ 10 ตัวบงชี้เมือ่พิจารณา

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับภาคพบวามีแนวโนมเชิงเสนตรง ดานความแตกตางของแนวโนม

การเปลี่ยนแปลงในระดับภาค พบวา มีความแตกตางในระดับชวงชัน้ คือชวงชัน้ที ่3 มีการเปลี่ยน 

แปลงสูงกวาชวงชัน้ที ่2 ทุกดาน ยกเวนการมีสติสัมปชญัญะและความแตกตางระดบัภาคอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตไมพบความแตกตางระหวางกลุม 

6.  ดานความคิดเห็นของผูปกครอง พบวา ผูปกครองสวนใหญมกีารประเมินบุตร

หลานของตนวามพีฤติกรรมอยูในระดับตรงมากกับรายการคุณธรรมจริยธรรมแตละรายการโดยคา

รอยละอยูในชวง 46.72 ถึง 57.64   

จากการศึกษางานวิจยัทัง้ในและตางประเทศ พบวา การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีสวน

สําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยอนัดีใหแกนักเรยีน เชนความรบัผิดชอบ ความขยันหมั่นเพยีร 

ความมีระเบียบวินัย ความกตัญู ความเสียสละ เปนตน ซึง่นกัเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงจะมี
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ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางคร ูผูปกครอง และเพื่อน  

จึงกลาวไดวา การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนั้นเปนเรือ่งที่ดี มีประโยชน มีความจาํเปนแก

ผูเรียนเปนอยางยิง่ และจากการศึกษางานวิจัยยงัพบอกีวา ยังไมมีงานวิจัยที่สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจงึมีความสนใจที่จะทําการวิจยัที่

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรข้ึน 

 
2. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับความขยันหมั่นเพียร 

2.1  ความหมายของความขยันหมั่นเพียร 
กูด  (Good.  1973: 132) ใหความหมายของความขยนัหมั่นเพยีรวาวา หมายถงึ ความ

มุงมัน่ในการใชความมานะพยายามเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย   

เวบสเตอร  (Webster.  1973: 281) ใหความหมายของความขยนัหมัน่เพยีรวา หมายถงึ 

ความพยายามอยางสม่ําเสมอเพื่อใหไดผลสําเร็จในงานที่ทาํดวยความระมัดระวัง เอาใจใสและ

อุตสาหะ  

กรมวิชาการ  (2523: 61) ใหความหมายของความขยนัหมั่นเพยีรวา หมายถงึ ธรรมที่ชวย

เสริมสรางความสําเร็จในชีวติและควรใชรวมกับปญญาและจริยธรรมในหมวดอิทธบิาท 4 ที่เนน

ความพอใจความมีใจจดจอและความไตรตรองการฝกปฏบัิติควรเนนการควบคุมตนเองอันเปน

ที่มาของระเบยีบวินยัดวย  

มิลินทร  สําเภาเงนิ  (2524: 11) ใหความหมายของความขยันหมั่นเพียรวา หมายถงึ 

พฤติกรรมทีน่กัเรียนแสดงออกโดยการทําการบานและงานสม่าํเสมอตัง้ใจเรียนดวยความเอาใจใส 

ชวยผูปกครองทําการบาน ทาํงานอดิเรกเมือ่มีเวลาวาง ต้ังใจทาํงานที่มอบหมายให มคีวามกระตือ 

รือรนในการเรยีนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

ชม  ภูมิภาค  (2525: 169) ใหความหมายของความขยนัหมั่นเพยีรวา หมายถงึ ความขยัน

ขันแข็ง เอาการเอางาน มีความพยายาม มคีวามบากบัน่มั่นคง ไมทอถอย นอกจากนีย้ังกลาวอีกวา

ความขยนัหมัน่เพยีรจะประสบผลสําเร็จไดดีก็ดวยอาศยัคุณธรรมควบคุม คือ อิทธบิาท 4 ไดแก 

ฉันทะ คือ ความพอใจในสิ่งที่กําลงักระทําอยูเปนเรื่องเกีย่วกับทัศนคตติอเร่ืองนั้น  

เมื่อมีทัศนคติที่ดี มีความพอใจในเรื่องนัน้ก็ยอมจะกระตือรือรนที่จะประกอบการงานนั้น 

วิริยะ คือ ความเพียรบากบัน่ แมพบความลมเหลวไมยอมทอดทิง้ ไมทอแท 

จิตตะ คือ ความเอาใจใสดวยความตัง้ใจ เพงเลง็ตองานเปนความตั้งใจที่จะ

ทํางานใหสําเรจ็ 
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วิมังสา คือ การหมั่นตรึกตรอง พิจารณาสอบสวนในการปฏิบัติงาน กระทําดวย

การใชสติปญญาตรึกตรองหาเหตุผลใหประจักษชัดวางานนั้นจะทาํอยางไร โดยวิธใีดจึงจะสําเร็จ

ผลตามความตองการ 

นิศา  ดานวิริยะกุล  (2527: 135) ใหความหมายของความขยันหมั่นเพยีร หมายถึง ความ

พยายามอยางสม่ําเสมอเพือ่ใหไดรับผลสําเร็จในงานทีท่ําดวยความระมัดระวัง เอาใจใสและ

อุตสาหะ   

หนวยศึกษานเิทศก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2529: 55) ใหความหมายของ

ความขยนัหมัน่เพยีรวา หมายถงึ การปฏิบัติหนาทีก่ารงานและการประกอบอาชีพสุจริตอยาง

กระตือรือรนและตั้งใจจริงใหสําเร็จดวยความมานะอดทน   

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ กระทรวงศกึษาธกิาร  (2529: 35) ไดระบุ

ความหมายของความขยันหมั่นเพยีรวา หมายถงึ การที่นกัเรียนมีความรับผิดชอบและมุงมัน่ใน

การศึกษาเลาเรียนใหสําเร็จโดยเร็วที่สุดมคีวามอดทน ไมยอทอตอความยากลาํบาก รูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชนในการศึกษาเลาเรียนใหมากที่สุด     

ประภาศรี  สีหอําไพ  (2531: 61) ไดใหความหมายของความขยนัหมั่นเพียร คือ การใช

ปญญาดวยความพอใจในการทํางาน มีความเพียร ความเอาใจใส มีใจจดจอตองานทีท่ํา และ

ไตรตรองพิจารณาดวยความอดทนขยนั พยายามปรับปรุงแกไขขอบกพรองดวยความมานะบาก

บ่ันใหทํางานผิดนอยที่สุด คนควาศึกษาหาความรูไมละเลยตอธุระในการงาน ควบคุมตนเองใหใช

เวลาวางตามกําหนด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ศศวรรณ  เทศศรีเมือง  (2535: 23) ใหความหมายของความขยนัหมั่นเพียรวา หมายถึง 

การทีน่ักเรียนแสดงความสนใจ ต้ังใจ เอาใจใสตอการเรียนการสอน มคีวามพยายามทํางานและ

รวมกิจกรรมทีค่รูกําหนดขณะที่มีการเรียนการสอน    

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539: 55-56) ใหความหมายของความ

ขยันหมั่นเพียรวา หมายถงึ ความพยายามที่ทาํงานใหสําเร็จ ซึง่รวมไปถึงความพงึพอใจ ความมใีจ

จดจอ และการควบคุมตนเอง  

ไพโรจน  ปานอยู  (2536: 4) ใหความหมายของความขยนัหมัน่เพียรวา หมายถึง 

พฤติกรรมทีน่กัเรียนแสดงออกโดยการทําการบานและงานสม่าํเสมอ ต้ังใจทํางานทีม่อบหมายให 

มีความกระตือรือรนในการเรียนและกิจกรรมตาง ๆ  

ยุพดี  ปดตะคุ.  (2537: 20) ใหความหมายของความขยนัหมัน่เพียรวา หมายถึง 

พฤติกรรมการเรียนทีน่ักเรียนแสดงออกดวยความตั้งใจ เอาใจใส มีความมานะพยายาม อดทน  
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ไมยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวนกัเรยีนเองหรือส่ิงแวดลอม ต้ังใจทํางานที่ไดรับมอบหมายให

เสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด มีความกระตือรือรน เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ใหความรวมมือ

กับเพื่อนในการทํางานเพื่อใหไดรับผลสําเร็จ   

สุพัตรา  สุภาพ  (2541:  25) ใหความหมายของความขยันหมั่นเพียรวา หมายถงึ การไม

ยอทอตออุปสรรคทั้งปวงตอความยากลาํบากและมีความอดทน   

นวลละออ  แสงสุข  (2544: 19) ใหความหมายความขยันหมั่นเพียรวา หมายถงึ ความ

มานะพยายามเอาใจใสตองานดวยความกระตือรือรน ไมนิ่งเฉยใหเวลาวางไปโดยเปลาประโยชน 

และมิไดยอทอตออุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหงานสําเร็จตามความมุงหมายหรือความตองการ  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต.  2545: 880) ไดกลาวถงึความหมายของวริิยะหรือ ความ

เพียร (ในโพชฌงค 7) หมายถึง ความแกลวกลา เขมแข็ง กระตือรือรนในธรรม หรือส่ิงที่ปญญาเฟน

ได  อาจหาญในความดีมีกาํลังใจสูกิจ บากบั่น รุดไปขางหนา ยึดจิตไวได ไมใหหดหูทอถอยหรือ

ทอแท และพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต.  2545: 239) ไดกลาวถงึความหมายของ วริิยะหรือความ

เพียร (ในบารมี 10) หมายถงึ ความแกลวกลา ไมเกรงกลัวอุปสรรค พยายาม บากบัน่ อุตสาหะ 

กาวหนาไปเรือ่ย ไมทอดทิ้งธุระ 

ชัชลินี  จุงพวิฒัน  (2547: 14) ใหความหมายความขยนัหมัน่เพียรในการเรียนวา หมายถงึ 

พฤติกรรมทีน่กัเรียนแสดงออกดวยความตั้งใจ เอาใจใสตอการเรียนอยางสม่ําเสมอ ต้ังใจทาํงานที่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จทนัเวลาหรือกอนเวลาทีก่ําหนด มีความกระตือรือรนในการเรียนเพื่อให

ไดรับผลสําเร็จ  

สําราญ  เพ็ญภักดี  (2549: 12) ใหความหมายความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 

ของการวิจยัวา หมายถงึ การแสดงออกของนักเรียนชวงชั้นที ่1 ดานการศึกษาเลาเรยีน การปฏิบัติ 

งานของตนเองและการชวยเหลือครอบครัวและโรงเรียน โดยแสดงความตั้งใจ ใสใจ มีความมานะ

พยายาม กระตือรือรน มุงมัน่ อดทน ทุมเท ไมทอถอยตออุปสรรคในการปฏิบัติงานมีความตอเนื่อง

อยางสม่ําเสมอเพื่อใหไดรับผลสําเร็จตามเปาหมาย   

นุชนาท  เนตพิัฒน  (2550: 12) ใหความหมายของความขยันหมั่นเพยีรในการเรียนวา 

หมายถงึ การแสดงออกของนักเรียนที่แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความบากบั่น ไมยอทอตอความ

ยากลาํบากและพยายามทาํงานที่เกีย่วของกับการเรียนอยางสม่าํเสมอ ไดแก การตั้งใจมุงมัน่

ศึกษาเลาเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอการเรียน มีความกระตือรือรนตอการเรียนเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนพยายามทาํงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเรจ็และไมทิ้งการเรียนเมื่อ

ประสบอุปสรรคก็หาทางแกไข 
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จากความหมายของความขยันหมั่นเพียรขางตน สรุปไดวา ความขยนัหมัน่เพียรหมายถงึ  

ความพยายามอยางสม่ําเสมอ ความมุงมัน่อดทน เอาจริงเอาจงักับการทํางานเพื่อใหงานสาํเร็จ

ลุลวง ทาํงานดวยความตั้งใจ จิตใจจดจอ ทํางานอยางเต็มที่ ทํางานเต็มเวลางานไมหลบหลีกหนี

งานทีก่ําลงัทาํ ไมยอทอตออุปสรรค มีความกระตือรือรนในการทํางาน สามารถบรหิารเวลาและ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสรจ็ทันเวลาบรรลุผลสําเร็จตามที่ต้ังไว 

    
2.2  ลักษณะของความขยนัหมั่นเพยีร 
กรมวิชาการ  (2523: 61-63) ไดระบุลักษณะพฤติกรรมความขยนัหมัน่เพยีรไว ดังนี ้

1. มาโรงเรียนสม่าํเสมอไมขาดถาไมจําเปน 

2. กระตือรือรนและรักที่จะมาโรงเรียนโดยไมรอใหใครเตือน 

3. ต้ังใจทํางานทีค่รูอาจารยกําหนดใหเสร็จภายในเวลาทุกครั้ง 
4. อานหนงัสือทกุครั้งที่มีเวลา 

5. จัดของใชสวนตวัใหเปนระเบียบอยูเสมอ 

6. เขาเรียนทุกวิชาไมขาดถาไมจําเปน 

7. พยายามแกไขขอบกพรองของตนเกีย่วกับการเรียน 

8. ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความเขมแข็ง อดทน เอาธรุะ ไมทอถอย 

9. มีความมานะ บากบัน่ ที่จะทํางานใหผิดนอยที่สุด 

10. ชอบศึกษาคนควา สอบถาม หาความรูความจริงอยูเสมอ 

11. ไมละเลยหรือทอดทิง้ธุรการงานของตน 

12. ทาํงานตาง ๆ เชน อาน-เขียน คิดคํานวณ สม่ําเสมอ 

13. ควบคุมตนเองใหใชเวลาในการทํางานตามกําหนด 

14. มีความตืน่ตัวสม่ําเสมอในการทํางานทุกอยาง  
15. ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความตัง้ใจ ไมละทิง้หนาทีข่องตนเอง ทาํจนเสร็จ 

16. ตรวจสอบวิธ ีปรับปรุงวิธทีํางานใหมีประสิทธิภาพกาวหนาอยูตลอดเวลา 

17. แสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

18. ใชเวลาวางในการทาํงานที่เปนประโยชน 
19. แนะนาํเพื่อนหรือผูใกลชิดใหขยันในการเรียน 

20. ทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ 

21. ชวยเหลืองานของครูอาจารยหรือเพื่อนเทาที่จะชวยไดดวยความเต็มใจ 
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22. ชวยทํางานบานเพื่อแบงเบาภาระของพอแมหรือผูปกครอง 
23. เขารวมทาํงานกับหมูคณะดวยความเต็มใจทําใหดีที่สุด 

24. ชวยเหลือในกจิการงานทางบานทางโรงเรยีนดวยความเต็มใจ 

25. ชวยแนะนาํถายทอดความรูดวยความเต็มใจ 

26. ใหความคิดเหน็ความรวมมอืในการทํางานของหมูคณะดวยความเต็มใจ 

27. เอาใจใส ขวนขวายชวยเหลอืกิจการงานของเพื่อนอยางใกลชิดใหสําเร็จ 

28. หมั่นตกัเตือนเพื่อนรวมงานใหทาํดวยความตั้งใจและอดทน 

29. ชวยดูแลรักษาความสะอาดของหองเรยีนและบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเสมอ 

30. ชวยเหลือกิจกรรมของหมูคณะตามความรูความสามารถของตนอยางสม่ําเสมอ 

31. ไมเกี่ยงหรือเลีย่งงานของสวนรวม 

32. ชวยดูแลรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม 

33. พรอมเพรียงกนัทาํกิจกรรมทั้งหลายทีพ่ึงกระทํารวมกนั 

34. สนใจตั้งใจทํางานเพื่อสวนรวมอยางสม่าํเสมอ 

35. มีความเพียรพยายามที่จะนาํชื่อเสียงมาสูโรงเรียน 

36. มีความกระตือรือรนในการทํางานสวนรวมมากกวาสวนตน 

37. อาสาสมัครทาํงานที่เปนประโยชนตอสวนรวมและชุมชน 

38. มีความพยายามอุตสาหะในการทํางานทีม่ีคุณคาและเปนประโยชนตอสวนรวม 

39. เสียสละไมทอถอยเพื่องานสวนรวมและชุมชน 

40. เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่สรางประโยชนแกชุมชน 

41. มีความรับผิดชอบไมทอดทิง้ธุระหรือหนาที่ของตนที่มีตอสวนรวม 

42. ไมเพิกเฉย ละเลยงานที่กอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมและชุมชน 

43. ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิง่ขึ้นทัง้ของตนและสังคม 

44. ใหความรวมมอืและความคดิเห็น ขอเสนอแนะตอที่ประชุม 

45. หมั่นประชุมกนัเนืองนิตย เพื่อปรึกษาหารือกิจการงานโดยสม่ําเสมอ 

หนวยศึกษานเิทศก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2529: 3) ไดกําหนดขอบขายของ

ความขยนัหมัน่เพยีรไว 3 ลักษณะ คือ 

1.  ความขยนัหมั่นเพยีรในการศึกษาเลาเรยีน หมายถงึ การทีน่ักเรียนมีความรัก 

ความตั้งใจมุงมั่นศึกษาเลาเรียน ไมทอถอยแมบางครัง้บทเรียนจะยาก หรือมีอุปสรรคตาง ๆ 

บางอยางก็มานะทาํจนสําเรจ็ เมื่อมีเวลาวางก็ใชเวลานัน้ใหเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน
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ของตน โดยอานหนงัสือคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ เพิ่มเติมทบทวนบทเรยีนที่เรียนไปทกุวนั

และเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาลวงหนาทุกครั้ง เมื่อมปีญหาหรือสงสัยดานการเรยีนกพ็ยายาม

ศึกษาหาความรูดวยวิธกีารที่ถูกตอง เพื่อคลี่คลายปญหาของตนเองอยูเสมอ 

2.  ความขยนัหมั่นเพยีรในการปฏิบัติงานของตนเอง หมายถงึ การทีน่ักเรียนมี

ความตั้งใจที่จะทํางาน ศึกษางาน ฝกฝนตนเองใหมีความสามารถ ความชํานาญในการทาํงานที่

เกี่ยวของกับตนเองใชเวลาวางในการหาความรูเพิ่มเติมในงานดังกลาวอยูเสมอ และคิดสรางสรรค

งานอันเปนประโยชนตอตนเอง 

3.  ความขยนัหมั่นเพยีรในงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือชุมชน หมายถงึ การที่

นักเรียนมีความรักความตัง้ใจรวมทาํงานสจุริต เปนประโยชนตอสังคม มีความกระตือรือรนที่จะ

ทํางานดังกลาว มารวมงานทุกครั้งดวยความเต็มใจและปรารถนาด ีไมเลือกงานหรอืรังเกียจงาน

โดยไมยึดถือวตัถุ (เงนิ สถานที ่ฯลฯ) หรือตัวบุคคล พยายามคิด ศึกษา และสรางสรรคงานที่สงผล

ประโยชนตอสังคมหรือชุมชนอยูเสมอ   

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539: 55-56) กลาวไววาผูที่มีความ

ขยันหมั่นเพียรในการเรียนจะตองแสดงพฤติกรรมดังนี ้

1.  มาโรงเรยีนสม่ําเสมอ ไมขาดเรียนถาไมจําเปน 

2.  กระตือรือรนและรักที่จะมาโรงเรียนโดยไมใหใครเตือน 

3.  ต้ังใจทาํงานใหเสร็จภายในเวลาทีก่ําหนดทุกครั้ง 

4.  อานหนงัสอืทุกครั้งที่พอมีเวลาวาง 

5.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมบน ไมทอถอย 

6.  ชวยเหลืองานครู เพื่อน หรืองานโรงเรียนเทาทีจ่ะชวยไดดวยความเต็มใจ 

7.  สงงานสม่าํเสมอ 

8.  ใชเวลาวางทาํงานที่เปนประโยชน 

9.  มีความมานะบากบั่นที่จะทํางานใหผิดนอยที่สุด 

กองวิจยัการศึกษา  (2542: 9,65-66) ไดวิเคราะหความหมายของคําวา ขยนั วามีลักษณะ

เดน 2 ประการ คือ 

1.  ต้ังใจกระตอืรือรนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ อยางมุงมัน่ อาสาหรือทําทนัท ี

2.  การกระทําดังกลาวนัน้มคีวามมัน่คงทีส่ม่ําเสมออยางตอเนื่อง ทั้งนี ้นิยามของ

คําวา ขยัน มคีวามเปนไปไดสูงที่จะคาบเกี่ยวกบัคําวา ความมุงมัน่ ความเอาจริงเอาจัง และความ

รับผิดชอบ นอกจากนัน้ยังไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาของคาํวาขยันไว 3 สวนยอย ดังตอไปนี้ 
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1.  ความตั้งใจ มุงมั่น กระตอืรือรน ตอเนื่อง ในการศึกษาเลาเรียน 

2.  ความตั้งใจ มุงมั่น กระตอืรือรน ตอเนื่อง ในการปฏิบัติหนาที่สวนตน 

3.  ความตั้งใจ มุงมั่น กระตอืรือรน ตอเนื่อง ในการอาสาชวยงานเพื่อสังคม 

กมล  ภูประเสริฐ  (2544: 3) ไดกําหนดลักษณะพฤตกิรรมความขยนัหมั่นเพียร ดังนี ้

1. การปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ ทําหนาทีใ่หเรียบรอย ไมค่ังคาง 

2. การปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง อดทนและตั้งใจ 

3. การชวยเหลืองานผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 

4. การใชเวลาวางทาํในสิง่ที่เปนประโยชน 
5. ความสนใจ กระตือรือรนในสิ่งตาง ๆ และกิจกรรมที่ตนมีสวนรวม    

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต.  2545: 769) ไดกลาวถงึลักษณะของ วิริยะหรือความเพยีร

(ในอิทธิบาท 4) ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวัน่ไหวกลัวตอ

อุปสรรคและความยากลาํบาก เมื่อรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถงึถาวิริยะเกิดแกเขาแลวแม

ไดยินวาจุดมุงหมายนัน้จะบรรลุถึงยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นป เทานี้

เดือน เขาก็ไมยอทอ กลับเหน็เปนสิง่ทาทายที่เขาจะเอาชนะไดดวยความสําเร็จ สวนผูที่ขาดความ

หมั่นเพยีรอยากจะบรรลุความสําเร็จ แตพอไดยินวาตองใชเวลาเปนกีป่กี่เดือนกห็มดแรงถอยหลงั  

ถาอยูในระหวางปฏิบัติจิตกฟ็ุงซาน จิตใจวุนวายปฏิบัติใหไดผลยาก ฉะนั้นคนที่มีความเพียร

เทากับมีแรงหนุน เวลาทาํงานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแน มั่นคง พุงตรงตอจุดหมาย 

สมาธิกเ็กิดได เรียกวาวิริยะสมาธิ พรอมทั้งปธานสงัขาร คือ ความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไป

ดวยกนั          

นุชนาท  เนตพิัฒน  (2550: 15) กลาวถึงลักษณะของความขยนัหมั่นเพียรไววาเปน

พฤติกรรมทีน่กัเรียนแสดงถงึความรับผิดชอบและมุงมัน่ในการศึกษาเลาเรียนใหสําเร็จโดยเร็วที่สุด

มีความอดทนไมยอทอตออุปสรรค รูจักใชเวลาวางใหเกดิประโยชนตอตนเองและสวนรวม   

จากการศึกษาลักษณะของความขยนัหมั่นเพียร สรุปไดวา ลักษณะของความขยันหมั่น 

เพียรเปนพฤตกิรรมที่แสดงออก ดังนี ้

1.  ความมุงมัน่ในการทาํงาน เอาจริงจงักบัการทาํงาน  

2.  กระตือรือรนและพยายามตอการทาํงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ    

3.  ไมหลีกหนงีานทาํงานจนแลวเสร็จ ไมทาํงานคั่งคาง  

4.  ไมยอทอตอความยากลาํบาก  

5. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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6.  พยายามทาํงานใหผิดนอยที่สุด 

7.  มีความพยายามทาํงานใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว   
 
2.3 งานวจิัยที่เกี่ยวของกบัความขยันหมั่นเพียร  
งานวจิัยตางประเทศ 

 แมดดอกซ  (Maddox.  1965: 9) ไดศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนขึ้นอยูกับ

องคประกอบทางสติปญญารอยละ 50-60 ข้ึนอยูกับความพยายามและวิธีการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพรอยละ 30-40 และขึ้นอยูกบัโอกาสและสิง่แวดลอมอ่ืนรอยละ 10-15 นอกจากนี้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยงัมีความสัมพันธกับนิสัยการเรียน ความขยนัหมัน่เพยีรและ  

วิธีเรียนดวย 

 ริงเนสส   (Ringness.  1968: 141) ไดศึกษาพบวา นักเรียนเกรด 9 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงจะมีความรับผิดชอบ มีความขยนัหมั่นเพยีร ควบคุมตนเองได เขาสังคมไดดีมีความอดทน

ทางอารมณและจิตใจ สวนนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ําจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ

จะมีความกงัวลทอถอย เบ่ือเรียน ด้ือ ขัดขืน มีความพลุงพลานทางอารมณและมีอาการทาง

ประสาท   

 ยูจีน  (Eugene. 1969: 3876- A) ไดศึกษาองคประกอบที่เปนตวัพยากรณความสําเร็จ

ทางการเรียนนักเรียนเกรด 8 ในโรงเรียนบางแหงของมลรัฐโอไอโอ ผลการศึกษาพบวา ความ

ขยันหมั่นเพียรในการเรียน แรงจูงใจ ความคาดหวงั ความมุงหวังและความรับผิดชอบตอการเรียน 

เปนองคประกอบที่มาสารถพยากรณความสําเร็จทางการเรียนของนกัเรียนและมีอํานาจพยากรณ

ความสาํเร็จในการเรียนโดยมีคาสหสัมพนัธพหุคูณ .55  

เดลลา  (Della. 1970: 204-212) ศึกษาบทบาททางเพศกับความขยันหมั่นเพยีรของวัยรุน 

ผลการศึกษาพบวา ผูชายมคีวามขยนัหมัน่เพยีรต่ํากวาผูหญิงและผูมลัีกษณะทางเพศเปนแบบ

เพศชายและเพศหญิงในคนเดียวกนั (Androgynous) จะมีคะแนนความขยันหมัน่เพียรมากที่สุด

และคะแนนความขยนัหมั่นเพียรดอยที่สุด สวนกลุมทีม่ีลักษณะทางเพศเปนแบบเพศชาย 

(Masculine) และลักษณะทางเพศเปนเพศหญิง (Feminine) มีคะแนนความขยันหมั่นเพียรใน

ระดับกลาง สําหรับกลุมวัยรุนที่มีลักษณะทางเพศแยกไมไดจะมคีะแนนความขยนัหมั่นเพยีรต่ํา     

บริกซ  โทซี ่ และมอรเลย  (Briggs, Tosi, and Morley.  1971 : 347-350)  ไดศึกษาผล  

การปรับปรุงนสัิยในการเรียนที่มีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศึกษาชัน้ปที ่1 จํานวน 20 คน  

ผลการศึกษาพบวา นิสัยในการเรียนโดยเฉพาะเรื่องทัศนคติตอการเรียน ความขยันหมั่นเพยีร การใช
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เวลาในการเรยีน ถาไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนแลวจะมีผลทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาดีข้ึนดวย 

อโนดา (Onoda.  1975: 35) ไดศึกษาพบวา นกัเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงจะมี

ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพยีร ควบคุมตนเองได และมีความสมัพันธที่ดีกบัครู สวนนักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ําจะมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ําจะขี้เกียจ มคีวามสัมพันธกับคนอ่ืน

ไมดี และมีความสับสนวุนวายใจ      

บลูม  (Bloom.  1976: 161-175) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน พบวา พฤติกรรมทางดานความรูความคิดของนักเรียนและลักษณะจิตพิสัยของ

นักเรียน ไดแก ความสนใจ ความมานะตั้งใจ ความขยัน รวมทัง้เจตคติรายวิชา กิจกรรมการเรียน

การสอน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนถงึรอยละ 65 

โรเซนธัล และคนอื่น ๆ  (Rosenthal; et al. 1981: 525-537)  ศึกษาพฒันาการทาง

บุคลิกภาพ เพือ่ตรวจสอบทฤษฎีจิตสังคมของอิริกสัน ต้ังแตข้ันพัฒนาการที ่1 จนถึงขั้น 6 

ทําการศึกษากับนักเรยีนอายุ 9 ป และ 11 ป ผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธอยางมทีั้งหมด  

ยกเวนความสมัพันธระหวางความขยนัหมัน่เพยีรกับความมีสัมพนัธภาพ และกลุมตัวอยางอาย ุ 

11 ป มีคะแนนความขยันหมั่นเพียรสูงกวากลุมอายุ 9 ป   

โควาช และมารเซีย  (สําราญ  เพ็ญภักด.ี  2549: 20-21; อางอิงจาก  Kowaz and  

Mazia.  1991: 390-397) ไดศึกษาความอุตสาหะของของเด็กนกัเรียนตามขัน้พัฒนาการทาง

บุคลิกภาพในขั้นที่ 4 ของอิริกสัน กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนเกรด 4,5 และ 6 จากโรงเรียน

ประถมศึกษา 3 แหงจาํนวน 187 คนโดยศกึษาความขยนัหมัน่เพียรใน 3 องคประกอบ คือ 

องคประกอบดานพทุธพิิสัย (Cognitive) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral) องคประกอบ

ดานความรูสึก (Affective) ผลการศกึษาพบวา นักเรียนเกรด 5 มีคะแนนความขยนัหมัน่เพียร     

สูงกวานกัเรียนเกรด 4 และนักเรียนเกรด 6 มีคะแนนความขยันหมัน่เพียรต่ําสุด  

เบอรนาด  (Bernard.  1991: 1721 - A)  ไดศึกษาปจจยับางประการที่สงผลตอความ

ขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในมลรัฐมิชิแกน    

โดยมีจุดประสงคเพื่อพฒันาองคประกอบที่เกี่ยวของกบัความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของ

นักเรียน ผลการศึกษาพบวา เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสมัพันธกับความขยันหมั่นเพยีรทางการเรียน

ของนักเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทยีบระหวางเพศพบวา นกัเรยีน

หญิงมีแนวโนมที่จะมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนสงูกวานกัเรียนชายและนักเรยีนชัน้มัธยม 
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ศึกษาตอนตนจะมีความขยนัหมัน่เพียรในการเรียนสงูกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แอบเพิลตัน  (Appleton. 1993: 1448-A) ไดศึกษาทักษะการคัดลายมอืของเด็กระดับ

เกรด 3 ถึงเกรด 6 มีความสมัพันธกับความสําเร็จทางวชิาการโดยศึกษากับกลุมตัวอยาง 241 คน  

แลวใชเครื่องมือปะเมนิการคัดลายมือของเด็ก (The children’s Handwriting Scale) และนํามา

เปรียบเทียบกบัเกรดในใบรายงานคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ และคาวัดความสามารถทาง

วิชาการ (ตัวบงชี้ความรู-ความจํา) ซึ่งไดจากการบันทึกตอนปลายป ผลการศึกษาพบวา การ

ประเมินการคัดลายมือกับขอมูลผลสัมฤทธิ์แสดงผลใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยตามใบรายงานกับ

คะแนนที่เปนตัวบงชี้ผลสัมฤทธิท์ั้งสองคา มีความสัมพนัธตอกนัในระดับสูง ซึง่พิจารณาจาก

องคประกอบสามอยาง คืองานในชัน้เรียนเปนองคประกอบใหญ รองลงมาคือ องคประกอบที่ได

จากการทดสอบ และสุดทายคือ ความขยนัหมั่นเพยีร สวนที่ไดจากความพึงพอใจของครู ทักษะ

การคัดลายมอืเปนเครื่องมอืพยากรณที่คอนขางไมไดผลในการทํานายผลการทดสอบความ 

สามารถในการอานออกเขียนไดกับพฤตกิรรมในชั้นเรียนจะเปนเครื่องมือบงบอกใหเหน็หลักของ

ความขยนัหมัน่เพยีรในระดบัและความสามารถทางวชิาการ ทักษะการคัดลายมือเปนทกัษะสาํคญั

ที่สุดในระดับเกรด 5 แตในเกรด 6 ระดับความสมัพนัธระหวางความสามารถในการคัดลายมือกับ

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจะลดลง  

เจ็ดร่ีโคสกี้ และ ลินดีมาน (Jedrychowski, and Lindemann. 2005: Online)  ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ ์ความขยนัหมัน่เพียรและความแตกตางระหวางเพศของนักศึกษา

ทันตแพทย ชัน้ปที ่4 ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางระหวางเพศกบัความขยนัหมั่นเพียรไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนความแตกตางระหวางเพศกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักศกึษาชายจะมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานกัศึกษาหญิง

เฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

ริง  และ โอเด (Ring and O’dea.  2007: Online)  ไดศึกษาปจจัยทางเพศที่สงผลตอ

ความขยนัหมัน่เพยีร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทีม่ีความขยันหมัน่เพียรจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ความรับผิดชอบและความมีวินยัทางการเรียนสูงขึน้อยางมนีัยสาํคัญ และเมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ พบวา นักเรียนหญิงมีแนวโนมที่จะมีความขยนัหมั่นเพียร

สูงกวานกัเรียนชาย 
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งานวจิัยในประเทศ 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (2524: 179) ไดศึกษารูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน โดยใชผล

การเรียนในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 

1,415 คน ครูจํานวน 30 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา10  

ผลการศึกษาพบวา ความขยันหมั่นเพียรในการเรียน ไดแก ความสนใจ ความตั้งใจ และเวลาที่ใช

ในการเรียนของนักเรียนเปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียน นอกจากนี้ ยงัศึกษาพบวานักเรียน

ที่มีความตั้งใจเรียนและขยนัหมั่นเพยีรในการเรียนจะประสบความสาํเร็จทางการเรียนสวนนกัเรียน

ที่ไมสนใจ ไมต้ังใจ และไมขยันหมั่นเพียรในการเรียนจะประสบความลมเหลวในการเรียน   

 กษิมดา  วิริยะ  (2526: 115-118) ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคานิยมพืน้ฐานเรื่อง

การพึง่ตนเอง ความขยนัหมัน่เพยีรและความรับผิดชอบของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

ผลการวิจยัพบวานักเรียนมคีวามคิดรวบยอดเกี่ยวกบัคานิยมพืน้ฐานเรื่องการพึง่ตนเอง ความ

ขยันหมั่นเพียร และความรบัผิดชอบ อยูในระดับทีพ่ึงประสงค อยูในระดับที่ 4 และระดับที่ 5 แตมี

บางความคิดรวบยอดอยูในระดับที่ไมพงึประสงค ไดแก การใชความรูความสามารถของตนเองใน

ดานการศึกษา การทาํงานโดยไมเลือกงานและไมดูถูกงานสุจริต การตรงตอเวลาในการนัดหมาย

และการยอมรบัผิดในผลการกระทําของตนในงานที่ไดรับมอบหมาย นกัเรียนชายและนักเรียนหญงิ

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัคานิยมพืน้ฐานเรื่องการพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความ

รับผิดชอบแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ผูปกครองมีสภาพสงัคม

เศรษฐกิจแตกตางกนัมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัคานยิมพื้นฐานดังกลาวไมแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนชายและนกัเรียนหญงิและสภาพเศรษฐกิจสังคมของ

ผูปกครองไมมปีฏิสัมพันธรวมกันตอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเอง  

ความขยนัหมัน่เพยีร และความรับผิดชอบ 

นิศา  ดานวิริยะกุล  (2527: 91-99) ไดสรางแบบทดสอบวัดจริยธรรมดานความ

ขยันหมั่นเพียรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กรุงเทพ กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชายและหญิงชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2526 ของโรงเรียนสงักัดกรมสามัญศึกษา ในทองทีก่ารศึกษา 3 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจาํนวน 871 คน แบบทดสอบที่สรางมทีั้งหมด 4 ดาน คือ 1) ความขยนั      

หมั่นเพยีรในการศึกษาเลาเรยีน 2) ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานของตน 3) ความขยนั        

หมั่นเพยีรในการชวยเหลืองานครอบครัวและ 4) ความขยันหมั่นเพียรในกิจกรรมของโรงเรียน  

ผลการวิจยัพบวา แบบทดสอบทั้งฉบับมอํีานาจจําแนกตั้งแต  2.10 ถึง 17.22 คาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบหาโดยแบงครึ่งแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบตอนที ่1 มีคาความเชื่อมัน่เทากับ 
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0.6605 แบบทดสอบที ่2 มีคาความเชื่อมัน่เทากับ 0.6625 และแบบทดสอบทั้งฉบับมีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.6620 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบหาโดยใช Known-Group 

Technique มีคาตั้งแต 1.87 ถึง 6.99 คาความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบหาโดยวิธี

สหสัมพนัธแบบอันดับ ระหวางอนัดับของนักเรียนที่สอบแบบทดสอบกบัอันดับของนกัเรียนที่ได

จากอาจารยประจําชั้นมีคาเทากับ 0.685 และแบบทดสอบทั้งสองตอนมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ

ภายในเทากับ 0.7872  

วาสนา  ปทมาลัย (2529:  บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชบทบาทสมมติที่มีตอความ

ขยันหมั่นเพียรในการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูล

วิทยาลัย จังหวัดเลย กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 14 คน แยกเปนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 7 คนในโรงเรียนเลยอนุกูลวทิยาลยัในปการศึกษา 2529  ผล

การศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความขยนัหมั่นเพียรในการเรยีนวิชาภาษาไทยสูงกวาเดิม

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 นักเรียนกลุมควบคุมมีความขยนัหมัน่เพียรในการเรียนวิชา

ภาษาไทยสูงกวาเดิมอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นกัเรียนกลุมทดลองมพีฒันาการของ

ความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01   

ศศวรรณ  เทศศรีเมือง  (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเปรียบเทียบการควบคุม

ตนเองและการชี้แนะที่มีตอความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 

โรงเรียนสตรีราชินทูิศ จงัหวดัอุดรธานี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ปการศึกษา 

2534 ของโรงเรียนสตรีราชินทูิศ จงัหวัดอุดรธาน ีที่มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียนวิชาภาษาไทย

ตํ่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ํา และมเีชาวนปญญาในระดับปาน

กลาง จํานวน 16 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 ใชการควบคุมตนเอง กลุมทดลองที่ 2 ใชการชี้แนะ ผล

การศึกษาพบวา นักเรียนมคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนสูงขึน้ภายหลังการควบคุมตนเองอยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนสูงขึน้ภายหลังไดรับการ

ชี้แนะอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนทีค่วบคุมตนเองกับนักเรยีนที่ไดรับการชี้แนะมี

ความขยนัหมัน่เพยีรในการเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ยุพดี  ปดตะคุ  (2537: 42-46) ไดศึกษาผลของการใชชดุการแนะแนวที่มีตอความ

ขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณสังกัด

กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปน นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณสังกัด

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2536 ที่มีความขยันหมัน่เพียรในการเรียนวิชาสรางเสริม
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ประสบการณชีวิตต่ํา มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตต่ําและมีเชาวน

ปญญาระดับปานกลางจํานวน 45 คน ผลการศึกษาพบวา   

1.  เมื่อเปรียบเทียบความขยนัหมัน่เพียรทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง 

กอนและหลังการใชชุดการแนะแนว ปรากฏวา นักเรียนมีความขยนัหมั่นเพยีรในการเรียนสงูขึ้น

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

2.  เมื่อเปรียบเทียบความขยนัหมัน่เพียรในการเรียนของนักเรียนกลุมควบคมุ 

กอนและหลังการสอนแบบปกติ ปรากฏวา นักเรียนมีความขยนัหมั่นเพียรในการเรียนของนกัเรียน

สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  เมื่อเปรียบเทียบผลตางของความขยันหมั่นเพยีรในการเรียนของนกัเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลงัการใชชุดการแนะแนวและการสอนแบบปกติ ปรากฏวา

นักเรียนมีความขยันหมั่นเพยีรของนักเรียนทัง้ 2 กลุมแตกตางกนั อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 

.01   

4.  เมื่อเปรียบเทียบความคงทนของความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียน

กลุมทดลองและกลุมควบคมุ ปรากฏวา นักเรียนมีความคงทนของความขยนัหมั่นเพียรในการเรียน

หลังการใชชุดการแนะแนวและการสอบแบบปกติไมแตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยกลุมทีใ่ชชุดการแนะแนวมีความคงทนของความขยันหมั่นเพียร สูงกวากลุมที่ใชการสอน

แบบปกติ 

สิริพร  ดาวัน  (2540:  89-91) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความขยันหมั่นเพียรของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนพิบูล

วิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ปการศึกษา 2539 จํานวน 1,238 คน ผลการศกึษาพบวา  

1.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติตอการเรียน บรรยากาศการเรียนการ

สอน บรรยากาศในครอบครัว เปนตัวแปรที่สงผลตอความขยันหมัน่เพียรในการเรียนของนกัเรียน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์างการเรียน ทัศนคติตอการเรียน บรรยากาศการเรียนการ

สอน บรรยากาศในครอบครัว เปนตัวแปรที่มีความสัมพนัธในทางบวกกับความขยันหมั่นเพยีรใน

การเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4, 5 และ 6 อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.5 

3.  สมการที่สามารถพยากรณความขยนัหมั่นเพียรในการเรียนของนกัเรียน

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 สมการคือ 
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        3.1  สมการพยากรณความขยนัหมั่นเพียรในการเรียนของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในรปูคะแนนดิบ 

        3.2  สมการพยากรณความขยนัหมั่นเพียรในการเรียนของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในรปูคะแนนมาตรฐาน 

ชัชลินี  จุงพวิฒัน  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกบัความขยนัหมัน่เพยีร

ในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี กลุม

ตัวอยางเปนนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3 โรงเรียนเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จงัหวัดสุราษฎรธานีปการศึกษา 

2547 จํานวน 316 คน ผลการศึกษาพบวา   

1.  ตัวแปรที่มคีวามสัมพันธทางบวกกับความขยนัหมั่นเพียรในการเรียนของ

นักเรียนชวงชัน้ที ่3 อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ.01 มีตัวแปร 9 ตัวแปร ไดแก เพศหญงิ (X2) นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 (X3) บุคลิกภาพ (X7) ทัศนคติตอการเรียน (X8) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์างการ

เรียน (X9) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัครอบครัว (X10) ลักษณะทางกายภาพ (X11) สัมพันธ

ภาพระหวางนกัเรียนกับครู (X12) สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) 

2.  ตัวแปรที่มคีวามสัมพันธทางลบกับความขยันหมัน่เพียรในเรื่องการเรียนของ

นักเรียนของนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีตัวแปร 2 ตัวแปร คือ เพศ

ชาย (X1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (X4) 

3.  ตัวแปรที่ไมมีความสัมพนัธ กับความขยันหมั่นเพียรในเรื่องการเรียนของ

นักเรียนของนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีตัวแปร 2 ตัวแปร คือ 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 (X5) รายไดของบิดามารดา (X6)        

พระมหาพชิิต  เชษฐรัมย  (2549: บทคัดยอ) ไดสรางคูมอืพัฒนาความขยันหมั่นเพียรของ

นักเรียนชวงชัน้ที ่2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชวงชัน้ที ่2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดเขาพนม

นาง สปอ. สองพีน่อง จังหวดัสุพรรณบุรี จํานวน 58 คน ผลการศึกษาพบวา    

1.  ประสิทธิภาพของคูมือพฒันาความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.65, 82.07 และ 83.22 ตามลําดับ 

2.  กอนและหลังการใชคูมือพัฒนาความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนชวงชัน้ที ่2   

ที่ผูวิจยัไดสรางขึ้นจาํนวน 6 ดาน ไดแก (1) กระตือรือรนมาเรียนสม่ําเสมอโดยไมตองใหใครเตือน 

(2) ต้ังใจฟงครูอธิบาย ไมพดู ไมคุย และไมเลนขณะที่ครูสอน (3) ต้ังใจและพยายามทํางานที่ไดรับ

มอบหมายใหเสร็จทันเวลาทีก่ําหนดใหทุกครั้ง (4) การใชเวลาวางของตนทํางานที่เปนประโยชน 

(5) ชวยทาํงานบานเพื่อแบงเบาภาระของพอแมหรือผูปกครองดวยความเต็มใจ (6) ชวยเหลือ
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กิจกรรมของหมูคณะและสังคมตามความรูความสามารถของตนอยางสม่ําเสมอ นกัเรียนมีความ

ขยันหมั่นเพียรแตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01         

สําราญ  เพ็ญภักดี  (2549:  บทคัดยอ) ไดสรางคูมือพฒันาความขยนัหมั่นเพยีรของ

นักเรียนชวงชัน้ที ่1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชวงชัน้ที ่1 ของโรงเรียนอนุบาลบานผอื อําเภอบาน

ผือ จังหวัดอุดรธาน ีปการศกึษา 2548 จํานวน 70 คน ประกอบดวยนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่

1/1 จํานวน 24 คน นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่2/2 จํานวน 23 คนและนักเรียนชัน้ประถมศึกษาป

ที่ 3/1 จํานวน 23 คน ผลการศึกษาพบวา 

1. ประสิทธิภาพของคูมือพฒันาความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่1 

ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่1/1, 2/2 และ 3/1 2 มีประสิทธิภาพ 

90.48, 87.77 และ 90.59 ตามลําดับ 

2.  กอนและหลังการใชคูมือพัฒนาความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนชวงชัน้ที ่1 มี

ความขยนัหมัน่เพยีรแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความขยันหมั่นเพียร

ดาน 1) ใสใจมาถงึโรงเรียนเขาแถวกอนเคารพธงชาติ 2) ต้ังใจฟงครอูธิบาย ไมพูด คุย หรือเลน

ขณะที่ครูสอน 3) หมัน่ถามและตอบคําถามของครูเกี่ยวกับบทเรียน 4) ทุมเทเวลาทํางานที่ครูมอบ 

หมายในชัน้เรยีนนอกชัน้เรียนสงงานทนัเวลา 5) หมั่นใชเวลาวางใหเปนประโยชน 6) หมัน่ชวย 

เหลือพอแมทาํงานบาน 7) ชวยงานครู เพือ่น หรืองานโรงเรียนดวยความอุตสาหะ เพิ่มข้ึนทุกดาน 

สุวิมล  วองวาณิช และคนอืน่ ๆ  (2549: บทคัดยอ) ไดจัดทําโครงการเรงสรางคุณลักษณะ

ที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนนาํรองในเขตกรงุเทพมหานคร ปการศึกษา 

2548 จํานวน 25 โรงเรียน นกัเรียนที่อยูในโครงการมีจาํนวน 10,490 คน ผูบริหารและครูจํานวน 

319 คน นักวจิัยในโครงการ 28 คน ผูบริหารจากสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาจาํนวน 103 เขต  

ผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 31 คน ผลการวิจยันีท้ําใหเกิดนวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณซึ่งมีรูปแบบ

หลากหลาย โครงการนี้สามารถทาํใหกลุมเปาหมายเกิดความตระหนกัและเหน็คุณคาของการ

พัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีมีพัฒนาการในคุณลักษณทีก่ําหนดทัง้กลุมนักเรียน ผูบริหาร ครู และ

นักวจิัยในโครงการ 

วิสุทธวิรรณ  ปนฉาย  (2550: บทคัดยอ) คูมือพัฒนาความขยนัหมั่นเพียรของนกัเรยีน

ระดับประถมวยั กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนปฐมวัยชาย หญิง อายุประมาณ 3-6 ป ภาคเรียนที ่2    

ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม (ชื่นชใูจราษฎรอุทิศ) สังกดักรุงเทพมหานคร จํานวน    

42 คน ประกอบดวยนกัเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 19 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 จํานวน    

23 คน ผลการศึกษาพบวา 
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1.  ประสิทธิภาพของคูมือพฒันาความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนระดับประถมวัย

ซึ่งไดแก นกัเรยีนชัน้อนุบาลปที่ 1 และ 2 มีคาเทากับ 71.22 และ 75.09 ตามลําดับ 

2.  ความขยนัหมั่นเพยีรของนักเรียนระดับประถมวยัชั้นอนุบาลปที่ 1 กอนและ

หลังการใชคูมอืพัฒนาความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนระดับประถมวยั แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 

3.  ความขยนัหมั่นเพยีรของนักเรียนระดับประถมวยัชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและ

หลังการใชคูมอืพัฒนาความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนระดับประถมวยั แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจยัทัง้ในและตางประเทศ พบวา  มตัีวแปรหลายตัวที่สงผลตอความ

ขยันหมั่นเพียร ซึ่งเปนตัวแปรที่เกี่ยวของการการจัดการเรียนการสอน เชน แรงจูงใจใฝผลสัมฤทธิ์ 

บรรยากาศทางการเรียน บุคลิกภาพของครู เพื่อน ผูปกครองเปนตน ส่ิงเหลานี้บงบอกไดความ

ความขยนัเพยีรสามารถปลูกฝงใหเกิดในคุณลักษณะของนักเรียนได และยังพบอีกวานักเรียน

ความขยนัหมัน่เพยีรมีแนวโนมจะเปนนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงตาม   

สําหรับงานวิจยันี้ผูวจิัยไดทําการสอนแบบคุณธรรมนําความรู เพื่อตองการใหเกิด

คุณลักษณะนสัิยอันดีดานความขยนัหมั่นเพียรแกนกัเรียนและเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนดียิ่งขึน้   

 
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 3.1  ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 วิลสัน (Wilson. 1971: 643-685) ไดจําแนกพฤติกรรมที่พงึประสงคในวิชาคณิตศาสตร

ระดับมัธยมออกเปน 2 ดาน 

                     1.  พฤติกรรมดานพทุธพิิสัยหรือความรูความคิด (Cognitive Domain)  

               2.  พฤติกรรมดานจิตพิสัยหรือความรูสึก (Affective Domain)  

สําหรับพฤติกรรมดานพทุธพิิสัยหรือความรูความคิด (Cognitive Domain) แบงออกเปน 4 ระดับดังนี้   

1.  ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) เปนการวัดความรูความจาํแบบ

งาย ๆ ถือวาเปนการวัดพฤติกรรมในระดับตํ่าสุด แบงออกเปน 3 ข้ัน ดังนี ้

1.1  ความรูความจาํเกีย่วกบัขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เปน

การถามที่จะวดัความรูความจํา ไดแก ความรูความจาํแบบงาย ๆ ใหนกัเรียนระลึกถึงขอเท็จจริง

ตาง ๆ ที่ไดรับการเรียนการสอนมาแลวตลอดจนความรูพื้นฐานซึ่งนักเรียนสั่งสมมาเปนระยะ

เวลานานแลวดวย 
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1.2  ความรูความจาํเกีย่วกบัศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปน

ความสามารถในการระลึกหรือจําคําศัพทนิยามตาง ๆ โดยถามโดยตรงหรือโดยออมก็ไดแตไมตอง

อาศัยการคิดคํานวณหรือความรูอ่ืนมาชวย 

1.3  ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability of Carry out 

Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมา

คิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่ไดเรียนรูมาแลว   

 2.  ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับความสามารถในการใช

กระบวนการคดิคํานวณแตซบัซอนกวาแบงเปน 6 ข้ัน ดังนี้   

  2.1  ความรูเกีย่วกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เปนความสามารถที่

ซับซอนกวาความรูความจาํเกี่ยวกับขอเทจ็จริง เพราะมโนมติเปนนามธรรม ซึ่งประมวลจาก

ขอเท็จจริงตาง ๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจากสิ่งที่

เรียนรูมา 

  2.2  ความรูเกีย่วกับหลักการ กฎ และการสรุปอางอิงเกีย่วกับหลักการทั่วไป 

(Knowledge of Principles, Rules and Generalization) เปนความสามารถในการเอาหลักการ กฎ 

และความเขาใจเกี่ยวกับตัวมโนมติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการแกปญหาได ถา

คําถามนัน้เปนคําถามเกีย่วกับหลักการและกฎทีน่ักเรียนเคยพบเปนครั้งแรก อาจจดัเปนพฤติกรรม

ในระดับการวเิคราะหก็ได   

  2.3  ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 

Structure) คําถามที่วัดพฤตกิรรมระดับนี้เปนคําถามที่วดัเกี่ยวกบัคุณสมบัติของระบบจํานวนและ

โครงสรางทางพีชคณิต 

  2.4  ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบของปญหาจากแบบหนึง่ไปเปนอีกแบบ

หนึง่ (Ability to Transform Problem Element from One Mode to Another) เปนความสามารถใน

การแปลขอความทีก่ําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษใหม เชน แปลภาษาพูดใหเปนสมการ   

หรือการเปลี่ยนขอความใหเปนสัญลักษณ 

  2.5  ความสามารถในการดาํเนนิการตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a 

line of Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจความสามารถทางคณติศาสตร ซึ่ง

ตางไปจากความสามารถในการอานทัว่ ๆ ไป 
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  2.6  ความสามารถในการอานและตีโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 

Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถขัน้อื่น ๆ โดยใหนักเรยีนอานและ

ตีความโจทยปญหาซึง่อาจอยูในรูปของขอความ ตัวเลข ขอมูลทางสถิติหรือกราฟ 

 3.  การนาํไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินปญหาที่นกัเรียนคุนเคย

เพราะคลายกบัปญหาที่นกัเรียนประสบอยูในระหวางเรยีนหรือแบบฝกหัดทีน่ักเรยีนเลือก

กระบวนการแกปญหาและดาํเนนิการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา แบงออกเปน 4 ข้ันคือ 

  3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกันกับที่ประสบอยูในระหวางเรียน 

(Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศยัความสามารถในระดับความเขาใจและ

เลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

  3.2 ความสามารถในการเปรยีบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปน

ความสามารถในการคนหาความสมัพนัธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจซึง่การ

แกปญหาขั้นนี้อาจตองใชวธิีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวของ รวมทัง้ใช

ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

  3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปน

ความสามารถในการตัดสินอยางตอเนื่องในการหาคาํตอบจากขอมูลทีก่ําหนดให ซึ่งอาจตองอาศัย

การแยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของ มาพิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ

พิจารณาเพิ่มเติม มีปญหาอืน่ใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคาํตอบของปญหาทีก่ําลังประสบ

อยูหรือตองการแยกโจทยปญหาออก พิจารณาเปนสวน มกีารตัดสินใจหลายครัง้อยางตอเนื่อง

ต้ังแตตนจนไดคําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 

  3.4 ความสามารถในการมองเหน็แบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกนั และการ

สมมาตร (Ability to Recognize Patterns, Isomorphism and Symmetries) เปนความสามารถ

ในการระลึกถงึขอมูลการแปลงปญหา การจัดกระทําขอมูลและการสํารวจหาความสมัพันธระหวาง

ส่ิงที่คุนเคยกบัขอมูลที่กําหนดให 

 4.  การวิเคราะห (Analysis)  เปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดทางสติปญญาในการเรียนการสอน 

วิชาคริตศาสตรดานพทุธพิิสัย ซึ่งพฤตกิรรมในขั้นนี้ตองมความสามารถระดับสูง จะเปนการ

แกปญหาที่แปลกไมคุนมากอน  การแกปญหาครอบคลุมความรูความสามารถในสามขั้นที่กลาว

มาแลว  พฤตกิรรมในขั้นนี้แบงออกเปน 5 ข้ันดังนี ้

  4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน  (Ability to Solve 

Non-Routine Problems) คําถามในขั้นนี้เปนคําถามที่ซบัซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรอืตัวอยาง  
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ไมเคยเหน็มากอน นักเรยีนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกบัความเขาใจมโนมต ินยิาม 

ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางด ี

  4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพนัธ (Ability to Discover 

Relationships) เปนความสามารถในการจัดสวนตาง ๆ ที่โจทยกาํหนดใหใหมแลวสรางหาความ 

สัมพันธข้ึนใหมเพื่อใชในการแกปญหาแทนการจาํความสัมพันธเดิมที่เคยพบแลวใชกับขอมูลชุด

ใหมเทานั้น  

   4.3 ความสามารถในการพสูิจน (Ability to Construct Proofs) ความสามารถใน

ข้ันนี้เปนการใชเหตุผลที่ไมเคยเห็นมากอน นักเรียนจะตองอาศัยนยิามทฤษฎีตาง ๆ ที่เรียนมาแลว

ชวยในการแกปญหา 

  4.4 ความสามารถพิเศษในการวิจารณการพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) 

ความสามารถในขั้นนีเ้ปนการใชเหตุผลที่ควบคูไปกับความสามารถในการเขียนพิสูจน แตความ 

สามารถในการวิจารณเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา ความสามารถในขั้นนี้ตองใหนักเรียน

มองเหน็ และเขาใจการพิสูจนวาถูกตองหรอืไม มตีอนใดผิดพลาดไปจากมโนมติ หลกัการ กฎ 

นิยาม หรือวิธกีารทางคณิตศาสตร 

  4.5 ความสามารถเกี่ยวกับการสรางหลักสตูรและทดสอบความถกูตองของสูตร 

(Ability to Formulate and Validate Generalizations) นักเรียนสรางสูตรขึ้นมาใหม โดยสัมพนัธ

กับเร่ืองเดิมและสมเหตุสมผลดวย คือ อาจจะถามใหหาและพิสูจนประโยคทางคณติศาสตรหรือ

อาจจะถามใหนักเรียนสรางขบวนการคิดคิดคํานวณใหมพรอมทัง้การใชกระบวนการนั้น 

 ไอเซงค อารโนลด และไมล ี(Eysenck, Arnold and Meili. 1972: 6) ใหความหมายของคํา 

วาผลสัมฤทธิ ์หมายถงึ ขนาดของความสาํเร็จที่ไดจากการทํางานทั้งทางรางกายและทางสติปญญา   

 กูด (Good. 1973: 103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ ความรูที่

ไดรับหรือทักษะทีพ่ัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวดัจากคะแนนที่ครูเปนผูใหหรือ

จากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนทีค่รูเปนผูใหและคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 

 เมหเรน (Mehren. 1976: 73) ใหความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ ความรู 

ทักษะ สมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละวิชาซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปริญญา  สองสีดา  (2550: 29) ใหความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ 

ความสามารถในการคิดคํานวณและการแกปญหาทางคณิตศาสตรดานตาง ๆ 4 ดาน ไดแก 

ความรูความจาํดานการคิดคํานวณ ความเขาใจ การนาํไปใช การวิเคราะห   
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ไกรฤกษ  พลพา  (2551: 59) ใหความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 

หมายถงึ ผลการเรียนที่แสดงถึงความสามารถหรือความสําเร็จรวมถงึประสิทธิภาพที่ไดจากการ

เรียนรูซึ่งไดรับจากการสอน การฝกฝนหรือประสบการณในดานตาง ๆ เชน ความรู ทกัษะในการ

แกปญหา ความสามารถในการนาํไปใช และการวิเคราะห เปนตน ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร

ของนักเรียนซึง่ประเมนิไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่

สรางขึ้น   

ฐิติยา  เกตุคํา  (2551: 46) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

หมายถงึ ความสามารถทางสติปญญาในการเรียนรูจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งประเมนิได

จากการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

บุศรา อ่ิมทรัพย  (2551: 58) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ ผลที่

เกิดจากการเรยีนการสอน การฝกหัด หรือประสบการณที่ไดรับในแงของความรูความสามารถใน

รายวิชาตาง ๆ ซึ่งเปนตัววัดขนาดของความสําเร็จได ซ่ึงสวนใหญจะใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เปนเครื่องมือ ในการวัดขนาดของความสาํเร็จในการเรียนในรายวิชานัน้ ๆ  

 วิมล  อยูพิพฒัน  (2551: 54) ใหความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ 

ความสาํเร็จในดานตาง ๆ ของนักเรียน เชน ความรูความเขาใจ ทักษะในการแกปญหา 

ความสามารถในการนําไปใช รวมถงึประสิทธิภาพที่ไดจากการเรียนรูซึ่งไดรับจากการสอน การ

ฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ ซึง่วัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น 

 จากความหมายทีก่ลาวขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร หมายถึง 

ผลที่แสดงถงึความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน จากการเรียนการสอน การฝกทกัษะ หรือ

ประสบการณตาง ๆ ในดานตาง ๆ ของนกัเรียนเชน ความรูความจาํ ความเขาใจ การนําไปใช และ

การวิเคราะห ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร  

 
  3.2  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 เพรสคอตต  (Prescott.  1961: 14-16) ไดศึกษาเกีย่วกบัการเรียนของนักเรียนที่มีอิทธิพล

ตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ผลการศึกษาพบวา องคประกอบที่มีอิทธิพล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทัง้ในและนอกหองเรียน มีดังนี ้

1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเตบิโตของรางกาย สุขภาพ

ดานรางกาย ขอบกพรองทางดานรางกายและบุคลิกทาทาง 
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2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสมัพันธของบิดามาราดา ความสัมพนัธ

ของบิดากับลูก  ความสมัพนัธระหวางลูก ๆ ดวยกันและความสมัพนัธระหวางสมาชิกทัง้หมดใน

ครอบครัว 

3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ

เปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบานและฐานะทางบาน 

4. องคประกอบทางความสัมพันธของเพื่อนในวัยเดยีวกนั ไดแก ความสมัพันธของ

นักเรียนกับเพือ่นวัยเดยีวกนัทั้งที่บานและที่โรงเรียน 

5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของ

นักเรียน 

6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ 

 แครรอล  (Carroll. 1963: 723-733)  ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับอิทธิพลขององคประกอบ

ตาง ๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยนําเอาครู นกัเรียนและหลกัสตูรมาเปนองคประกอบที่

สําคัญโดยเชื่อวาเวลาและคณุภาพของการสอนมีอิทธพิลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นกัเรียนจะ

ไดรับ  

 เมดดอกซ  (Maddox.  1965: 9)  ไดศึกษาอิทธพิลขององคประกอบตาง ๆ ที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละบุคคลขึ้นอยูกับ 

องคประกอบทางสติปญญา และความสามารถทางสมองรอยละ  50-60 ข้ึนอยูกับโอกาสและสิ่ง 

แวดลอมรอยละ 10-15   

ชานนท  ศรีผองงาม  (2549: 54)  ไดกลาวถงึองคประกอบที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ไววา มีองคประกอบหลายประการที่มีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไมวาจะอยูใน

หรือนอกหองเรียน ตัวผูเรียนเอง ผูปกครองและครู โดยเฉพาะครูนัน้มีบทบาทสําคัญยิง่ตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ปริญญา  สองสีดา  (2550: 30)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน ไววา องคประกอบที่มอิีทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน คือ องคประกอบทางดานรางกาย   

องคประกอบทางความรัก องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม องคประกอบทางความสัมพนัธ

ของเพื่อนวัยเดียวกนั องคประกอบการพฒันาแหงตน และองคประกอบทางดานการปรับตัว 

ไกรฤกษ  พลพา  (2551: 61)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไววา องคประกอบที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดานดานตาง ๆ เชน รางกาย 

สติปญญา อารมณ การปรับตัว วัฒนธรรมและสังคม ความรูพืน้ฐานเดมิ ความคิดรวบยอดทาง 
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คณิตศาสตร เจตคติตอการเรียน และความสนใจของนกัเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์การใชส่ือการสอน 

ความสัมพันธในเพื่อนวยัเดียวกนั ความสนใจ เจตคติ การอธิบายเนื้อหาวิธีการสอนของครูและการ

สงเสริม สนับสนุนและเอาใจใสของพอแมหรือผูปกครอง   

ฐิติยา  เกตุคํา  (2551: 47) ไดกลาวถงึองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ไววา มีองคประกอบหลายประการทีท่ําใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน แตที่ทําใหเกิด 

ผลโดยตรง คือ การสอนของครูนั่นเอง 

 วิมล  อยูพิพฒัน  (2551: 55) ไดกลาวถงึองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ไววา องคประกอบที่มอิีทธิพลนัน้มาจากตัวผูเรียนเอง สภาพสังคม ครอบครัว ตัวครูผูสอน 

รวมทัง้วิธกีารสอนของตัวครผููสอน 

 บุศรา  อ่ิมทรัพย  (2551: 60) ไดกลาวถงึองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร ไววา องคประกอบที่มอิีทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร ไดแก 

ดานตัวนักเรียน ดานตัวครูผูสอน ดานระบบการบริหารของโรงเรียน ดานครอบครัวของนักเรียน 

และดานเศรษฐกิจและสังคม 

 จากองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนขางตน สรุปไดวา องคประกอบที่มี

อิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน ประกอบดวยองคประกอบทัง้ภายในและภายนอกหองเรียน  

   1.  องคประกอบภายในหองเรียน ไดแก ตัวผูเรียน ตัวครูผูสอน บรรยากาศ

ทางการเรียน ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู และความสมัพนัธระหวางนักเรยีนกับเพื่อนรวม

ชั้นเรียน   

   2.  องคประกอบภายนอกหองเรียน ไดแก การบริหารของโรงเรียน ผูปกครอง 

สภาพเศรษฐกจิของครอบครัวนักเรียน ส่ิงแวดลอมในชุมชนของนักเรียน ความสัมพนัธระหวาง

นักเรียนกบัผูปกครองและคนในชมุชนของนักเรียน    

 
 3.3  สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
  เรวัต และคุปตะ  (Rawat and Gupta.  1970: 7-9) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา มีดังตอไปนี ้

1. นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกบัโรงเรียน 

2. ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 

3. ผูปกครองไมเอาใสในการศึกษาของบุตร 
4. นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
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5. ความยากจนของผูปกครอง 
6. ประเพณีทางสังคม ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 

7. โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 

8. การสอบตกซ้าํชั้นเพราะการวัดผลไมดี 

9. อายุนอยหรือมากเกินไป 

10. สาเหตุอ่ืน ๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก ความยากจน การอพยพยายถิ่น 

เปนตน 

    วัชรี  บูรณสงิห  (2525: 435) กลาวถึงสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร วาเปนนกัเรียนที่มีลักษณะดังนี ้ 

   1.  ระดับสติปญญา (I.Q.) อยูระหวาง 75-90 และคะแนนผลสัมฤทธิท์าง

คณิตศาสตรจะต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที ่30 

   2.  อัตราการเรียนรูคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนคนอืน่ 

      3.  มีความสามารถทางการอานต่ํา 

   4.  จําหลกัหรอืมโนมติเบื้องตนทีน่ักเรียนเรียนไปแลวไมได 

   5.  มีปญหาในการใชถอยคาํ 

   6.  มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิง่ตาง ๆ และการสรุปเปนหลกัเกณฑ

โดยทั่วไป 

   7.  มีพืน้ฐานทางความรูคณิตศาสตรนอย สังเกตจากการสอบตกบอยครั้ง 

   8.  มีเจตคติไมดีตอโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการเรียนคณิตศาสตร 

   9.  ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง 

   10.  มีความกดดันและความรูสึกลมเหลวดานการเรียนของตนเองและรูสึกดูถูก

ตัวเอง 

   11.  อาจมาจากครอบครัวทีม่าจากสภาพแวดลอมแตกตางจากนกัเรยีนคนอืน่ๆ   

   12.  ขาดทักษะในการฟง และไมมีความตั้งใจในการเรียน หรือมีความตั้งใจในการ

เรียนเพยีงชั่วระยะเวลาสัน้ 

   13.  มีขอบกพรองในดานสุขภาพ เชน สายตาไมปกติ มีปญหาดานการฟงเสยีง 

และขอบกพรองในดานทกัษะการใชมือ 

   14.  ไมประสบความสาํเร็จในการเรียนทัว่ ๆ ไป 



 70

   15.  ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซึง่ทาํใหไมสามารถใชคําถาม

ที่แสดงใหเหน็วาตนเองกย็ังไมเขาใจในการเรียนนัน้ ๆ  

   16.  มีวุฒิภาวะคอนขางต่าํทัง้ดานอารมณ และสังคม  

   ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี  (2542: 145) กลาวถึงสาเหตุทีท่าํใหนักเรียนออนคณิตศาสตร 

ดังนี้   

1. ขอบกพรองทางดานรางกาย 

2. ระดับสติปญญาต่ํา 

3. มีประสบการณที่ไมดีมากอน ทําใหฝงใจเกิดการตอตานไมยอมรับ ปดกั้น

ตัวเองทั้งแบบรูตัวและไมรูตัว   

4. ส่ิงแวดลอมทางบาน การปลูกฝงนสัิยในการเรียนตลอดจนนิสัยสวนตัวใน

ดานตาง ๆ เชน ความกระตอืรือรน กลาคดิ กลาถาม กลาแสดงออก ความคงทน ความเพียร

พยายาม การรูจักแบงเวลา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การมีสมาธิ  

5. วุฒิภาวะต่ํา 

6. พื้นฐานความรูเดิมไมเพียงพอที่จะนาํมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม 

 ทิพสุคนธ  ศรีแกว  (2546: 57) กลาวถงึสาเหตทุี่ทาํใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรวาเกิดจากวุฒิภาวะ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สภาพแวดลอมและที่สําคัญคอื

การจัดการเรียนการสอน   

 อารีย  ศรีเดือน  (2547:  60) กลาวถงึสาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน

คณิตศาสตร ไววา สาเหตทุีท่ําใหเกิดปญหาตอการเรียนการสอนคณิตศาสตร ก็คือทักษะการจัด

กระบวนการเรยีนการสอน วธิีการสอนของครู ตลอดจนเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ครูซึ่งมี

หนาทีโ่ดยตรง จําเปนตองหาวิธกีารสอนทีห่ลากหลายใหนกัเรียนมีสวนรวมในการเรยีนรู เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

 ชานนท  ศรีผองงาม  (2549: 56) กลาวถงึสาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนคณิตศาสตร ก็คือ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนของครู ซึง่เปนหนาที่ครูจะตองจัดการ

เรียนการสอนใหมีความเหมาะสม เพื่อที่จะใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ       

 ปริญญา  สองสีดา  (2550: 31) กลาวถงึสาเหตทุี่ทาํใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร วามหีลายประการซึง่ตางก็ตองรวมแกไข แตถาเราจะพิจารณา ถงึสาเหตุของ

ปญหาหลัก ๆ คือ ครูผูสอน ดังนัน้ ถาครูมกีารเตรียมการสอนที่ดีใชส่ือการสอนที่ทนัสมัยและ
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หลากหลาย กจ็ะทําใหนักเรยีนชอบวิชาคณิตศาสตร และนักเรียนจะตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร

มากขึ้นจึงสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ดีข้ึน  

 ไกรฤกษ  พลพา  (2551: 64) กลาวถึงสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร วาเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิชา

คณิตศาสตรตลอดจนการไมมีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของผูเรียนซึง่เปนสาเหตุสําคัญที่ครูผูสอน

จะตองหาวธิีแกไขเพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณติศาสตรและสามารถพัฒนาความสามารถ 

ของผูเรียนตามศักยภาพที่ผูเรียนม ีโดยครูผูสอนจะตองหาวิธีทีเ่หมาะสมมาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดคํานวณ การไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และ

เสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร สามารถนําความรูไปใชปะโยชนตอตนเองและผูอ่ืนได ซึง่  

จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น     

 บุศรา  อ่ิมทรัพย  (2551: 61) กลาวถึงสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร ไววา สาเหตทุีท่ําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรนั้นมาจาก

หลายปจจัยดวยกนัทัง้จากตัวนักเรียนเอง จากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครู จาก

ส่ิงแวดลอมทัง้ที่โรงเรียนและที่บานของนักเรียน ดังนัน้ในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรนี้ครูผูสอนจึงควรวิเคราะหสาเหตุตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดานและหาแนวทางการ

แกไขที่เปนไปไดมาแกปญหานี ้

 จากสาเหตทุี่ทาํใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรขางตน สรุปไดวา  

สาเหตทุี่ทาํใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรนั้นเกดิจากปจจัยหลาย ๆ ดาน 

ทั้งดานตัวนักเรียน ตัวครูผูสอน หรือจากสิง่แวดลอมของนักเรียนทัง้หมดแตปจจัยหลกั คือ ดาน

ครูผูสอน ซึ่งครูควรจะตองมส่ืีอการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลายมีการเตรียมการสอนที่ดีมี

แผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ควรใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง

ทั่วถงึใหนักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนและไดความรูครบถวน จนเกิดเปนเจตคตทิี่ดีตอวิชา

คณิตศาสตร ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น       
 
3.4  การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 

  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2546: 119)  กลาววา การวัดและ

การประเมนิผลการเรียนรูคณิตศาสตรควรจัดใหครอบคลุมทั้งดานความรู ดานทกัษะ/ กระบวนการ  

ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค และสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปและมาตรฐานการ

เรียนรูทีก่ําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาควรมุงเนนสมรรถภาพโดยรวมของผูเรียนเปนหลกั  

จุดประสงคหลักของการวัดและประเมินผล เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการเรียน
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การสอน เพื่อชวยพฒันาใหผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มตาม

ศักยภาพ คุณภาพของผูเรียนที่ตองประเมนิ ในการวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กําหนดใหทําการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป โดยมีตัวชี้วัดและประเมินผลที่ตองนาํมาพิจารณา ดังนี ้

1. ดานความรู ในการวัดและประเมินผลดานความรูตองสอดคลองกับมาตรฐานการ 
เรียนรูทัง้ 5 สาระ ไดแก 

       1.1  จํานวนและการดําเนิน 

      1.2  การวัด 

     1.3  เรขาคณิต 

     1.4  พีชคณิต 

     1.5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจําเปน 

2. ดานทกัษะ/กระบวนการ ในการวัดและประเมินผลดานทักษะ/ กระบวนการ เปนการ 

วัดความสามารถของนกัเรยีนครอบคลุมประเด็นที่ตองประเมิน ดังนี ้

2.1  การแกปญหา 

2.2 การใหเหตุผล 

2.3 การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาํเสนอ 

2.4 การเชื่อมโยง 
2.5 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

3. ดานคุณลักษณะที่พงึประสงค การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะที่พงึประสงค   
ครอบคลุมประเด็นที่ตองประเมินดงันี ้

    3.1 ทํางานอยางเปนระบบ 

    3.2  มีระเบียบวินัย 

    3.3  มีความรอบครอบ 

    3.4  มีความรบัผิดชอบ 

    3.5  มีวิจารณญาณ 

    3.6  มีความเชื่อมั่นในตวัเอง 

    3.7  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

ไกรฤกษ  พลพา  (2551: 65) กลาวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ไววา   

ควรมีการวัดผลและประเมินผล ทีห่ลากหลายและครอบคลุมเนื้อหา ดานทักษะ กระบวนการและ
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ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค เพื่อชวยใหผูเรียนไดพฒันาสามารถเรียนรูคณิตศาสตร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพเต็มศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ต้ังไว         

ฐิติยา  เกตุคํา  (2551: 48) กลาวถึงการวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไววา เปนสิง่จําเปน

อยางยิ่งของการเรียนการสอน  เปนตวัชี้ใหผูสอนทราบวา ส่ิงทีน่ักเรียนเรียนไปแลวบรรลุ

จุดประสงคทีค่รูต้ังไวหรือไม ภายหลังที่การเรียนการสอนสิ้นสุดซึง่นยิมใชแบบทดสอบเปน

เครื่องมือ ผลที่ไดจากการวดัเพื่อนาํไปปรับปรุงการเรียนการสอน กลาวคือ ถานักเรยีนไมบรรลุ

จุดประสงคทีค่รูต้ังใจไวแลว ครูผูสอนจะตองมีการปรับปรุงการสอนของครู เพื่อใหนกัเรียนเกิด

ความรู ความเขาใจในสิ่งที่เรียนจนสามารถนํามาใชแกปญหาในขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได จงึจะถอื

วาประสบความสําเร็จในการเรียนนัน้ ๆ แตทั้งนี้แบบทดสอบนั้นจะตองเปนแบบทดสอบที่มี

คุณภาพ จงึจะทําใหขอมูลหรือผลจากการสอบนั้นเชื่อถอืได    

สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร มีความสาํคัญเปนอยางยิง่ ควรจัด

ใหการวัดผลสัมฤทธิม์ีความครอบคลุมทั้งดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดาน

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค เพื่อชวยพัฒนาความรูความสามารถของนกัเรียนไดอยางเต็มตาม

ศักยภาพ  

 
3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร    
      นกัการศกึษาไดกลาวถงึแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนไวตาง ๆ กนั ดังนี ้

 ชวาล  แพรัตกลุ  (2516: 123-136) ไดกลาววา แบบทดสอบที่ดีควรมคุีณลักษณะ 10 

ประการ ดังนี ้

1. ตรงเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบติัที่จะทาํใหผูใชบรรลุถึงวัตถปุระสงค

แบบทดสอบทีม่ีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่มีความสามารถทําหนาทีว่ัดสิ่งที่เราจะวัดได

อยางถูกตองตามความมุงหมาย   

2. ตองยุติธรรม (Fair) คือโจทยคําถามทัง้หลายไมชองทางแนะใหเด็กเดาคําตอบได 

ไมเปดโอกาสใหเด็กเกยีจครานที่ไมดูตําราแตตอบไดดี   

3. ตองถามลกึ (Searching) วดัความลึกซึง้ของวทิยาการตามแนวดิ่งมากกวาที่จะ

วัดแนวกวางมากนอยเพยีงใด 

4. ตองยั่วยเุปนเยี่ยงอยาง (Exemplary)  คําถามที่มีลักษณะทาทายเชญิชวนใหคิด 

เดก็สอบแลวมคีวามอยากรูเร่ืองราวใหกวางขวางยิง่ขึ้น 
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5. ตองจําเพาะเจาะจง (Definite) เด็กอานคาํถามแลวตองเขาใจแจมชัด ครูถาม

อะไรหรือใหคิดอะไร ไมถามคลุมเครือ 

6. ตองเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คุณสมบัติ 3 ประการ 

    6.1 แจมชัดในความหมายของคําถาม 

                  6.2 แจมชัดในวิธีการตรวจหรือมาตรฐานในการใหคะแนน 

                  6.3 แจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน 

7. ตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถใหคะแนนที่เทีย่งตรงและเชื่อถือได

มากที่สุดภายในเวลา แรงงาน และเงนิทีน่อยที่สุด 

8. ตองยากพอเหมาะ (Difficulty)  

9. ตองมีอํานาจจําแนก (Discrimination)  

10. ตองมีความเชือ่มั่น (Reliability) คือ ขอสอบนั้นสามารถคะ  

สมนึก  ภัททิยธนี  (2541: 73-98)  กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถงึ แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ ที่นกัเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนแบงได 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางกับ

แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางมีหลายแบบแตที่นิยมใชมี 6 แบบ 

ดังนี ้

1. ขอสอบแบบความเรียงหรืออัตนัย (Subjective or Essay Test) 

2. ขอสอบกาถูก-ผิด (True-False Test) 

3. ขอสอบแบบเติมคํา (Completion Test) 

4. ขอสอบแบบตอบสั้น (Short Answer Test) 

5. ขอสอบแบบจับคู (Matching Test) 

6. ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการสรางขอคําถาม

เหมือนกนัคือจะเปนคาํถามที่วัดเนื้อหา และพฤติกรรมที่ไดสอนนกัเรียนไปแลวสําหรับพฤติกรรมที่

ใชวัดจะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดไดมักนยิมใชตามหลกัที่ไดจากผลการประชุมของนกั

วัดผล  ซึง่ บลูม (Bloom. 1976: 115-124) ไดเขียนรวมไวในหนงัสือ Taxonomy of Educational 

Objectives  สรุปไดวา  การวัดผลดานสติปญญาควรวดัพฤติกรรม ดังนี ้

1. วัดดานความรู – ความจํา (Knowledge) 

2. วัดดานความเขาใจ (Comprehension) 



 75

3. วัดดานการนาํไปใช (Application) 

4. วัดดานการวิเคราะห (Analysis) 

5. วัดดานการสังเคราะห (Synthesis) 

6. วัดดานการประเมินคา (Evaluation) 

ลวน  สายยศ  และ อังคณา  สายยศ  (2543: 171-172) กลาววาแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิท์างการเรียน เปนแบบทดสอบทีว่ดัความรูของนกัเรียนที่เรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนคําถาม

ใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กบัใหนักเรียนปฏิบัติจริง 

(Performance Test) แบบทดสอบประเภทนี้แบงได 2 พวก คือ แบบทดสอบของครูที่สรางขึ้นกับ

แบบทดสอบมาตรฐาน   

        1.  แบบทดสอบของครู หมายถงึ ชุดจองคําถามทีค่รูเปนผูสราง ซึ่งจะเปนขอคําถาม

เกี่ยวกับความรูที่นักเรยีนในหองเรียน วานกัเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองที่ตรงไหนจะไดสอน

ซอมเสริมหรือดูความพรอมที่จะขึ้นบทเรียนใหม ฯลฯ ตามแตที่ครูปรารถนา 

         2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึน้จากผูเชี่ยวชาญในแตละ

สาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมคุีณภาพดี

พอจึงสรางเกณฑปรกติ (Norm) ของแบบทดสอบนัน้สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อ

ประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได จะใชเปนอัตราความงอกงามของเด็กแตละวัย

ในแตละกลุมแตละภาคก็ได นอกจากนัน้แลวยังมีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ คือไมวา

โรงเรียนใดหรือสวนราชการใดนําไปใชจะตองดําเนนิการสอบเปนแบบเดียวกนั  แบบทดสอบ

มาตรฐานจะมคูีมือดําเนนิการสอบวาทาํอยางไร และยงัมมีาตรฐานในการแปลคะแนนดวย 

 ไกรฤกษ  พลพา  (2551: 67) กลาวถงึ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วาสามารถ

แบงออกเปน 2 ประเภทคือ แบบทดสอบทีค่รูสรางขึ้น และแบบทดสอบมาตรฐาน 

 จุฬา  ทองดี  (2551: 32) กลาวถงึ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วาเปน

แบบทดสอบทีว่ัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลวโดยมุงเนนพฤติกรรมและประสบการณของ

การเรียนรูของผูเรียน    

 จากการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับวัดความรูความสามารถในดานตาง ๆ ทีน่ักเรียนไดเรียนมาแลว แบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งแบบทดสอบที่

สรางขึ้นจะตองสรางใหมีคุณภาพดานตาง ๆ เชน ตองความเที่ยงตรง ความยากงาย อํานาจจาํแนก 

ความเปนปรนยั เปนตน เพื่อใหผลที่ไดจากการทาํแบบทดสอบเปนผลที่สามารถเชื่อถือได 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการดําเนินการศึกษาคนควา 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวจิัยไดนําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

3. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 

4. วิธีดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

     ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียน

หนองปรือพทิยาคม อําเภอหนองปรือพทิยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 จํานวน 2 หองเรียน จาํนวนนักเรียน 55 คน 

 

การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2/2  

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  2552   

ซึ่งไดรับจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรยีนเปนหนวยการ

สุม (Sampling Unit) โดยการจับฉลากจาํนวน 1 หอง จาํนวนนักเรียน 28 คน ซึ่งนกัเรียนทัง้ 2 หอง     

มีลักษณะใกลเคียงกนัและจดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 

 

เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 

       เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

พื้นฐานชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อําเภอ   

หนองปรือ จงัหวัดกาญจนบรีุ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544 
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ของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด

ดังนี ้

1.  อัตราสวน 

2.  อัตราสวนที่เทากนั     

3.  อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน   

     

ระยะเวลาที่ใชในการศกึษาคนควา   

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้รวมทั้งสิน้ 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ใชเวลาในการทําแบบวัดความขยนัหมัน่เพยีรกอนทดลองสอนแบบคุณธรรม

นําความรู  
2
1  ชั่วโมง 

2.  ใชเวลาในการทดลองสอน จาํนวน 6 ชั่วโมง แบงเปน 

   2.1  อัตราสวน     2  ชั่วโมง 

   2.2  อัตราสวนที่เทากัน    2  ชั่วโมง 

   2.3  อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จาํนวน             2  ชั่วโมง 

3.  ใชเวลาในการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่อง อัตราสวน 

หลังจากไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู จํานวน 1 ชั่วโมง 

4.  ใชเวลาในการทาํแบบวดัความขยนัหมั่นเพียรหลงัทดลองสอนแบบคุณธรรม

นําความรู จํานวน 
2
1  ชั่วโมง โดยเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเวลาเรียนตามปกติของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบดวย 

1.  แผนการจดัการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชการสอนแบบคุณธรรมนําความรู          

เร่ืองอัตราสวน ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองอัตราสวน 

3.  แบบวัดความขยันหมัน่เพียร 
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2.1  แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชการสอนแบบคณุธรรมนําความรู
เรื่องอัตราสวน ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  มีข้ันตอนการสรางตอไปนี ้

2.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  ของสถาบัน

สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กรมวิชาการ และหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ชวงชัน้ที ่3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1-3) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

2.1.2  ศึกษาเกี่ยวกบัการจดัการสอนแบบคุณธรรมนําความรู จากตาํราและ

เอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

2.1.3  วิเคราะหการเรียนรู มาตรฐานการเรยีนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวงักลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชัน้ที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 เร่ือง

อัตราสวนเพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูทีม่ีความสอดคลองกับการสอน

แบบคุณธรรมนําความรู 

2.1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรูมี

องคประกอบดังนี้  

  1)  รหัสวิชา/กลุมสาระการเรียนรู/ชวงชัน้/ภาคเรียน/ปการศึกษา/ชื่อ

หนวยการเรียนรู/ชื่อเร่ือง/เวลาที่ใช 

  2)  จุดประสงคการเรียนรู  ประกอบดวย 

   -  ดานความรู 

   -  ดานทกัษะ/กระบวนการ 

   -  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  3)  สาระการเรียนรู   

  4)  กิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมี

กระบวนการดงันี ้

ขั้นที่ 1 ขั้นนาํเขาสูบทเรียน จัดกิจกรรมที่สอดคลองกบับทเรียน เพือ่

เราความสนใจ และเตรียมความพรอมแกผูเรียน ตัวอยางกิจกรรมเชน 

1.  รองเพลงคุณธรรม  

2.  ออกกําลงักายอยูกับที ่ 
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3.  เลนเกมใบคําคุณธรรมทีส่อดคลองกับวิชาคณิตศาสตร 

4.  คิดเลขเร็ว 

5.  เลานทิานคุณธรรมที่เกีย่วกับคณิตศาสตร เปนตน กจิกรรม

เหลานี้ไมจําเปนที่ครูตองจดัใหนักเรียนเพียงฝายเดยีว ครูสามารถใหนกัเรียนจัดกจิกรรมนําเขาสู

บทเรียนใหเพือ่นรวมชัน้เรียนก็ได 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน สอนตามเนื้อหาของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยเนนใหผูเรียนไดรับความรูพื้นฐานที่จําเปน โดยการใชการสอนแบบคุณธรรมนําความรูม ี6 

ข้ันตอน (อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา.  2550: 41-42) ดังนี ้

1.  ข้ันบทบาทของผูเรียน ในขั้นนี้จะระหวางเรียนรู คือ ครูจะเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดซักถามอยางเต็มที่ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนนักเรียนมีสวนรวมในการวาง

แผนการสอน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคดิวานกัเรียนอยากจะเรียนรูอะไร เรียนรู

อยางไร และใหนกัเรียนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการถามตอบ 

2.  ข้ันการฝกสมาธิ หมายถงึ กิจกรรมที่ใชเร่ิมตนทกุชั่วโมงเรียนดวยการ

นั่งสงบนิง่กอน โดยครูใหนกัเรียนไดพิจารณารางกายของนักเรียนโดยใชจิตเปนตัวคิด เปนการ

สํารวจตนกอนเรียน จากนัน้จึงนั่งสมาธ ิ

3.  ข้ันสรางแรงบันดาลใจ ใชหลัก 3 H ไดแก 1) Head ใหนกัเรียนคิดถงึสิ่ง

ที่นกัเรียนอยากจะทาํ 2) Heart หรือ ใจ ใหนักเรียนลองไตรตรองดูกอนวา ความคิดนัน้ดีตอตัว

นักเรียนหรือไม 3) Hand คือ มือ หรือลงมือกระทาํ คือการกระทําทุกๆอยางของเรารวมทัง้คําพูดตาม

จิตใจที่ไดไตรตรองแลว 

4.  ข้ันสรางบรรยากาศ ครูตองสรางบรรยากาศที่สงบ ความรัก ความ

เมตตา ใหแกนักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ และมีบุคลิกภาพสุขุม ใจเย็น ยิ้มแยมแจมใสกับ

นักเรียน สามารถมอบความไววางใจเปนที่ปรึกษาใหแกนักเรยีนเมื่อนักเรียนมีปญหาได เปดโอกาส

ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็อยางเต็มที่ครูเปนผูฟงที่ดี ถาความคิดเหน็นัน้ไมเหมาะสมหรือ

ผิดพลาด ครูกต็องชี้แนะนักเรียนดวยเหตุผล และดวยความจริงใจ 

5.   ข้ันนําคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน ครูจะไมใชการสอน

แบบบรรยาย ข้ันนี้เองเปนขัน้ที่ครูจะสอนสาระการเรียนรูทางคณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวนและรอยละ 

โดยจะสอดแทรกคุณธรรมเขาไปในโจทยปญหา หรือกิจกรรม รูปแบบการสอนจะเนนใหนักเรียนคดิ

เอง ครูจะใชวธิีต้ังคําถามเพือ่กระตุนใหนักเรียนไดคิดเองและวิเคราะหหาคําตอบ ครูจะเปนผูชี้แนะ
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การหาคําตอบของนักเรียน คอยสังเกตวานักเรียนมีปญหาอยางไรบางในการหาคําตอบ ครูเปน  

ผูชวยเหลือ โดยการตั้งคาํถามที่แคบลง สรางตัวเลือกใหแกนักเรียนหรอืใหนักเรียนไดสงบจิตใจของ

ตนเองคือใหนกัเรียนไดสงบนิ่งหรือนัง่สมาธิสัก 2 – 3 นาทีแลวคอยคิดหาคําตอบ   

6.  ข้ันบูรณาการคุณคาความเปนมนุษยเขาไปในทกุ ๆ กจิกรรม   

กิจกรรมตาง ๆ ที่ครูจัดใหนกัเรียนในขั้นที ่5 ข้ันนําคุณคาความเปนมนษุยออกมาจากภายในนัน้  

ครูตองเสริมคุณธรรมที่พงึประสงคที่ตองการสอดแทรกใหแกนกัเรียนในทีน่ี้เนนการสอดแทรก

คุณธรรมความขยันหมั่นเพยีร ด้ังนั้นกจิกรรมตาง ๆ อาทิ การเลนเกม การรองเพลง กระบวนการ

กลุมตองเปนกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมดานความขยันหมั่นเพียรโดยบูรณาการใหเขากับวชิา

คณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวนรอยละโดยสรางความกลมกลืนกนัใหมากที่สุด   

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป นกัเรียนชวยกนัอภิปรายถึงคําตอบที่ไดจากการคิด

ปญหาทางคณิตศาสตรในคาบเรียนนี้ ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการคิดหาคําตอบ และเสนอแนว

ทางการคิดหาคําตอบใหงายขึ้น จากนัน้ครกู็ใหคําถามในลักษณะเดียวกันใหนักเรียนกลับไปคิด

เปนการบาน เพื่อสามารถตรวจสอบความเขาใจ และความขยันหมั่นเพยีรทางการเรียน   

  5)  ส่ือการสอน 

  6)  การวัดและประเมินผล 

  7)  บันทึกหลังการสอน   

  8)  ขอเสนอแนะ 

2.1.5 นาํแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวจิัยสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตออาจารย

ที่ปรึกษา สารนิพนธตรวจพจิารณา จากนัน้นาํไปใหผูเชีย่วชาญดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 

3 ทาน อาจารยประสาท  สอานวงศ  อาจารยทรงวทิย  สุวรรณธาดา และอาจารยศิริพร วัชรชัย

โสภณสิริ  เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงั การแบง

เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรยีนรูตลอดจนระยะเวลาและภาษาที่ใช จากนัน้นําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไข 

2.1.6 แกไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของอาจารยที่

ปรึกษาสารนพินธและผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน แลวนาํแผนการจัดการเรยีนรูที่แกไขปรับปรุงแลวแลว

เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจพิจารณาอีกครั้ง 

2.1.7 นาํแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงขอบกพรอง ซึง่เปนแผนการ

จัดการเรียนรูที่สมบูรณแลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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2.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร มีข้ันตอนการสราง

ตอไปนี้ 

1) ศึกษาหลักสูตรการเรียนรูคณิตศาสตร เอกสารประกอบการสอน และวิธีสราง

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนจากเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วของ 

   2) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ของสถาบนัสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) กรมวิชาการ และหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียน

หนองปรือพทิยาคม อําเภอหนองปรือ จงัหวัดกาญจนบรีุ ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-3)     

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ศึกษาเนื้อหาสาระผลการเรียนรูที่คาดหวงั เร่ืองอตัราสวน 

   3) สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรยีนรูที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เร่ืองอัตราสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

   4) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร เร่ืองอัตราสวน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหจุดประสงค

การเรียนรู จํานวน 40 ขอ   

5) นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธตรวจพจิารณาปรับปรุงแกไข แลวจงึนาํไปใหผูเชีย่วชาญดานการวัดและประเมินผลการสอน

คณิตศาสตรจํานวน 3 ทาน อาจารยประสาท  สอานงวศ อาจารยทรงวทิย  สุวรรณธาดา และ    

อาจารยศิริพร  วัชรชัยโสภณศิริ เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับจดุประสงค แลว

นําไปหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชสูตร IOC และคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ≥  0.5 

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ผลการคดัเลือก IOC มีคาตั้งแต 0.67 – 1  

6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนําไปทดสอบกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จาํนวน100 คน ที่เรียนเรื่อง

อัตราสวนผานมาแลว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

7)  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบชนดิเลือกตอบที่นกัเรียนไดทํา โดยให 1 

คะแนน สําหรับนักเรียนที่ตอบถูก และให 0 คะแนนสําหรับนักเรียนทีต่อบผิด, นกัเรียนที่ไมตอบ 

หรือนักเรียนทีต่อบมากกวา 1 ขอ 

8)  นาํผลที่ไดมาวิเคราะหเปนรายขอ หาความยาก (p) และหาอาํนาจจําแนก (r) 

โดยเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยาก (p) ที่อยูระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจาํแนก (r)   



 

 

82

ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป คัดเลือกไวจํานวน 20 ขอ โดยไดคาความยาก (p) ต้ังแต 0.38 – 0.64 และ คา

อํานาจจําแนก ต้ังแต 0.57 – 0.77  

9)  นาํแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน 20 ขอ นําไปทดสอบกับนักเรียนที ่

ไมใชกลุมตัวอยาง ซึง่เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ซึง่มีขนาดใกลเคียงกับโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จํานวน 100 คนที่เรียนเรื่อง

อัตราสวนผานมาแลว เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-

Richardson (Wiersma; & Jurs.  1985: 160)  โดยไดคาความเชื่อมัน่ 0.71   

10) นาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองอัตราสวน ที่ได 

ไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

2.3  แบบวัดความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน มีข้ันตอนการสรางตอไปนี ้

1)  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวกบัความขยันหมั่นเพียรในการ

เรียนของนักเรยีน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบและขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบวดั

ความขยนัหมัน่เพยีร  

2)  ผูวิจัยสรางแบบวัดความขยันหมั่นเพยีรในการเรียนและเกณฑการใหคะแนน     

จากความรูที่ไดจากขอ 1) โดยไดปรับปรุงจากแบบสอบถามของอนุวฒัน  ต้ังสมบูรณ (2526: 29-31), 

นิศา ดานวิริยะกุล (2527: 47), สิริพร ดาวนั (2540: 129) และพระมหาพิชิต  เชษฐรัมย  (2549: 58-60)  

โดยไดสรางแบบวัดความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน แบงเปน 4 ชุด ชุดละ 60 ขอ ดังนี ้

ชุดที่ 1 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

ชุดที่ 2 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับเพื่อนประเมินนกัเรียน 

ชุดที่ 3 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับผูปกครองประเมินนักเรยีน 

ชุดที่ 4 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับครูประเมินนักเรียน 

3)  นาํแบบวัดความขยนัหมัน่เพยีรและเกณฑการใหคะแนนที่สรางเสร็จเรียบรอย

แลวไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนพินธตรวจพิจารณา จากนัน้ใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ

ประเมินผลดานคุณธรรม จํานวน 3 ทาน อาจารยประสาท  สอานวงศ อาจารยทรงวทิย         

สุวรรณธาดา และอาจารยศิริพร  วชัรชัยโสภณสิริ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชงิ

พินิจและ ความสมบูรณถูกตองรวมถงึการใชภาษาที่เหมาะสม โดยใชสูตร IOC และคัดเลือกแบบ
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วัดความขยนัหมั่นเพยีรที่มคีา IOC ≥  0.5 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ผลการคดัเลือก IOC มี

คาตั้งแต 0.67 – 1  

4)  นาํแบบวัดความขยนัหมัน่เพยีรและเกณฑการใหคะแนนที่ไดปรับปรุงแกไข

แลว  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง  แลวนําไปทดลองใช (Try-Out) กับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 100 

คน ทีม่ีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง แลวนาํมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเพื่อหาคา

อํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป คัดเลือกไวชุดละ 40 ขอ  แลวหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) 

โดยหาคา สัมประสิทธิ์ แอลฟา (∝ - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (Wiersma; & Jurs. 

1985: 162)  ไดคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมัน่ของแบบวัดแตละชุดดังนี ้

 

ตาราง 1 คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความขยันหมั่นเพยีรจํานวน 4 ชุด 

 

ชุดที ่ แบบวัดความขยันหมั่นเพียร คาอํานาจจาํแนก (r) คาความเชื่อมัน่ 

  1 สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง 0.58 – 0.79  0.79 

  2 สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน 0.59 – 0.82 0.76 

  3 สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน 0.58 – 0.81 0.77 

  4 สําหรับครูประเมินนักเรียน 0.59 – 0.79 0.82 

 

5)  นาํแบบวัดความขยนัหมัน่เพยีรและเกณฑการใหคะแนนที่สมบูรณแลว ไปใช

กับกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 

ลักษณะของแบบวัดความขยันหมั่นเพียรทางการเรียนของนักเรียน 

    แบบวัดความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนหนองปรือ

พิทยาคม อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เปนขอความที่เกีย่วของกับความขยนัหมัน่เพียร 

แบงเปน 4 ชุด ชุดละ 40 ขอ ดังนี ้

ชุดที่ 1 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

ชุดที่ 2 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับเพื่อนประเมินนกัเรียน 

ชุดที่ 3 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับผูปกครองประเมินนักเรยีน 
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ชุดที่ 4 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

ชุดที่ 1 แบบวัดความขยันหมั่นเพียร สาํหรับนกัเรียนประเมินตนเอง 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความแตละขอ แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือ  

ชองใดชองหนึง่ใน 3 ชอง ทีต่รงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนมากที่สุด 

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนบางครั้ง 

       บางครัง้ก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนนอยที่สุด                 

                                                 หรือไมตรง 

 
 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

0 ขาพเจาใชเวลาวางในการทบทวนบทเรียน    

00 ขาพเจารูสึกเบื่อหนายเมื่อตองเขารวม

กิจกรรมกับทางโรงเรียน 

   

 

ชุดที่ 2 แบบวัดความขยันหมั่นเพียร สาํหรับเพื่อนประเมินนกัเรียน 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานขอความแตละขอ แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือ  

ชองใดชองหนึง่ใน 3 ชอง ทีต่รงกับขอเท็จจริงของเพื่อนของนักเรียนมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ         หมายถึง     ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของเพื่อน 

  ของนักเรียนมากที่สุด                  

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของเพื่อน 

    ของนักเรียนบางครั้ง  บางครั้งก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของเพื่อน 

   ของนกัเรียนนอยที่สุด หรือไมตรง 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนผูประเมนิ  .................................................................................................. 
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

0 เพื่อนของขาพเจาจะใชเวลาวางในการ

ทบทวนบทเรยีน 

   

00 เพื่อนของขาพเจาสงงานไมตรงเวลา มัก

ผัดวันประกนัพรุง 

   

 

ชุดที่ 3 แบบวัดความขยันหมั่นเพียร สาํหรับผูปกครองประเมินนักเรียน 

คําชี้แจง  ใหผูปกครองอานขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองทาง

ขวามือ  ชองใดชองหนึ่งใน 3 ชอง ที่ตรงกบัขอเท็จจริงของบุตร-หลานของทานมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ          หมายถงึ    ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของบุตร-หลาน 

   ของทานมากที่สุด                  

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของบุตร-หลาน 

   ของทานบางครั้ง บางครั้งก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของบุตร-หลาน 

   ของทานนอยที่สุด หรือไมตรง 

 
 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

0 บุตร/ หลานของทานจะใชเวลาวางในการ

ทบทวนบทเรยีน 

   

00 บุตร/ หลานของทานหลบเลีย่งงานบาน    

 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนผูประเมนิ  ................................................................................................ 

ชื่อ – สกุล นักเรียนผูถกูประเมิน  ............................................................................................ 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนในปกครอง  ............................................................................................ 
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ชุดที่ 4 แบบวัดความขยันหมั่นเพียร สาํหรับครูประเมินนักเรยีน 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานขอความแตละขอ แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือ  

ชองใดชองหนึง่ใน 3 ชอง ทีต่รงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนมากที่สุด 

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนบางครั้ง 

       บางครัง้ก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนนอยที่สุด                 

                                                 หรือไมตรง 

 
 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

0 นักเรียนตอบคําถามครูเกี่ยวกับบทเรียนเสมอ    

00 นักเรียนคุยนอกบทเรียนในขณะที่ครูสอน    

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ความหมายขอความ/ระดับ ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก 3 2 1 

ขอความทีม่ีความหมายทางลบ 1 2 3 

เกณฑในการแปลความหมายความขยนัหมั่นเพยีรในการเรียน   

คะแนนเฉลีย่   2.33 – 3.00   หมายถึง ขยันหมั่นเพียรมาก 

คะแนนเฉลีย่   1.67 – 2.32   หมายถึง ขยันหมั่นเพียรปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่   1.00 – 1.66   หมายถึง ขยันหมั่นเพียรนอย 

ชื่อ – สกุล นักเรียนผูถกูประเมิน ............................................................................................ 
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3. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 

 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง  ซึ่งดาํเนนิการตามแผนการทดลอง  One 

Group Pretest Posttest Design (ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ.  2543: 248)  

ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง 
 

 กลุม   สอบกอน  การทดลอง  สอบหลัง 

  

  E        T1           X        T2 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจยั 

 E แทน  กลุมทดลอง 

 T1 แทน  ทดสอบกอนทดลอง 

T2 แทน  ทดสอบหลงัทดลอง 

X แทน  การสอนแบบคุณธรรมนําความรู  

4. วิธีดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  สุมนักเรยีนเขากลุมทดลองจํานวน 1 หองเรียน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 

Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) โดยการจับฉลาก 

จํานวน 1 หอง จํานวนนกัเรยีน 28 คนการสุมตัวอยางอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 

(Sampling Unit) โดยการจบัฉลากจาํนวน 1 หองจาก 2 หองเรียน   

 2.  ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบวัดความขยันหมั่นเพียร 

 3.  จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เปนเวลา 3 สัปดาห รวม 6 ชัว่โมง 

 4.  เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนรูตามกาํหนด ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบ         

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองอัตราสวน และแบบสอบถามความขยนัหมัน่เพียร 

 5.  ตรวจผลการสอบแลวนาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน 

 
 



 

 

88

5.  การวิเคราะหขอมูล 
 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจไปวิเคราะหผลทางสถิติเพือ่เปรียบเทียบความแตกตางของ

คะแนนระหวางกอนและหลงัการสอนแบบคุณธรรมนําความรู โดยใชสูตร t-test for Dependent 

Samples 

 

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน   

1.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) จากสูตร (ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ.  

2543: 306) 

N
X

X ∑=  

 

เมื่อ    X           แทน คะแนนเฉลีย่ 

    ∑ X        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N       แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  

 

1.2  คาความแปรปรวน (Variance)  จากสูตร (ลวน  สายยศ;  และอังคณา    

สายยศ.  2543: 308) 
 

)1(
)( 22

2

−
−

= ∑ ∑
nn

XXn
s  

 

เมื่อ       2s           แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

    ∑ X        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    2∑ X       แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลงัสอง  

       n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

2.  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

2.1  หาคาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร

และแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการ

เรียนรู (ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ.  2543: 248-249) 
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N
R

IOC ∑=  

 

เมื่อ    IOC          แทน ดัชนีแสดงความสอดคลองระหวางขอสอบกับ 

จุดประสงค 

∑R        แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 

    N       แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 

2.2 หาคาความยาก (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เอสพีเอสเอส (SPSS :  

Statistical Package for Social Sciences ) 
 

2.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (Wiersma; & Jurs.  

1985: 160)   

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt s
pq

n
nr   ,     df  =  n – 1 

  

เมื่อ          ttr           แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

     n   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

     p   แทน สัดสวนของผูทําถกูในแตละขอ 

     q   แทน สัดสวนของผูที่ทาํผิดในแตละขอ คือ 1-p 

    2
ts           แทน ความแปรปรวนของคะแนนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 

 

2.4  หาคาความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) ของแบบวัดความขยันหมั่นเพียร  

โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดความขยนัหมัน่เพยีรกับขอความ (ลวน  สายยศ;  และ

อังคณา  สายยศ.  2543: 248-249) 
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N
R

IOC ∑=  
 

เมื่อ        IOC          แทน ดัชนีแสดงความสอดคลองระหวางแบบวัด  

                                            ความขยนัหมั่นเพียรกับขอความ  

∑R        แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 

    N       แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 
 

2.5  หาคาอาํนาจจาํแนกของแบบวัดความขยันหมัน่เพียร โดยหาคา สัมประสทิธิ ์

แอลฟา (∝ - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (Wiersma; & Jurs. 1985: 162)   

   [ ][ ]2222 )()(
))(()(

YYNXXn
YXXYnrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

 

เมื่อ          xyr           แทน คาอํานาจจาํแนกรายขอ 

     X   แทน คะแนนของขอคําถาม 

     Y   แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่เหลือทกุขอ 

     n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

2.6 หาความเชื่อมั่นของวัดความขยนัหมัน่เพยีร โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์ แอลฟา   

(∝ - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (Wiersma; & Jurs.  1985: 162)   
 

∝   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
n   

  

เมื่อ          ∝           แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่มั่นแบบสอบถาม 

     n   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

    2
is           แทน ความแปรปรวนเปนรายขอ 

    2
ts           แทน ความแปรปรวนของเครื่องมอืฉบับนั้นทั้งฉบับ 
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3.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน  

     3.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน “นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

คุณธรรมนําความรูมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวน ผานเกณฑรอยละ 60” 

โดยใชแบบทดสอบ t (t – test one group) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.   2543: 248)   
 

      t   =  

n
s

X 0μ−  ,     df  =  n – 1 

 

เมื่อ             t         แทน   คาเฉลีย่ของคะแนนสอบทีน่ักเรียนทาํได 

     0μ         แทน            คาเฉลีย่ที่ต้ังไว 60% 

       s           แทน   สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

       n           แทน   จาํนวนนักเรยีนที่เขาสอบ 
 

     3.2  เพื่อเปรียบเทียบความขยันหมั่นเพยีรของนักเรียน  กอนและหลัง

การสอนแบบคุณธรรมนําความรู โดยใชสูตร t-test for Dependent Samples  (ลวน  สายยศ;  

และอังคณา  สายยศ.  2543: 248) 

t   =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 ,     df  =  n – 1 

  

เมื่อ             t         แทน  คาที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 

     D         แทน            ผลตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลงัการ

สอนแบบคุณธรรมนําความรู 

     n          แทน จํานวนนักเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนแบบ 

 คุณธรรมนําความรู 

โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทัง้หมดผูวิจัยใชวธิีคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

เอสพีเอสเอส (SPSS :  Statistical Package for Social Sciences ) 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

งานวิจยัเรื่องการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรและความขยันหมั่นเพียรของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู ผูวิจัยไดดําเนินการตาม

ข้ันตอน ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลตามรายละเอยีดตอไปนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควา  และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนั  ผูวิจยัไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี ้

 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 n แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 s แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 0μ  แทน เกณฑคาเฉลีย่ที่ต้ังไว 

 t แทน คาพิจารณาใน t – Distribution 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูล  และการแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลในการวิจยัครั้งนี้

ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับข้ันของสมมติฐานที่ต้ังไวดังนี ้

 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู ผานเกณฑรอยละ 60 

 2.  การเปรียบเทียบความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 กอนและ

หลังจากการไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู 

 3.  การวิเคราะหพฤติกรรมดานความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนจากบันทึกของนกัเรียน 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู โดยวิเคราะหผลและคะแนน

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราสวน ปรากฏผลการวิเคราะห ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองอตัราสวน ของนักเรียนชัน้     

      มัธยมศึกษาปที ่2 กับเกณฑรอยละ 60 ภายหลังทีไ่ดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู 
 

N n 0μ  (60%) X  s t 

28 20 12 15.36 1.789 9.92** 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 

 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 28 คน ภายหลงัที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูจากคะแนนเต็ม 

20 คะแนน  มคีะแนนเฉลีย่เทากับ 15.36 คะแนน   คา t เทากับ 9.92 แสดงวานักเรยีนผานเกณฑ

รอยละ 60  อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 76.80  ของ

คะแนนเต็ม  

 

 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 

กอนและหลังจากการไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู  โดยวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดความ

ขยันหมั่นเพียร 4 ชุด  ไดแก  นักเรียนประเมินตนเอง  เพือ่นประเมนิ  ผูปกครองประเมิน และครู

ประเมิน  ปรากฏผลดังตารางที ่4 
 

ตาราง 4  การเปรียบเทียบความขยนัหมั่นเพียรของนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 กอนและ   

      หลังจากการไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู จําแนกตามแบบประเมิน  
 

การเปรียบเทยีบ 

ความขยนัหมัน่เพยีร 

การทดลอง   N           n           X              s             t 

ชุดที่ 1 สําหรบั 

นักเรียนประเมินตนเอง 

กอน   28        120         91         6.113 
13.412** 

หลัง   28        120        104        5.906 

ชุดที่ 2 สําหรบั 

เพื่อนประเมินนักเรียน 

กอน   28        120         91         6.315 
14.423** 

หลัง   28        120        105        5.720 

ชุดที่ 3 สําหรบั 

ผูปกครองประเมินนักเรียน 

กอน   28        120         90         6.734 
15.570** 

หลัง   28        120        105        6.373 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

การเปรียบเทยีบ 

ความขยนัหมัน่เพยีร 

การทดลอง     N           n           X              s               t 

ชุดที่ 4 สําหรบั 

ครูประเมินนกัเรียน 

กอน     28        120         88         7.119 
12.136** 

หลัง     28        120        102        7.972 
 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  นักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 28 

คน  มีผลคะแนนความขยนัหมั่นเพยีรเฉลี่ยหลังการไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู ดังนี ้

ชุดที่ 1 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง ( =X 104 ,  

s = 5.906 )  สูงกวากอนสอน ( =X  91 ,  s = 6.113 )  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ชุดที่ 2 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับเพื่อนประเมินนกัเรียน ( =X 105 ,  

s = 5.720 )  สูงกวากอนสอน ( =X  91 ,  s = 6.315 )  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ชุดที่ 3 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับผูปกครองประเมินนักเรยีน ( =X 105 ,  

s = 6.373 )  สูงกวากอนสอน ( =X  90 ,  s = 6.734 )  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ชุดที่ 4 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับครูประเมินนักเรียน ( =X 102 , s = 7.972 )  

สูงกวากอนสอน ( =X  88 ,  s = 7.119 )  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  

3.  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนจากบันทึกของ

นักเรียนโดยวิเคราะหผลจากแบบบันทกึความความคิดเหน็และขอเสนอแนะของนกัเรยีน หลงัจาก

การไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู ปรากฏผล ดังนี ้

  -   การสอนมกีิจกรรมการสอนทีห่ลากหลาย ทั้งการเลนเกม การรองเพลง การทํา

กิจกรรมกลุม ทําใหไมรูสึกเบื่อหนาย เกิดความกระตือรือรนทางการเรียนมากขึ้น 

 -   การนั่งสมาธิทกุครั้งกอนเรียนนกัเรียนรูสึกสงบ มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น 

และตองการนัง่สมาธิใหนานกวาเดมิ 
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 -   บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนบรรยากาศที่อบอุน รูสึกปลอดภัย ครูไม

เคยใชการลงโทษที่รุนแรง แตนักเรียนกลับรูสึกเกรงใจครู และอยากใหการเรียนการสอนดําเนินไป

อยางราบรื่น  

-   นักเรียนสามารถซักถามขอสงสัยไดอยางเต็มที ่ครูใหความสนใจในการซักถาม

ของนักเรียนอยางทั่วถึง  

-   นักเรียนประทับใจที่ครูใหความสาํคัญเรื่องการเรียนกบันักเรียนทัง้ในและนอก

เวลาเรียน โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนเรยีนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน  

-    ครูไมไดสอนเฉพาะเนื้อหาในบทเรียน แตครูจะสอนหลักการดําเนนิชีวิต 

หนาที่ของนักเรียนที่ดี และหนาที่ของลูกทีดี่ที่พึงปฏิบัติตอพอแม  

-    นกัเรียนสงงานตรงตอเวลา และขยนัทาํการบานมากขึ้น  

-    นักเรียนเกดิเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น จากทีเ่คยคิดวาวิชา

คณิตศาสตรเปนวิชาทีย่ากและนาเบื่อ กก็ลับรูสึกวามกีิจกรรมที่สามารถทาํใหวิชาคณิตศาสตรเปน

วิชาที่นาสนใจ และเรียนรูไดอยางสนุกสนาน 

 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

งานวิจยัเรื่องการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรและความขยันหมั่นเพียร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู ผูวิจัยไดดําเนนิการ

ตามขั้นตอน  สามารถสรุปผลและอภิปรายผลตามรายละเอียดตอไปนี ้
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวจิัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู กับเกณฑ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความขยนัหมัน่เพียรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 กอน

และหลังที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู  

 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

คณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวนและรอยละ ผานเกณฑรอยละ 60 

2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีความขยันหมั่นเพยีรสูงขึ้น 

 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

   ประชากรที่ใชในการศกึษาคนควา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียน

หนองปรือพทิยาคม อําเภอหนองปรือพทิยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 จํานวน 2 หองเรียน จาํนวนนักเรียน 55 คน 

 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2/2 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 ซึ่ง

ไดรับจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 

(Sampling Unit) โดยการจบัฉลากจาํนวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 28 คน 
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เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 

       เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

พื้นฐานชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม    อําเภอ

หนองปรือ จงัหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสอดคลองกับหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544  

ของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สสวท.) ซึง่ประกอบดวยเนื้อหาทัง้หมด

ดังนี ้

1.  อัตราสวน 

2.  อัตราสวนที่เทากนั     

3.  อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน   

ระยะเวลาที่ใชในการศกึษาคนควา   

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้รวมทั้งสิน้ 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ใชเวลาในการทําแบบวัดความขยนัหมัน่เพยีรกอนทดลองสอนแบบคุณธรรม

นําความรู  
2
1  ชั่วโมง 

2.  ใชเวลาในการทดลองสอน จาํนวน 6 ชั่วโมง แบงเปน 

   2.1  อัตราสวน     2  ชั่วโมง 

   2.2  อัตราสวนที่เทากัน    2  ชั่วโมง 

   2.3  อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จาํนวน             2  ชั่วโมง 

3.  ใชเวลาในการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่อง อัตราสวน 

หลังจากไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู จํานวน 1 ชั่วโมง 

4.  ใชเวลาในการทาํแบบวดัความขยนัหมั่นเพียรหลงัทดลองสอนแบบคุณธรรม

นําความรู จํานวน 
2
1  ชั่วโมง โดยเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเวลาเรียนตามปกติของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
ตัวแปรที่ศกึษา 

1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนแบบคุณธรรมนําความรู  

2.  ตัวแปรตาม ไดแก   

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 2.2 ความขยนัหมัน่เพียร 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูวิจัยมกีารสรางเครื่องมือดังนี ้

1.  แผนการจดัการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชการสอนแบบคุณธรรมนําความรู          

เร่ืองอัตราสวน ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองอัตราสวน 

3.  แบบวัดความขยันหมัน่เพียร 
  

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

1.  สุมนกัเรียนเขากลุมทดลองจํานวน 1 หองเรียน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit)  

 2.  ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบวัดความขยันหมั่นเพียร 

 3.  จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เปนเวลา 3 สัปดาห รวม 6 ชัว่โมง 

 4.  เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนรูตามกาํหนด ทําการทดสอบหลงัเรียนดวยแบบทดสอบ         

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองอัตราสวน และแบบสอบถามความขยนัหมัน่เพียร 

 5.  ตรวจผลการสอบแลวนาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยการนําคะแนนที่ไดจากการตรวจไปวิเคราะหผลทาง

สถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนระหวางกอนและหลังการสอนแบบคุณธรรมนํา

ความรู โดยใชสูตร t-test for Dependent Samples 

 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาคนควาไดดังนี ้

  1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลงัการ

จัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู อยูในระดับสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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2.  ความขยนัหมั่นเพยีรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ภายหลังการ

จัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .01  

 

อภิปรายผล 
 งานวิจยัเรื่องการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรและความขยันหมั่นเพียร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู สามารถสรุปผลและ

อภิปรายผลตามผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลงัการจัดการ

เรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู อยูในระดับสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมนียัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจาก 

1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู มแีนวทางการจดัการเรียน

การสอนโดยจะเนนการสรางบรรยากาศทางการเรียนที่มคีวามอบอุน ไมสรางความกดดัน หรือ

บีบบังคับใหนกัเรียนทําตามครูบอกโดยขาดเหตุผล ครูไมใชวิธีการลงโทษที่รุนแรง ครูจะใสใจถึง

ความรูสึกของนักเรียน จะเปนที่ปรึกษาที่ดีของนักเรียน และเปนผูคอยใหการชวยเหลอืเมื่อ

นักเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัย  ซึง่สอดคลองกับแนวคดิของ แครรอล  (Carroll. 1963: 723-

733) กลาวไววาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คือ ครู นักเรียนและหลักสูตร

เปนองคประกอบที่สําคัญโดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณ

ความรูทีน่ักเรยีนจะไดรับ และสอดคลองกับแนวคิดของบอริค (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ และ

คณะ.  2542: 26-27 ; อางองิจาก Borick. 1990: 100-102) ไดกลาวถงึบรรยากาศชัน้เรียนที่เอื้อ

ตอการเรียนรูควรเปนบรรยากาศที่ครูมีทาทีอบอุน และใหอิสระแกนักเรียนโดยเนนกระบวนการมี

สวนรวมของนกัเรียน ครูมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชการชมเชยและการใหรางวัล ไมใชการ

ลงโทษหรือการควบคุมขณะเดียวกนันกัเรยีนมีอิสระในการเลือกกระทาํตามพฤติกรรมที่ตน

ตองการ   

   1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู มกีารจัดกิจกรรมที่

หลากหลายมกีารบูรณาการคุณธรรมเขากับเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตร เปนการจัดกิจกรรมใน

รูปแบบใหมทัง้เลนเกม รองเพลง ทาํใหผูเรียนเกิดความสนใจ เกิดความชอบ อยากเรยีนรูไมเบื่อ

หนาย ตอการเรียน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพือ่น สอดคลองกับแนวคิดของ เพรสคอตต (Prescott.  

1961: 14-16) กลาวถงึองคประกอบหลายองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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เชนความสัมพันธของเพื่อนในวัยเดยีวกนั องคประกอบเจตคติในการเรียน และองคประกอบการ

ปรับตัว และการแสดงออกทางอารมณ  

   1.3 การจัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู ครูยังเปนผูมีบทบาท

สําคัญ แมวาครูจะไมไดสอนแบบบรรยายโดยตรง แตครูเปนผูจัดกจิกรรมตาง ๆ ครูเปนผูสราง
บรรยากาศ และเปนผูแกสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา อีกทั้งครูยังตองเปน
แบบอยางที่ดีใหแกนักเรียนทั้งในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรียน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ 
ชานนท  ศรีผองงาม  (2549: 54) ไกรฤกษ  พลพา  (2551: 61) ฐิติยา  เกตุคํา  (2551: 47) 

และวิมล  อยูพิพัฒน  (2551: 55)ที่ไดกลาววา การจัดกิจกรรมและวธิีการสอนของครูมีสวน

สําคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  
2.  ความขยนัหมั่นเพยีรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ภายหลังการจัดการเรียน

การสอนแบบคุณธรรมนําความรู สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

บรรลุตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทัง้นี้เนื่องมาจาก  

การจัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู ไดสอดแทรกคุณธรรมดานความ

ขยันหมั่นเพียรเขาไปในทุกกิจกรรม ทั้งการเลนเกม การรองเพลง หรือแมแตการเลานทิาน โดย

นักเรียนจะผานกระบวนการเรียนรู การตอบสนองตอส่ิงที่เรียนรูและทาํกิจกรรมลงมอืปฏิบัติตาม

กิจกรรมทีว่างไวจนเกิดเปนคุณลักษณะทีพ่งึประสงค ดังสอดคลองกบัทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ บลูม (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล.  2547: 33-34 ; อางองิจาก Bloom. 

1956) ไดอธิบายถงึขั้นตอนสําคัญของการเกิดเจตคติ และการพฒันานิสัยวาเกิดจาก การรับรู 

การที่บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะนสัิยใด ๆ ได บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสรับรูและใสใจในสิ่ง

นั้น ๆ กอน การตอบสนองแมบุคคลไดรับรูและสนใจในสิ่งนัน้แลวแตหากไมมีโอกาสไดตอบสนอง

ตอส่ิงนัน้ ความสนใจนั้นกจ็ะไมไดรับการพัฒนา จากนัน้ตองมกีารเหน็คุณคา และมีการจัดระบบ

บุคคลนั้นจะตองนาํไปปฏิบัติ หรือ นําไปใชในชีวิตประจาํวนัของตน อยางสม่ําเสมอ จนพัฒนา

เปนลักษณะนสัิยและสอดคลองกับแนวคดิของไพโรจน  โตเทศ  (2546: 27) สํานกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา  (2547: ออนไลน) และอาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  (2550: 2) กลาว ถงึทัศนคตทิี่

เกี่ยวกับ การจดัการสอนแบบคุณธรรมนําความรูไววา เปนการสอนทีมุ่งเนนใหนกัเรียนไดพัฒนา

ตนเองอยางแทจริง โดยเริ่มจากการพัฒนาที่จิตใจกอน สอนใหนักเรียนเปนคนดี จนเกิดเปน

คุณธรรมประจําตัวนักเรียน   
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ขอสังเกตบางประการจากการศึกษาคนควา 
งานวิจยัเรื่องการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรและความขยันหมั่นเพียร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรู  ผูวจิัยไดดําเนินการจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบคุณธรรมนําความรูตามขัน้ตอนที่ไดวางแผนไว  ปรากฏขอสังเกต

บางประการภายหลงัการจัดการเรียนการสอนซึ่งสรุปไดดังตอไปนี ้
1.  ในคาบแรกของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรูนกัเรียนบาง

คนยังปรับตัวไมได  ไมกลาแสดงออกตามกิจกรรมที่ผูวิจยัวางแผนไว เชน ไมกลาเลนเกม หรือรอง

เพลง แตเมื่อผูวิจัยกระตุนดวยการใชคําพูดปลอบโยน ใหเวลานักเรียนในการปรับตัวและไมเรงรัด

หรือตําหนิ จงึสงผลใหบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยด ี

2.  กิจกรรมขั้นตอนการนัง่สมาธิในคาบแรกพบวา นักเรยีนบางคนยังขาดสมาธ ินัง่ไมนิ่ง  

ผูวิจัยจงึแกปญหาพูดโนมนาว กระตุน ใหนักเรียนเห็นประโยชนและวตัถุประสงคในการนัง่สมาธิ 

สงผลใหนักเรยีนตระหนักถงึขอดีโดยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน คือ นั่งสมาธนิิ่งขึน้ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 ผูสอนตองทาํความเขาใจขัน้ตอนการสอนแบบคุณธรรมนําความรูเปนอยางดี   
ควรดําเนนิการสอนไปตามขั้นตอนที่วางไว  ไมควรสลับข้ันตอนหรือสอนขามขั้นตอน เพราะแตละ

ข้ันตอนมีความสอดคลองและตอเนื่องกัน 

1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรู  บุคลกิภาพของผูสอนถือวามี
ความสาํคัญมาก  ผูสอนควรมีบุคลิกภาพยิม้แยมแจมใส มีความเปนมติรกับนักเรียน มอบความ

รักความเมตตาและความเอาใจใส สามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกนักเรียนได สวนการใชคําพูด 

ผูสอนตองใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ไมใชคําหยาบคาย และไมพูดกับนกัเรียนดวยอารมณ แตควร

พูดคุยดวยเหตุผล  

1.3 ในการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว ผูสอนอาจเตรียมกจิกรรมไวมากเกินไป 

หรือบางครั้งนกัเรียนก็ดําเนนิกิจกรรมที่ลาชากวาแผนที่วางไว ผูสอนกค็วรปรับแกไขรูปแบบ

กิจกรรมใหเหมาะสม  

1.4 ในการทํากจิกรรมแตละครั้งผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใหทัว่ถงึ  
เพราะอาจมนีกัเรียนบางคนที่ไมกลาทํากิจกรรม  หรือไมทํากจิกรรมนัน้ ๆ ดวยตนเอง  ควรให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติแตละกิจกรรมรวมกัน 
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2. ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบคุณธรรมนําความรูไปใชกับ

การจัดการเรียนสอนในระดับชั้นอื่น ๆ เชน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา 

เปนตน 

2.2  ควรศึกษาผลของการสอนแบบคุณธรรมนําความรูกบัตัวแปรคุณธรรมดานอื่น ๆ 

เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินยั ความสามัคคี เปนตน 

2.3  ควรศึกษาผลของการสอนแบบคุณธรรมนําความรูทีม่ีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความขยันหมั่นเพยีรโดยบูรณาการรวมกับการสอนรูปแบบอื่น ๆ เชน แบบคนพบ  แบบ

รวมมือ เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  คาดัชนีความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

2.  คาความยาก (P) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

3.  คา x และ x2 ในการหาคาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 

4.  คา p คา q คา pq และคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2   

5.  คาความเที่ยงตรงเชิงพนิิจของแบบวดัความขยนัหมั่นเพียรจํานวน 4 ชุด   

6.  คาอํานาจจําแนกของแบบวัดความขยันหมั่นเพยีรจํานวน 4 ชุด   

7.  คาความเชือ่มั่นของวัดความขยนัหมั่นเพียรจํานวน 4 ชุด   

8.  การวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 4  

ตัวเลือก ชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 โดยใชแบบทดสอบ t (t – test one group) 

9.  การวิเคราะหขอมูลแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีรจํานวน 4 ชุด  โดยใชสูตร t-test 

for Dependent Samples   
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ตาราง 5  คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างคณิตศาสตร  

      แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 

 

 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 0 1 2 0.67 

2 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 

4 0 1 1 2 0.67 

5 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 

7 1 1 1 3 1 

8 0 1 1 2 0.67 

9 0 1 1 2 0.67 

10 1 1 1 3 1 

11 0 1 1 2 0.67 

12 0 1 1 2 0.67 

13 -1 1 1 1 0.33 

14 1 1 1 3 1 

15 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 

18 1 1 1 3 1 

19 1 1 1 3 1 

20 1 1 1 3 1 

21 -1 1 1 1 0.33 

22 1 1 1 3 1 

23 -1 1 1 1 0.33 

24 1 1 1 3 1 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

 

 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความเทีย่งตรงเชิง

เนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาคา IOC ≥  0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC 0.67 – 1 จํานวน 34 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

25 -1 1 1 1 0.33 

26 1 1 1 3 1 

27 1 1 1 3 1 

28 -1 1 1 1 0.33 

29 0 1 1 2 0.67 

30 1 1 1 3 1 

31 1 1 1 3 1 

32 1 1 1 3 1 

33 1 1 1 3 1 

34 0 1 1 2 0.67 

35 1 0 1 2 0.67 

36 1 1 1 3 1 

37 0 1 1 2 0.67 

38 -1 1 1 1 0.33 

39 1 1 1 3 1 

40 1 1 1 3 1 
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ตาราง 6  คาความยาก (p) และหาคาอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ   

      เรียนคณติศาสตรแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 34 ขอ ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 

 

ขอที่ P r ผลการพิจารณา 

1 0.80 0.42 ไมเลือก 

2 0.30 0.41 ไมเลือก 

3 0.61  0.77 คัดเลือก 

4 0.87 0.27 ไมเลือก 

5 0.55 0.58 คัดเลือก 

6 0.77 0.48 ไมเลือก 

7 0.62 0.59 คัดเลือก 

8 0.41  0.61  คัดเลือก 

9 0.47 0.65 คัดเลือก 

10 0.75 0.78 ไมเลือก 

11 0.59 0.70 คัดเลือก 

12 0.89 0.61 ไมเลือก 

13 0.34 0.47 ไมเลือก 

14 0.72 0.81 ไมเลือก 

15 0.63 0.77 คัดเลือก 

16 0.83 0.69 ไมเลือก 

17 0.39 0.65 คัดเลือก 

18 0.47 0.78 คัดเลือก 

19 0.64 0.57 คัดเลือก 

20 0.61 0.67 คัดเลือก 

21 0.57 0.77 คัดเลือก 

22 0.81 0.72 ไมเลือก 

23 0.38 0.71 คัดเลือก 

24 0.78 0.75 ไมเลือก 

25 0.43 0.69 คัดเลือก 
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ตาราง 6  (ตอ) 

 

ขอที่ p r ผลการพิจารณา 

26 0.59 0.89 ไมเลือก 

27 0.55 0.58 คัดเลือก 

28 0.58 0.68 คัดเลือก 

29 0.35 0.32 ไมเลือก 

30 0.61 0.67 คัดเลือก 

31 0.57 0.72 คัดเลือก 

32 0.63 0.67 คัดเลือก 

33 0.75 0.78 ไมเลือก 

34 0.38 0.69 คัดเลือก 

  

 

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเฉพาะขอที่มีความยาก (p) อยู

ระหวาง 0.38 – 0.64 ซึ่งมีความยากงายเหมาะสม ไมยากหรือไมงายจนเกนิไป และคัดเลือกขอทีม่ี

อํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.57 – 0.77 ซึ่งเปนขอที่แยกคนไดและสามารถนําไปใชคร้ังตอไปได  

โดยคัดเลือกแบบทดสอบนีท้ั้งหมดจํานวน 20 ขอ 
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ตาราง 7  คา X และคา X2 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ      

      4 ตัวเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนน (X) X2 นักเรียนคนที ่ คะแนน (X) X2 

1 11 121 26 18 324 

2 16 256 27 12 144 

3 11 121 28 17 289 

4 8 64 29 16 256 

5 9 81 30 19 361 

6 16 256 31 17 289 

7 17 289 32 10 100 

8 12 144 33 17 289 

9 16 256 34 7 49 

10 15 225 35 20 400 

11 9 81 36 20 400 

12 8 64 37 7 49 

13 18 324 38 12 144 

14 15 225 39 8 64 

15 20 400 40 7 49 

16 8 64 41 15 225 

17 17 289 42 8 64 

18 18 324 43 8 64 

19 19 361 44 10 100 

20 18 324 45 16 256 

21 20 400 46 19 361 

22 8 64 47 12 144 

23 9 81 48 17 289 

24 18 324 49 13 169 

25 8 64 50 17 289 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

นักเรียนคนที ่ คะแนน (X) X2 นักเรียนคนที ่ คะแนน (X) X2 

51 14 196 76 15 225 

52 15 225 77 18 324 

53 17 289 78 17 289 

54 18 324 79 16 256 

55 19 361 80 17 289 

56 7 49 81 13 169 

57 8 64 82 7 49 

58 14 196 83 14 196 

59 20 400 84 9 81 

60 8 64 85 18 324 

61 16 256 86 16 256 

62 17 289 87 17 289 

63 9 81 88 9 81 

64 8 64 89 7 49 

65 18 324 90 7 49 

66 17 289 91 19 361 

67 18 324 92 16 256 

68 16 256 93 7 49 

69 17 289 94 19 361 

70 19 361 95 12 144 

71 16 256 96 20 400 

72 17 289 97 16 256 

73 17 289 98 10 100 

74 8 64 99 8 64 

75 19 361 100 19 361 

 ∑ X = 1,404 ∑ X2 = 21,608 



 126

คาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก ชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 
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ตาราง 8  คา p คา q คา pq และคาความเชื่อมั่น (rtt ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

      คณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 

 

ขอที่ p q pq 

1 0.61 0.39 0.2379 

2 0.55 0.45 0.2475 

3 0.62 0.38 0.2356 

4 0.41 0.59 0.2419 

5 0.47 0.53 0.2491 

6 0.59 0.41 0.2419 

7 0.63 0.37 0.2331 

8 0.39 0.61 0.2379 

9 0.47 0.53 0.2491 

10 0.64 0.36 0.2304 

11 0.61 0.39 0.2379 

12 0.57 0.43 0.2451 

13 0.38 0.62 0.2356 

14 0.43 0.57 0.2451 

15 0.55 0.45 0.2475 

16 0.58 0.42 0.2436 

17 0.61 0.39 0.2379 

18 0.57 0.43 0.2451 

19 0.63 0.37 0.2331 

20 0.38 0.62 0.2356 

 

                                                       ∑ pq  =  4.8109 
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คาความเชื่อมัน่  ttr  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 
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ตาราง 9  คาความเที่ยงตรงเชิงพนิิจของแบบวัดความขยันหมั่นเพยีรจํานวน 4 ชุด 

      ชุดที ่1 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง 
 

 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

1 1 1 1 3 1 23 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 24 1 1 1 3 1 

3 1 -1 1 1 0.33 25 1 0 1 2 0.67 

4 1 1 1 3 1 26 1 0 1 2 0.67 

5 1 1 1 3 1 27 1 -1 1 1 0.33 

6 1 1 1 3 1 28 1 1 1 3 1 

7 1 -1 1 1 0.33 29 1 0 1 2 0.67 

8 1 1 1 3 1 30 1 1 1 3 1 

9 1 -1 1 1 0.33 31 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 32 1 1 1 3 1 

11 1 1 1 3 1 33 1 1 1 3 1 

12 1 1 1 3 1 34 1 0 1 2 0.67 

13 1 1 1 3 1 35 1 1 1 3 1 

14 1 1 1 3 1 36 1 0 1 2 0.67 

15 1 1 1 3 1 37 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 38 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 39 1 1 1 3 1 

18 1 0 1 2 0.67 40 1 1 1 3 1 

19 1 0 1 2 0.67 41 1 1 1 3 1 

20 1 0 1 2 0.67 42 1 1 1 3 1 

21 1 1 1 3 1 43 1 1 1 3 1 

22 1 1 1 3 1 44 1 1 1 3 1 
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ตาราง 9  (ตอ) 

      ชุดที ่1 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง (ตอ) 
 
 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที ่

2 

คนที่ 

3 

45 1 1 1 3 1 53 1 1 1 3 1 

46 1 1 1 3 1 54 1 1 1 3 1 

47 1 -1 1 1 0.33 55 1 0 1 2 0.67 

48 1 1 1 3 1 56 1 0 1 2 0.67 

49 1 1 1 3 1 57 1 -1 1 1 0.33 

50 1 1 1 3 1 58 1 1 1 3 1 

51 1 -1 1 1 0.33 59 1 0 1 2 0.67 

52 1 1 1 3 1 60 1 1 1 3 1 

 

 คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง เฉพาะขอที่มีคาดัชนี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาคา IOC ≥  0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC 0.67 – 1 

จํานวน 53 ขอ 
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ตาราง 9  (ตอ) 

      ชุดที ่2 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง (ตอ) 
 
 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

1 1 1 1 3 1 23 1 1 1 3 1 

2 1 0 1 2 0.67 24 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 25 1 0 1 2 0.67 

4 1 1 1 3 1 26 1 0 1 2 0.67 

5 1 1 1 3 1 27 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 28 1 1 1 3 1 

7 1 -1 1 1 0.33 29 1 1 1 3 1 

8 1 1 1 3 1 30 1 0 1 2 0.67 

9 1 -1 1 1 0.33 31 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 32 1 1 1 3 1 

11 1 1 1 3 1 33 1 1 1 3 1 

12 1 1 1 3 1 34 1 1 1 3 1 

13 1 1 1 3 1 35 1 1 1 3 1 

14 1 1 1 3 1 36 1 1 1 3 1 

15 1 1 1 3 1 37 1 -1 1 1 0.33 

16 1 1 1 3 1 38 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 39 1 1 1 3 1 

18 1 0 1 2 0.67 40 1 1 1 3 1 

19 1 1 1 3 1 41 1 1 1 3 1 

20 1 1 1 3 1 42 1 1 1 3 1 

21 1 0 1 2 0.67 43 1 0 1 2 0.67 

22 1 1 1 3 1 44 1 1 1 3 1 
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ตาราง 9 (ตอ) 

      ชุดที ่2 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน 
 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

45 1 1 1 3 1 53 1 1 1 3 1 

46 1 1 1 3 1 54 1 1 1 3 1 

47 1 0 1 2 0.67 55 1 1 1 3 1 

48 1 0 1 2 0.67 56 1 0 1 2 0.67 

49 1 1 1 3 1 57 1 1 1 3 1 

50 1 0 1 2 0.67 58 1 1 1 3 1 

51 1 1 1 1 3 59 1 1 1 3 1 

52 1 0 1 2 0.67 60 1 1 1 3 1 

 

 

 คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีร สําหรับเพื่อนประเมินนักเรียน เฉพาะขอที่มีคาดัชนี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาคา IOC ≥  0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC 0.67 – 1 

จํานวน 57 ขอ 
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ตาราง 9 (ตอ) 

      ชุดที ่3 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน 

 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

1 1 1 1 3 1 23 1 1 1 3 1 

2 1 0 1 2 0.67 24 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 25 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 26 1 0 1 2 0.67 

5 1 1 1 3 1 27 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 28 1 1 1 3 1 

7 1 0 1 2 0.67 29 1 1 1 3 1 

8 1 1 1 3 1 30 1 1 1 3 1 

9 1 1 1 3 1 31 1 1 1 3 1 

10 1 -1 1 1 0.33 32 1 0 1 2 0.67 

11 1 1 1 3 1 33 1 1 1 3 1 

12 1 1 1 3 1 34 1 1 1 3     1 

13 1 1 1 3 1 35 1 1 1 3 1 

14 1 1 1 3 1 36 1 0 1 2 0.67 

15 1 0 1 2 0.67 37 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 38 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 39 1 1 1 3 1 

18 1 0 1 2 0.67 40 1 1 1 3 1 

19 1 1 1 3 1 41 1 1 1 3 1 

20 1 1 1 3 1 42 1 1 1 3 1 

21 1 1 1 3 1 43 1 1 1 3 1 

22 1 1 1 3 1 44 1 1 1 3 1 
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ตาราง 9 (ตอ) 

      ชุดที ่3 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน (ตอ) 
 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

45 1 0 1 2 0.67 53 1 1 1 3 1 

46 1 1 1 3 1 54 1 0 1 2 0.67 

47 1 1 1 3 1 55 1 1 1 3 1 

48 1 1 1 3 1 56 1 1 1 3 1 

49 1 1 1 3 1 57 1 1 1 3 1 

50 1 1 1 3 1 58 1 1 1 3 1 

51 1 0 1 2 0.67 59 1 -1 1 1 0.33 

52 1 1 1 3 1 60 1 1 1 3 1 

 

 คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีร สําหรับผูปกครองประเมนินกัเรยีนเฉพาะขอทีม่ีคาดัชนี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาคา IOC ≥  0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC    0.67 – 1 

จํานวน 58 ขอ 
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ตาราง 9 (ตอ) 

      ชุดที ่4 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับครูประเมินนักเรียน  
 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

1 1 1 1 3 1 23 1 1 1 3 1 

2 1 0 1 2 0.67 24 1 1 1 3 1 

3 1 0 1 2 0.67 25 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 26 1 1 1 3 1 

5 1 1 1 3 1 27 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 28 1 0 1 2 0.67 

7 1 1 1 3 1 29 1 1 1 3 1 

8 1 1 1 3 1 30 1 1 1 3 1 

9 1 1 1 3 1 31 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 32 1 1 1 3 1 

11 1 1 1 3 1 33 1 0 1 2 0.67 

12 1 0 1 2 0.67 34 1 0 1 2 0.67 

13 1 1 1 3 1 35 1 1 1 3 1 

14 1 1 1 3 1 36 1 -1 1 1 0.33 

15 1 1 1 3 1 37 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 38 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 39 1 1 1 3 1 

18 1 1 1 3 1 40 1 1 1 3 1 

19 1 1 1 3 1 41 1 -1 1 1 0.33 

20 1 0 1 2 0.67 42 1 1 1 3 1 

21 1 1 1 3 1 43 1 1 1 3 1 

22 1 0 1 2 0.67 44 1 1 1 3 1 
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ตาราง 9 (ตอ) 

     ชุดที่ 4 แบบวัดความขยันหม่ันเพียร สําหรับครูประเมินนักเรียน (ตอ) 
 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC ขอที่ 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

45 1 1 1 3 1 53 1 1 1 3 1 

46 1 1 1 3 1 54 1 1 1 3 1 

47 1 1 1 3 1 55 1 0 1 2 0.67 

48 1 1 1 3 1 56 1 1 1 3 1 

49 1 1 1 3 1 57 1 1 1 3 1 

50 1 0 1 2 0.67 58 1 1 1 3 1 

51 1 0 1 2 0.67 59 1 1 1 3 1 

52 1 1 1 3 1 60 1  -1 1 1 0.33 

 
 คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีร สําหรับครูประเมินนกัเรียนเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาคา IOC ≥  0.5 จึงคัดเลือกขอทีม่ีคา IOC  0.67 – 1  

จํานวน 57 ขอ 
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ตาราง 10  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัความขยนัหมั่นเพียรจํานวน 4 ชุด   

      ชุดที ่1 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง 
 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

1 0.67 คัดเลือก 19 0.76 คัดเลือก 37 0.35 ไมเลือก 

2 0.74 คัดเลือก 20 0.69 คัดเลือก 38 0.55 ไมเลือก 

3 0.57 คัดเลือก 21 0.68 คัดเลือก 39 0.79 คัดเลือก 

4 0.71 คัดเลือก 22 0.59 คัดเลือก 40 0.68 คัดเลือก 

5 0.66 คัดเลือก 23 0.54 ไมเลือก 41 0.53 ไมเลือก 

6 0.73 คัดเลือก 24 0.76 คัดเลือก 42 0.68 คัดเลือก 

7 0.84 ไมเลือก 25 0.75 คัดเลือก 43 0.75 คัดเลือก 

8 0.57 ไมเลือก 26 0.48 ไมเลือก 44 0.48 ไมเลือก 

9 0.79 คัดเลือก 27 0.49 ไมเลือก 45 0.77 คัดเลือก 

10 0.66 คัดเลือก 28 0.78 คัดเลือก 46 0.71 คัดเลือก 

11 0.65 คัดเลือก 29 0.68 คัดเลือก 47 0.69 คัดเลือก 

12 0.57 คัดเลือก 30 0.71 คัดเลือก 48 0.72 คัดเลือก 

13 0.58 คัดเลือก 31 0.69 คัดเลือก 49 0.65 คัดเลือก 

14 0.54 ไมเลือก 32 0.50 ไมเลือก 50 0.68 คัดเลือก 

15 0.53 คัดเลือก 33 0.78 คัดเลือก 51 0.77 คัดเลือก 

16 0.78 คัดเลือก 34 0.65 คัดเลือก 52 0.72 คัดเลือก 

17 0.56 ไมเลือก 35 0.58 คัดเลือก 53 0.76 คัดเลือก 

18 0.34 ไมเลือก 36 0.75 คัดเลือก    

 

คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีรเฉพาะขอที่มีคาอาํนาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.58 – 0.79 

ซึ่งเปนขอที่แยกคนไดและสามารถนาํไปใชคร้ังตอไปได โดยคัดเลือกแบบทดสอบนีท้ั้งหมด 

จํานวน 40 ขอ 
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ตาราง 10  (ตอ)   

      ชุดที ่2 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน 
 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

1 0.78 คัดเลือก 20 0.69 คัดเลือก 39 0.51 ไมเลือก 

2 0.81 คัดเลือก 21 0.51 ไมเลือก 40 0.68 คัดเลือก 

3 0.69 คัดเลือก 22 0.69 คัดเลือก 41 0.73 คัดเลือก 

4 0.76 คัดเลือก 23 0.52 ไมเลือก 42 0.44 ไมเลือก 

5 0.55 ไมเลือก 24 0.79 คัดเลือก 43 0.68 คัดเลือก 

6 0.58 ไมเลือก 25 0.73 คัดเลือก 44 0.75 คัดเลือก 

7 0.78 คัดเลือก 26 0.68 คัดเลือก 45 0.77 คัดเลือก 

8 0.69 คัดเลือก 27 0.69 คัดเลือก 46 0.41 ไมเลือก 

9 0.57 ไมเลือก 28 0.34 ไมเลือก 47 0.78 คัดเลือก 

10 0.48 ไมเลือก 29 0.78 คัดเลือก 48 0.69 คัดเลือก 

11 0.82 คัดเลือก 30 0.65 คัดเลือก 49 0.76 คัดเลือก 

12 0.79 คัดเลือก 31 0.79 คัดเลือก 50 0.76 คัดเลือก 

13 0.45 ไมเลือก 32 0.81 คัดเลือก 51 0.50 ไมเลือก 

14 0.77 คัดเลือก 33 0.77 คัดเลือก 52 0.65 คัดเลือก 

15 0.69 คัดเลือก 34 0.47 คัดออก 53 0.77 คัดเลือก 

16 0.67 คัดเลือก 35 0.52 ไมเลือก 54 0.48 ไมเลือก 

17 0.59 คัดเลือก 36 0.67 คัดเลือก 55 0.79 คัดเลือก 

18 0.46 ไมเลือก 37 0.69 คัดเลือก 56 0.42 ไมเลือก 

19 0.78 คัดเลือก 38 0.73 คัดเลือก 57 0.66 คัดเลือก 

 

คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีรเฉพาะขอที่มีคาอาํนาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.59 – 0.82 

ซึ่งเปนขอที่แยกคนไดและสามารถนาํไปใชคร้ังตอไปได โดยคัดเลือกแบบทดสอบนีท้ั้งหมด 

จํานวน 40 ขอ 
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ตาราง 10  (ตอ)   

      ชุดที ่3 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน 
 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

1 0.78 คัดเลือก 21 0.49 ไมเลือก 41 0.81 คัดเลือก 

2 0.50 ไมเลือก 22 0.79 คัดเลือก 42 0.78 คัดเลือก 

3 0.69 คัดเลือก 23 0.79 คัดเลือก 43 0.78 คัดเลือก 

4 0.51 ไมเลือก 24 0.48 ไมเลือก 44 0.69 คัดเลือก 

5 0.78 คัดเลือก 25 0.73 คัดเลือก 45 0.77 คัดเลือก 

6 0.77 คัดเลือก 26 0.47 คัดออก 46 0.49 ไมเลือก 

7 0.52 ไมเลือก 27 0.81 คัดเลือก 47 0.77 คัดเลือก 

8 0.49 ไมเลือก 28 0.79 คัดเลือก 48 0.68 คัดเลือก 

9 0.50 ไมเลือก 29 0.50 ไมเลือก 49 0.50 ไมเลือก 

10 0.79 คัดเลือก 30 0.49 ไมเลือก 50 0.79 คัดเลือก 

11 0.69 คัดเลือก 31 0.77 คัดเลือก 51 0.66 คัดเลือก 

12 0.80 คัดเลือก 32 0.74 คัดเลือก 52 0.68 คัดเลือก 

13 0.76 คัดเลือก 33 0.68 คัดเลือก 53 0.75 คัดเลือก 

14 0.74 คัดเลือก 34 0.51 ไมเลือก 54 0.48 ไมเลือก 

15 0.69 คัดเลือก 35 0.50 ไมเลือก 55 0.76 คัดเลือก 

16 0.51 ไมเลือก 36 0.58 คัดเลือก 56 0.77 คัดเลือก 

17 0.48 ไมเลือก 37 0.65 คัดเลือก 57 0.80 คัดเลือก 

18 0.76 คัดเลือก 38 0.66 คัดเลือก 58 0.68 คัดเลือก 

19 0.79 คัดเลือก 39 0.78 คัดเลือก    

20 0.81 คัดเลือก 40 0.52 ไมเลือก    

 

คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีรเฉพาะขอที่มีคาอาํนาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.58 – 0.81 

ซึ่งเปนขอที่แยกคนไดและสามารถนาํไปใชคร้ังตอไปได โดยคัดเลือกแบบทดสอบนีท้ั้งหมด 

จํานวน 40 ขอ 
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ตาราง 10  (ตอ) 

      ชุดที ่4 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

ขอ

ที ่
r 

ผลการ

พิจารณา 

1 0.65 คัดเลือก 20 0.68 คัดเลือก 39 0.73 คัดเลือก 

2 0.77 คัดเลือก 21 0.57 ไมเลือก 40 0.73 คัดเลือก 

3 0.50 ไมเลือก 22 0.55 ไมเลือก 41 0.64 คัดเลือก 

4 0.48 ไมเลือก 23 0.77 คัดเลือก 42 0.59 คัดเลือก 

5 0.51 ไมเลือก 24 0.74 คัดเลือก 43 0.57 ไมเลือก 

6 0.59 คัดเลือก 25 0.63 คัดเลือก 44 0.55 ไมเลือก 

7 0.63 คัดเลือก 26 0.57 ไมเลือก 45 0.56 ไมเลือก 

8 0.65 คัดเลือก 27 0.77 คัดเลือก 46 0.79 คัดเลือก 

9 0.74 คัดเลือก 28 0.76 คัดเลือก 47 0.81 คัดเลือก 

10 0.74 คัดเลือก 29 0.68 คัดเลือก 48 0.67 คัดเลือก 

11 0.69 คัดเลือก 30 0.57 ไมเลือก 49 0.47 ไมเลือก 

12 073 คัดเลือก 31 0.55 ไมเลือก 50 0.59 คัดเลือก 

13 0.77 คัดเลือก 32 0.58 ไมเลือก 51 0.68 คัดเลือก 

14 0.76 คัดเลือก 33 0.73 คัดเลือก 52 0.78 คัดเลือก 

15 0.68 คัดเลือก 34 0.74 คัดเลือก 53 0.79 คัดเลือก 

16 0.58 ไมเลือก 35 0.54 ไมเลือก 54 0.54 ไมเลือก 

17 0.59 คัดเลือก 36 0.76 คัดเลือก 55 0.55 ไมเลือก 

18 0.63 คัดเลือก 37 0.74 คัดเลือก 56 0.79 คัดเลือก 

19 0.66 คัดเลือก 38 0.69 คัดเลือก 57 0.68 คัดเลือก 

 

คัดเลือกแบบวัดความขยนัหมั่นเพยีรเฉพาะขอที่มีคาอาํนาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.59 – 0.79 

ซึ่งเปนขอที่แยกคนไดและสามารถนาํไปใชคร้ังตอไปได โดยคัดเลือกแบบทดสอบนีท้ั้งหมด 

จํานวน 40 ขอ 
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ตาราง 11  คาความเชื่อมัน่  xyr  ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร 

      ชุดที ่1 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง 
 

คน

ที ่
X X 2 

คน

ที ่
X X 2 

คน

ที ่
X X 2 

1 65 4225 26 108 11664 51 92 8464 

2 97 9409 27 81 6561 52 95 9025 

3 63 3969 28 109 11881 53 103 10609 

4 64 4096 29 102 10404 54 110 12100 

5 63 3969 30 104 10816 55 113 12769 

6 97 9409 31 114 12996 56 62 3844 

7 99 9801 32 107 11449 57 68 4624 

8 71 5041 33 70 4900 58 92 8464 

9 98 9604 34 67 4489 59 115 13225 

10 93 8649 35 64 4096 60 62 3844 

11 91 8281 36 111 12321 61 100 10000 

12 63 3969 37 110 12100 62 103 10609 

13 100 10000 38 77 5929 63 61 3721 

14 97 9409 39 61 3721 64 64 4096 

15 107 11449 40 63 3969 65 112 12544 

16 61 3721 41 90 8100 66 100 10000 

17 62 3844 42 63 3969 67 114 12996 

18 107 11449 43 65 4225 68 109 11881 

19 113 12769 44 71 5041 69 105 11025 

20 115 13225 45 102 10404 70 113 12769 

21 113 12769 46 112 12544 71 102 10404 

22 69 4761 47 80 6400 72 102 10404 

23 67 4489 48 105 11025 73 100 10000 

24 112 12544 49 82 6724 74 64 4096 

25 66 4356 50 106 11236 75 111 12321 
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ตาราง 11  (ตอ) 

      ชุดที ่1 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง (ตอ) 

 

คน

ที ่
X X 2 

คน

ที ่
X X 2 

คน

ที ่
X X 2 

76 94 8836 85 102 10404 94 115 13225 

77 108 11664 86 98 9604 95 87 7569 

78 102 10404 87 104 10816 96 110 12100 

79 96 9216 88 74 5476 97 102 10404 

80 102 10404 89 69 4761 98 63 3969 

81 81 6561 90 71 5041 99 73 5329 

82 61 3721 91 97 9409 100 110 12100 

83 85 7225 92 105 11025    

84 71 5041 93 64 4096    

 ∑ X = 

8,993 
∑X2 = 

844,405 

 
 

คาความแปรปรวนของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง (ชุดที ่1) 
 

       st
2    = 

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  
 

       =  
)1100(100

049,874,80)405,844(100
−

−  
        

    =  
900,9

049,874,80500,440,84 −    
        

    =  25.360    
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ตาราง 12  คา si
2  ในการหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร        

     สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง (ชุดที่ 1)   

 

ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 

1 2.18 11 2.84 21 1.88 31 1.84 

2 1.87 12 2.55 22 1.87 32 1.75 

3 2.31 13 1.85   23 1.76 3 1.78 

4 2.34 14 2.58 24 2.2 34 2.1 

5 1.95 15 2.09 25 2.36 35 1.87 

6 1.98 16 2.27 26 2.48 36 1.65 

7 2.12 17 2.32 27 2.56 37 1.87 

8 1.87 18 2.32 28 2.45 38 2.11 

9 1.89 19 2.18 29 1.97 39 2.1 

10 2.57 20 1.92 30 1.54 40 1.67 

                                                                                                       ∑ si
2   =    83.81 

 

 

การคํานวณหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) 

 

∝   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
n   

 

∝   =  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

− 25.360
81.831

140
40   

 

∝   =  0.79 
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ตาราง 13  คาความเชื่อมัน่  xyr  ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร 

      ชุดที ่2 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน 
 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

1 70 4900 26 110 12100 51 105 11025 

2 102 10404 27 92 8464 52 99 9801 

3 71 5041 28 105 11025 53 110 12100 

4 68 4624 29 103 10609 54 112 12544 

5 70 4900 30 110 12100 55 111 12321 

6 103 10609 31 111 12321 56 74 5476 

7 112 12544 32 70 4900 57 76 5776 

8 86 7396 33 109 11881 58 94 8836 

9 102 10404 34 69 4761 59 110 12100 

10 108 11664 35 114 12996 60 67 4489 

11 81 6561 36 116 13456 61 101 10201 

12 79 6241 37 69 4761 62 100 10000 

13 110 12100 38 86 7396 63 70 4900 

14 104 10816 39 69 4761 64 69 4761 

15 117 13689 40 69 4761 65 110 12100 

16 69 4761 41 95 9025 66 100 10000 

17 110 12100 42 74 5476 67 110 12100 

18 110 12100 43 68 4624 68 105 11025 

19 113 12769 44 83 6889 69 98 9604 

20 115 13225 45 110 12100 70 100 10000 

21 115 13225 46 115 13225 71 104 10816 

22 71 5041 47 88 7744 72 108 11664 

23 73 5329 48 110 12100 73 98 9604 

24 114 12996 49 98 9604 74 68 4624 

25 68 4624 50 105 11025 75 100 10000 
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ตาราง 13  (ตอ) 

      ชุดที ่2 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน 
 
 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

76 98 9604 85 105 11025 94 113 12769 

77 110 12100 86 99 9801 95 90 8100 

78 105 11025 87 109 11881 96 117 13689 

79 98 9604 88 87 7569 97 101 10201 

80 102 10404 89 71 5041 98 76 5776 

81 86 7396 90 72 5184 99 69 4761 

82 73 5329 91 111 12321 100 102 10404 

83 88 7744 92 110 12100    

84 74 5476 93 70 4900    

 ∑ X = 

9,424 
∑X2 = 

916,238 

 
 

คาความแปรปรวนของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน (ชุดที่ 2) 
 

       st
2    = 

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  
 

       =  
)1100(100

776,811,88)238,916(100
−

−  
        

    =  
900,9

776,811,88800,623,91 −    
        

    =  04.284    
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ตาราง 14  คา si
2  ในการหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร   

      สําหรับเพือ่นประเมนินกัเรียน (ชุดที่ 2)   
 
 

ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 

1 1.53 11 2.34 21 2.04 31 1.96 

2 1.68 12 2.21 22 1.64 32 1.67 

3 2.12 13 2.04   23 1.26 3 1.55 

4 1.88 14 2.22 24 2.08 34 1.21 

5 1.78 15 1.67 25 2.12 35 1.48 

6 2.1 16 1.67 26 2.32 36 1.78 

7 1.85 17 1.88 27 2.22 37 1.54 

8 1.67 18 1.65 28 2.15 38 2.11 

9 1.98 19 1.89 29 1.26 39 2.08 

10 1.93 20 2.21 30 1.4 40 1.34 

                                                                                                       ∑ si
2   =    73.51 

 

 

การคํานวณหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) 

 

∝   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
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2

2

1
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s
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n
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∝   =  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

− 04.284
51.731

140
40   

 

∝   =  0.76 
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ตาราง 15  คาความเชื่อมัน่  xyr  ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร 

      ชุดที ่3 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน 
 
 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

1 68 4624 26 104 10816 51 112 12544 

2 100 10000 27 90 8100 52 101 10201 

3 67 4489 28 105 11025 53 110 12100 

4 64 4096 29 110 12100 54 117 13689 

5 69 4761 30 115 13225 55 116 13456 

6 101 10201 31 110 12100 56 70 4900 

7 100 10000 32 98 9604 57 71 5041 

8 80 6400 33 113 12769 58 108 11664 

9 102 10404 34 89 7921 59 116 13456 

10 99 9801 35 64 4096 60 71 5041 

11 98 9604 36 116 13456 61 105 11025 

12 67 4489 37 118 13924 62 108 11664 

13 100 10000 38 80 6400 63 71 5041 

14 97 9409 39 92 8464 64 78 6084 

15 100 10000 40 71 5041 65 117 13689 

16 68 4624 41 101 10201 66 116 13456 

17 67 4489 42 66 4356 67 110 12100 

18 102 10404 43 71 5041 68 114 12996 

19 110 12100 44 89 7921 69 116 13456 

20 112 12544 45 107 11449 70 110 12100 

21 113 12769 46 112 12544 71 98 9604 

22 81 6561 47 99 9801 72 111 12321 

23 79 6241 48 105 11025 73 109 11881 

24 110 12100 49 96 9216 74 89 7921 

25 69 4761 50 110 12100 75 116 13456 
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ตาราง 15  (ตอ) 

      ชุดที ่3 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน 
 
 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

76 110 12100 85 116 13456 94 115 13225 

77 116 13456 86 109 11881 95 98 9604 

78 116 13456 87 110 12100 96 115 13225 

79 112 12544 88 72 5184 97 108 11664 

80 110 12100 89 69 4761 98 87 7569 

81 92 8464 90 70 4900 99 81 6561 

82 71 5041 91 117 13689 100 118 13924 

83 104 10816 92 110 12100    

84 82 6724 93 69 4761    

 ∑ X = 

9,691 
∑X2 = 

969,757 

 
 

คาความแปรปรวนของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร สําหรับผูปกครองประเมนินกัเรียน (ชุดที่ 3) 
 

       st
2    = 

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  
 

       =  
)1100(100

481,915,93)757,969(100
−

−  
        

    =  
900,9

481,915,93700,975,96 −    
        

    =  11.309    
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ตาราง 16  คา si
2  ในการหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร 

      สําหรับผ ูปกครองประเมินนกัเรียน (ชุดที่ 3)   

 

ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 

1 1.87 11 2.24 21 1.78 31 2.08 

2 1.56 12 1.78 22 1.56 32 1.55 

3 1.78 13 2.45   23 1.87 3 1.78 

4 2.2 14 2.09 24 2.09 34 2.09 

5 1.91 15 2.36 25 2.17 35 1.97 

6 2.22 16 2.18 26 2.23 36 1.76 

7 2.12 17 1.79 27 2.43 37 1.69 

8 1.97 18 1.57 28 2.19 38 2.21 

9 1.44 19 1.78 29 1.76 39 1.88 

10 2.32 20 1.09 30 1.98 40 2.15 

                                                                                                       ∑ si
2   =    77.94 

 

 

การคํานวณหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) 

 

∝   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
n   

 

∝   =  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

− 11.309
94.771

140
40   

 

∝   =  0.77 
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ตาราง 17  คาความเชื่อมัน่  xyr  ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร 

      ชุดที ่4 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับครูประเมินนักเรียน 

 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

คน

ที ่
      X X 2 

1 67 4489 26 110 12100 51 92 8464 

2 100 10000 27 75 5625 52 95 9025 

3 70 4900 28 105 11025 53 106 11236 

4 63 3969 29 100 10000 54 111 12321 

5 65 4225 30 115 13225 55 113 12769 

6 99 9801 31 104 10816 56 70 4900 

7 103 10609 32 71 5041 57 69 4761 

8 75 5625 33 103 10609 58 92 8464 

9 98 9604 34 61 3721 59 116 13456 

10 92 8464 35 116 13456 60 65 4225 

11 62 3844 36 115 13225 61 113 12769 

12 61 3721 37 61 3721 62 106 11236 

13 108 11664 38 77 5929 63 65 4225 

14 93 8649 39 63 3969 64 64 4096 

15 110 12100 40 64 4096 65 115 13225 

16 62 3844 41 91 8281 66 103 10609 

17 62 3844 42 63 3969 67 114 12996 

18 107 11449 43 65 4225 68 103 10609 

19 115 13225 44 73 5329 69 111 12321 

20 110 12100 45 104 10816 70 115 13225 

21 117 13689 46 113 12769 71 104 10816 

22 61 3721 47 75 5625 72 112 12544 

23 63 3969 48 105 11025 73 113 12769 

24 109 11881 49 83 6889 74 66 4356 

25 60 3600 50 105 11025 75 114 12996 
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ตาราง 17  (ตอ) 

      ชุดที ่4 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 
 

คน

ที ่
X X  2 

คน

ที ่
X X 2 

คน

ที ่
X X 2 

76 101 10201 85 115 13225 94 115 13225 

77 114 12996 86 108 11664 95 90 8100 

78 103 10609 87 112 12544 96 118 13924 

79 100 10000 88 69 4761 97 105 11025 

80 105 11025 89 68 4624 98 81 6561 

81 92 8464 90 68 4624 99 69 4761 

82 69 4761 91 115 13225 100 114 12996 

83 93 8649 92 108 11664    

84 68 4624 93 70 4900    

 ∑ X = 

9,166 
∑X 2 = 

881,062 

 
 

คาความแปรปรวนของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร สําหรับครูประเมินนกัเรียน (ชดุที่ 4) 
 

       st
2    = 

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  
 

       =  
)1100(100

556,015,84)062,881(100
−

−  
        

    =  
900,9

556,015,84200,106,88 −    
        

    =  20.413    
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ตาราง 18  คา si
2  ในการหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) ของแบบวัดความขยนัหมั่นเพียร  

      สําหรับครูประเมินนักเรยีน (ชุดที่ 4)  
  
 

ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 ขอที่ si
2 ขอที่ si

2 

1 2.18 11 2.56 21 1.93 31 1.84 

2 1.97 12 2.21 22 2.1 32 1.88 

3 2.21 13 1.87   23 1.67 3 1.65 

4 2.23 14 2.24 24 1.95 34 2.08 

5 1.98 15 2.08 25 2.08 35 1.97 

6 2.07 16 2.11 26 1.76 36 2.23 

7 1.86 17 1.85 27 2.16 37 1.98 

8 1.87 18 1.97 28 2.43 38 2.08 

9 1.77 19 2.31 29 1.97 39 1.98 

10 2.23 20 1.98 30 1.54 40 1.77 

                                                                                                       ∑ si
2   =    80.60 

 

 

การคํานวณหาความเชื่อมัน่ (∝ - Coefficient) 

 

∝   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
n   

 

∝   =  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

− 20.413
60.801

140
40   

 

∝   =  0.82 
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ตาราง 19  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างคณิตศาสตรแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชั้น   

      มัธยมศึกษาปที ่2 โดยใชแบบทดสอบ t (t – test one group) (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 

 

คนที ่ คะแนน (X) คนที ่ คะแนน (X) 

1 15 15 15 

2 16 16 13 

3 13 17 15 

4 15 18 15 

5 19 19 16 

6 17 20 15 

7 15 21 14 

8 16 22 13 

9 14 23 15 

10 20 24 15 

11 16 25 14 

12 15 26 16 

13 14 27 19 

14 13 28 17 

                  ∑X = 430                                                       X  = 15.36 

 
 
คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างคณิตศาสตร 

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)430()690,6(28 2

−
−  

 
                                           =  1.789 
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ทดสอบสมมตฐิานนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวน ผานเกณฑรอยละ 60 ( 120 =μ ) ดวยสถิติ t – test one group 

            t    =   

n
s

X 0μ−  ,     df  =  28 – 1 

 

    =  

28
789.1

1236.15 −  

 

    =  92.9  

 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากบั 2.7707 ที่ระดับนยัสําคัญที่ 

.01 df = 28-1 = 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155

ตาราง 20 คะแนนแบบวัดความขยนัหมั่นเพียรจํานวน 4 ชุด  

      ชุดที ่1 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับนักเรียนประเมนิตนเอง 
 

คนที ่
กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 
คนที ่

กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 

D D2 D D2 

1 94 104 10 100 15 86 100 14 196 

2 95 105 10 100 16 87 102 15 225 

3 84 93 9 81 17 79 105 26 676 

4 94 100 6 36 18 84 103 19 361 

5 99 111 12 144 19 94 113 19 361 

6 100 114 14 196 20 87 104 17 289 

7 90 99 9 81 21 91 98 7 49 

8 98 109 11 121 22 81 100 19 361 

9 88 99 11 121 23 90 102 12 144 

10 99 119 20 400 24 93 104 11 121 

11 92 106 14 196 25 95 102 7 49 

12 86 106 20 400 26 95 100 5 25 

13 86 99 13 169 27 98 116 18 324 

14 78 103 25 625 28 91 104 13 169 

 

คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 1 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง (กอนเรียน) 

เนื่องจาก ∑X = 2,534 ;  ∑X 2 = 230,336 ;  n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)534,2()336,230(28 2

−
−  

 

                                           =  6.113 
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คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 1 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง (หลังเรียน) 

เนื่องจาก ∑X = 2,920 ;  ∑X 2 = 305,456 ; n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)920,2()456,305(28 2

−
−  

 

                                           =  5.906 

 

 

ทดสอบสมมตฐิานนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีความขยันหมัน่เพียร

สําหรับนักเรียนประเมนิตนเองสูงขึ้น ดวยสถิติ t-test for Dependent Samples   
เนื่องจาก ∑D = 386 ;  ∑D2 = 6,120 ;   (∑D)2 = 148,996 ;  n = 28 

 

ดังนั้น            t   =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 ,     df  =  n – 1 

 

    =   

128
996,148)120,6(28

386

−
−

 

 

   =   13.412 

 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากบั 2.7707 ที่ระดับนยัสําคัญที่ 

.01 df = 28-1 = 27) 
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ตาราง 20 (ตอ) 

      ชุดที ่2 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน 
 

คนที ่
กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 
คนที ่

กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 

D D2 D D2 

1 92 102 10 100 15 87 104 17 289 

2 96 107 11 121 16 86 104 18 324 

3 86 95 9 81 17 81 103 22 484 

4 95 102 7 49 18 82 105 23 529 

5 102 115 13 169 19 95 112 17 289 

6 100 110 10 100 20 88 105 17 289 

7 93 103 10 100 21 89 96 7 49 

8 101 110 9 81 22 83 103 20 400 

9 89 98 9 81 23 86 100 14 196 

10 100 119 19 361 24 94 102 8 64 

11 94 107 13 169 25 94 99 5 25 

12 86 105 19 361 26 94 110 16 256 

13 85 97 12 144 27 100 111 11 121 

14 81 101 20 400 28 92 108 16 256 

 

คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 2 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับเพื่อนประเมินนกัเรียน (กอนเรียน) 

เนื่องจาก ∑X = 2,551 ;  ∑X 2 = 233,491 ;  n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)551,2()491,233(28 2

−
−  

 

                                           =  6.315 
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คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 2 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับเพื่อนประเมินนกัเรียน (หลังเรียน) 

เนื่องจาก ∑X = 2,933 ;  ∑X 
2 = 308,115 ; n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)933,2()115,308(28 2

−
−  

 

                                           =  5.720 

 

 

ทดสอบสมมตฐิานนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีความขยันหมัน่เพียร

สําหรับเพื่อนประเมินนักเรยีนสงูขึ้น ดวยสถิติ t-test for Dependent Samples   
เนื่องจาก ∑D = 382 ;  ∑D2 = 5,888 ;   (∑D)2 = 145,924 ;  n = 28 

 

ดังนั้น            t   =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 ,     df  =  n – 1 

 

    =   

128
924,145)888,5(28

382

−
−

 

 

   =   14.423 

 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากบั 2.7707 ที่ระดับนยัสําคัญที่ 

.01 df = 28-1 = 27) 
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ตาราง 20 (ตอ) 

      ชุดที ่3 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน 
 

คนที ่
กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 
คนที ่

กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 

D D2 D D2 

1 95 104 9 81 15 84 100 16 256 

2 97 103 6 36 16 85 99 14 196 

3 83 91 8 64 17 76 104 28 784 

4 95 103 8 64 18 84 100 16 256 

5 99 117 18 324 19 96 111 15 225 

6 99 113 14 196 20 88 100 12 144 

7 89 100 11 121 21 90 98 8 64 

8 99 107 8 64 22 84 101 17 289 

9 86 100 14 196 23 89 104 15 225 

10 102 116 14 196 24 92 106 14 196 

11 93 110 17 289 25 92 101 9 81 

12 85 104 19 361 26 97 112 15 225 

13 83 99 16 256 27 96 116 20 400 

14 79 100 21 441 28 93 110 17 289 

 

คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 3 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับผูปกครองประเมินนักเรยีน (กอนเรียน) 

เนื่องจาก ∑X = 2,530 ;  ∑X 2 = 229,828 ;  n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)530,2()828,229(28 2

−
−  

 

                                           =  6.734 
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คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 3 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับผูปกครองประเมินนักเรยีน (หลังเรียน) 

เนื่องจาก ∑X = 2,929 ;  ∑X 
2 = 307,491 ; n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)929,2()491,307(28 2

−
−  

 

                                           =  6.373 

 

 

ทดสอบสมมตฐิานนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีความขยันหมัน่เพียร

สําหรับผูปกครองประเมินนกัเรียนสงูขึ้น ดวยสถิติ t-test for Dependent Samples   
เนื่องจาก ∑D = 399 ;  ∑D2 = 6,319 ;   (∑D)2 = 159,201 ;  n = 28 

 

ดังนั้น            t   =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 ,     df  =  n – 1 

 

    =   

128
201,159)319,6(28

399

−
−

 

 

   =   15.570 

 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากบั 2.7707 ที่ระดับนยัสําคัญที่ 

.01 df = 28-1 = 27) 
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ตาราง 20 (ตอ) 

      ชุดที ่4 แบบวัดความขยันหมั่นเพยีร สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คนที ่
กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 
คนที ่

กอน

เรียน 

หลัง 

เรียน 

ผลตาง 

D D2 D D2 

1 91 100 9 81 15 81 103 22 484 

2 96 107 11 121 16 84 93 9 81 

3 83 88 5 25 17 76 101 25 625 

4 93 99 6 36 18 81 95 14 196 

5 97 114 17 289 19 94 106 12 144 

6 97 109 12 144 20 79 103 24 576 

7 88 106 18 324 21 87 96 9 81 

8 98 106 8 64 22 79 94 15 225 

9 84 91 7 49 23 89 99 10 100 

10 97 113 16 256 24 90 104 14 196 

11 89 102 13 169 25 92 95 3 9 

12 83 105 22 484 26 99 114 15 225 

13 82 94 12 144 27 94 118 24 576 

14 76 94 18 324 28 95 115 20 400 

 

คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 4 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับครูประเมินนักเรียน (กอนเรียน) 

เนื่องจาก ∑x = 2,474 ;  ∑x2 = 219,964 ;  n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)474,2()964,219(28 2

−
−  

 

                                           =  7.119 
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คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความขยนัหมัน่เพียร 

ชุดที่ 4 แบบวดัความขยนัหมั่นเพียร สําหรับครูประเมินนักเรียน (หลังเรียน) 

เนื่องจาก ∑X = 2,864 ;  ∑X 2 = 294,662 ; n = 28 

  

s  =   
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

 

       =  
)128(28

)864,2()662,294(28 2

−
−  

 

                                           =  7.972 

 

 

ทดสอบสมมตฐิานนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบคุณธรรมนําความรูมีความขยันหมัน่เพียร

สําหรับครูประเมินนักเรียนสงูขึ้น ดวยสถิติ t-test for Dependent Samples   
เนื่องจาก ∑D = 390 ;  ∑D2 = 6,428 ;   (∑D)2 = 152,100 ;  n = 28 

 

ดังนั้น            t   =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 ,     df  =  n – 1 

 

    =   

128
100,152)428,6(28

390

−
−

 

 

   =   12.136 

 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากบั 2.7707 ที่ระดับนยัสําคัญที่ 

.01 df = 28-1 = 27) 
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ภาคผนวก ข 
 

แผนการจัดการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชการสอนแบบคุณธรรมนําความรู 
เรื่องอัตราสวน ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชวงช้ันที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

 

รายวิชาคณิตศาสตร   รหัสวิชา ค32101   มัธยมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง การเขียนอัตราและอตัราสวน     ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552          เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง  

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

สาระหลักที ่1: จํานวนและการดําเนนิการ 

มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา ค1.1.  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ 

การใชจํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ค1.1.3. เขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ และนําไปใช 

ในการแกปญหาได 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
  1.1.  ดานความรู นักเรียนสามารถ 

   1.1.1.  อธิบายความหมายของอัตราสวนได 

   1.1.2.  เขียนอัตราสวนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณชนิดเดียวกัน และตางกนัได 

  1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 

   1.2.1.  ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตสาสตร และนาํเสนอได 

   1.2.2.  เชื่อมโยงความรูเร่ืองอัตราสวน กับความรูรอบตัวในชีวิตประจาํวันได   

  1.3 ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค นกัเรียน 

   1.3.1.  มีความรับผิดชอบ 

   1.3.2.  มีความขยันหมั่นเพยีร 

   1.3.3.  ทํางานอยางเปนระบบ 

 
2.  สาระการเรียนรู 

  2.1.  บทนิยาม    
  ความสัมพันธที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจมหีนวยเดียวกนัหรอื 

หนวยตางกนัก็ได เรียกวา อัตราสวน 
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  2.2.  วิธีการเขียนอัตราสวน    อัตราสวนของปริมาณ a  ตอ ปริมาณ b  เขียนแทนดวย  

a  : b หรือ  
b
a   เรียก a  วา “จํานวนแรกหรือจํานวนที่หนึ่งของอัตราสวน”  และเรียก b วา  

“จํานวนหลงัหรือจํานวนที่สองของอัตราสวน” อัตราสวน a  ตอ b  จะพิจารณาเฉพาะกรณีที่        

a  และ b  เปนจาํนวนบวกเทานัน้ 
  ขอสังเกต   

1.  เมื่อ ba ≠  อัตราสวน ba : ไมใชอัตราสวนเดียวกับ ab :  

2.  อัตราสวนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหนวยเดยีวกนัและมีความ 

ชัดเจนวาเปนหนวยของสิง่ใด เชน น้าํหนัก หรือ ปริมาตร เราไมนยิมเขยีนหนวยกาํกบัไว 

3.  อัตราสวนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหนวยตางกนั เราจะเขียนหนวย 

กํากับไว 

 
   3.  กิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นนํา  (10 นาท)ี 
  1.  ครูแจงจุดประสงคการเรยีนรูในรายชั่วโมงนี ้

2.  ครูใหนักเรยีนเลนเกม “กลุมฉันอยูไหน”  

3.  สรุปผลการเลนเกม 
 

ขั้นสอน  (35 นาท)ี 
  1. ขั้นบทบาทของผูเรียน ครูใหนักเรียนพิจารณาวาไดคติธรรมอะไรบางจากการเลนเกม  

“กลุมฉันอยูไหน”  

  2. ขั้นการฝกสมาธิ ครูใหนกัเรียนทําจิตใจใหสงบกอนเรียน ใหนกัเรียนคอย ๆ หลับตา  

สูดลมหายใจเขา ชา ๆ ลึก ๆ และปลอยลมหายใจออกอยาง ชา ๆ ทาํเชนนี ้3 รอบ จากนัน้ครูพดู 

นําในสิ่งที่ดีและใหนกัเรียนคิดตามสิ่งที่ครูนํา ครูจะใชน้าํเสียงทีนุ่มนวล ออนหวาน เพื่อใหนักเรียน 

เกิดสมาธ ิครูจึงใหนักเรียนนั่งสมาธิเปนเวลา 3 นาท ี

  3. ขั้นสรางแรงบันดาลใจ โดยใชหลกั 3 H ครูแจกกระดาษคําตอบรูปหัวใจ เพื่อใหนักเรียน 

ตอบคําถาม 3 ขอ 

คําถามขอที่ 1. Head ใหนกัเรียนเขียนสิ่งที่นกัเรียนอยากจะทาํในการเรียนวนันี้  

ทั้งหมด เชน จะขยันหมัน่เพยีร จะตั้งใจเรยีน จะแอบหลบัในเวลาเรียน หรือ จะแกลงเพื่อนใน 

เวลาเรียน เปนตน 
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คําถามขอที่ 2.  Heart ใหนกัเรียนไตรตรองดูวาสิง่ที่อยากจะทาํในขอที ่1 (Head)  

เปนสิ่งที่ดีตอตัวนักเรยีนหรือผูอ่ืนหรือไม ถานกัเรียนคิดวาเปนสิ่งที่ดีแลว ใหเขียนขอความนั้นลงใน

กระดาษคําตอบขอที่ 2  

คําถามขอที่ 3.  Hand ถานกัเรียนคิดวาสิง่ที่ต้ังใจจะทําเปนสิ่งดีแลว ใหนกัเรียน 

เขียนคําสัญญากับตัวเองวา “วันนี้ฉันจะ...........................” ขอความทีน่ักเรียนเขียนนี้ ถือเปนการ 

ยืนยนัหรือเปนขอสัญญาทีน่ักเรียนจะปฏบัิติในคาบเรียนนี ้ 

4.  ขั้นสรางบรรยากาศ ครูตองสรางบรรยากาศที่สงบ มอบความรัก ความเมตตา ใหแก 

นักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ มบุีคลิกภาพสุขุม ใจเยน็ ยิ้มแยมแจมใสกับนักเรียน เมื่อนักเรียนม ี

ปญหาครูก็สามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกนกัเรียนได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็อยาง 

เต็มที่ ครูเปนผูฟงที่ดี ถานกัเรียนมีความคดิเห็นที่ไมเหมาะสมหรือผิดพลาด ครูก็ตองชี้แนะนักเรยีน 

ดวยเหตุผล และความจรงิใจ 
  5.  ขั้นนําคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน  

5.1.  ใหนกัเรยีนศึกษา และทําใบกิจกรรม “สินคานี้บอกอะไร”  

5.2.  ใหนกัเรยีนทําแบบฝกทักษะที1่    

5.3.  ใหนกัเรยีนทําแบบฝกทักษะที ่2 โดยใชขอมูลจากเกม “กลุมฉันอยูไหน” 

5.4.  ครูสุมรายชื่อนักเรียนใหเฉลยแบบฝกทักษะที่ 1 และ 2 บางขอกใ็หเฉลยรวมกนั 

5.5.  ครูทดสอบความรูและความเขาใจของนักเรียนดวยแบบทดสอบทายคาบเรียน 
6.  ขั้นบูรณาการคุณคาความเปนมนษุยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรม    

6.1.  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปถึงคุณธรรมที่ไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

  -  เกม “กลุมฉันอยูไหน” 

  -  กิจกรรม “สินคานี้บอกอะไร” ควบคูกับแบบฝกทักษะที่ 1 

  -  แบบฝกทักษะที ่2  
ขั้นสรุป  (15 นาท)ี 

1.  นักเรียนชวยกันอภิปรายรวมกันวา อัตรา และอัตราสวน หมายถึงอะไร 

2.  ใหนกัเรียนแตละคนพิจารณาวาขอสัญญาที่เขียนไวนัน้ นักเรียนทําไดตามที ่

สัญญาหรือไม ถานักเรยีนคนไหนทาํได ใหนาํหวัใจนัน้มาติดปายนิเทศที่ครูเตรียมไวภายในหอง ซึ่ง 

เปนปายนเิทศสําหรับนักเรียนหญงิทีม่ีชื่อวา “หนทูําด ีหนูทาํไดคะ” และปายนิเทศสําหรับนักเรียน 

ชายที่มีชื่อวา “ผมทาํด ีผมทาํไดครับ” พรอมทั้งกลาวชมเชยนักเรียนทีท่าํความดี 
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4.  สื่อการเรยีนรู/แหลงการเรียนรู 

  1.  ใบกิจกรรมเกม “กลุมฉันอยูไหน” 

  2.  ใบกิจกรรม “สินคานี้บอกอะไร” 

  3.  แบบฝกทักษะที ่1 และ 2 

  4.  แบบทดสอบทายคาบเรียน 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. ดานความรู 
 1.1. อธิบายความหมาย

ของอัตราและอัตราสวน

ได 

- ประเมินพฤติกรรม 

ในการรวมกิจกรรม  

“สินคานี้บอกอะไร” 

-  ทําแบบฝกทักษะที ่1 

และแบบทดสอบทาย

คาบเรียน  

- แบบฝกทักษะที1่ 

และ แบบทดสอบ 

ทายคาบเรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 

1.2. เขียนอัตราสวนที่

แสดงการเปรยีบเทยีบ

ปริมาณชนิดเดียวกนั และ

ตางกนัได 

1.3. อธิบายความหมาย

ของอัตราสวนที่พบเหน็ใน

ชีวิตประจําวันได 

- ประเมินพฤติกรรม 

ในการเลนเกม  

“กลุมฉันอยูไหน”   

- ทําแบบฝกทกัษะที่ 2 

และแบบทดสอบทาย

คาบเรียน 

- แบบฝกทักษะที2่ 

และ แบบทดสอบ 

ทายคาบเรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ดานทกัษะ/
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
 2.1. การเชื่อมโยง 

- ประเมินพฤติกรรมโดย

การสังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน ผล

ทักษะ/

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 

3 รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา ผานการ

ประเมิน) 

  2.2. การสื่อสาร 
 

- ประเมินพฤติกรรมโดย

การสังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน ผล

ทักษะ/

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 3 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  2 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผาน 1 

รายการ   (ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา 

ผานการประเมิน) 
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สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
3. ดานคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค 
3.1. มีความรบัผิดชอบ 

3.2. มีความขยันหมั่นเพยีร 

3.3. ทํางานอยางเปนระบบ 

 

- ประเมินพฤติกรรมโดย

การสังเกต สัมภาษณ 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 

3 รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา ผานการ

ประเมิน) 

 
  

6. บันทึกหลังการสอน 
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 
7. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูบันทกึ 

    (นางสาวณ ชนก   มณเฑยีร) 
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ใบกจิกรรมเกม รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณติศาสตร รหัสวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ช่ือ-สกลุ ........................................................................... ช้ันม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การเขยีนอตัราและอตัราสวน
วนัท่ี .......... เดือน ...................................  พ.ศ. ...............

 

ใบกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตร เกมท่ี 1 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

               
        

 
ใหนักเรยีนกรอกขอมลูตอไปนีใ้หสมบูรณ 

1. เพศของนักเรียนคือเพศใด ตอบ 
...........................................................................  

 
2. นักเรียนเกิดวันอะไร ตอบ 

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

......   
3. นักเรียนเกิดเดือนอะไร ตอบ 

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

...   
4. นักเรียนเกิดพ.ศ.อะไร ตอบ 

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

....    
กติกา  

เกม “กลมฉนั
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1. ใหนักเรียนเขากลุมของตนเองตามหัวขอใน

ตารางที่กําหนดให โดยฟงสัญญาณการแบงกลุม
จากครู  

2. ใหนักเรียนนบัจํานวนสมาชิกกลุมของนักเรยีน 
เขียนจาํนวนสมาชกิของ   กลุมตนเองลงในตาราง 

 
3. ใหนักเรียนสอบถามจํานวนสมาชิกกลุมอื่น แลว

เขียนจาํนวนสมาชกิของกลุมอืน่ลงในตาราง
เชนกัน  

4. เปรียบเทยีบจาํนวนสมาชกิของทุกกลุม ถากลุมใด
มีจํานวนสมาชิกมากที่สดุ สมาชิกทุกคนในกลุมนั้น
จะไดคนละ 1 คะแนน สวนกลุมอืน่ ๆ จะได 0 
คะแนน  

5. ใครไดคะแนนมากที่สดุคนนั้นจะเปนผูชนะ  
 

 
  

คติธรรมประจําเกมนี้    “ความซื่อสตัยเปนคุณสมบัติของคนดี” 
 

 

     แบงกลุมตามเพศ   
 
 

  
   

   

หัวขอ
หัวขอ เพศหญงิ เพศชาย คะแนนทีไ่ด

จาํนวนสมาชกิ …………….. …………….. ……………..

หัวขอ



 171
      แบงกลุมตามวันเกิด  
 
 
 
 

  
 
      แบงกลุมตามเดือนเกิด   

 
 

หวัขอ มกราคม กมุภาพนัธ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน คะแนนทีไ่ด
จาํนวนสมาชกิ ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
หวัขอ กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

จาํนวนสมาชกิ ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
……………..

 
 

  
 

 
      แบงกลุมตามพ.ศ.เกดิ   

 
 

หวัขอ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 คะแนนทีไ่ด
จาํนวนสมาชกิ ……….. ……….. ……….. ……….. ……………..  

 

  
 

หัวขอ วนัจนัทร วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหัสบดี วนัศกุร วนัเสาร วนัอาทติย คะแนนทีไ่ด

จาํนวนสมาชกิ ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……………..

หัวขอ

หัวขอ
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          รวมคะแนนที่ได ................................ 
คะแนน  
ใบกิจกรรม และแบบฝกทักษะ รายวชิา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2

ทางคณติศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรูท่ี 1
อตัราสวนและรอยละ

ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑียร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกุล..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรียนรูยอย

การเขยีนอตัราและอตัราสวน
วนัท่ี .......... เดือน ...............................  พ.ศ. ...................

 
 

ใบกิจกรรม และแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรท่ี 1   
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

               
        

 
 
 
โจทย  ใหนักเรียนศึกษาตารางขางลางนี้ เพื่อใหคํานิยามของคําวาอัตรา และอัตราสวน 
 

ลําดับ สินคา ขอความ อตัราสวน

ตวัอยาง

 
 
บทนยิาม  
อัตราสวน คือ 
............................................................................
............................... 

สนิคานีบ้อก

 

ราคาแพ็คละ 42

1 แพ็ค ราคา 42
8 กลอง ราคา 84
1 กลอง ราคา 10 5
4 กลอง ตอ 1 แพ็ค

1 : 42
8 : 84

1 :
4 : 1
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.........................................................................
......................................................... 

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

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

 

ขอสงัเกต  
1. 
............................................................................
................................................. 
2. 
............................................................................
................................................. 
   
............................................................................
................................................. 
3. 

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

.............................................. 
แบบฝกทักษะที่ 1 การเขียนอัตรา และอัตราสวน 
โจทย  ใหนักเรียนพิจารณารูปสินคาทางซายมือ แลวเขียนอัตราและอัตราสวน ที่เกี่ยวของกับรูปภาพ  
ที่แสดงใหสมบูรณ ดังตัวอยางที่ไดศึกษาไปแลว 
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ลําดับ สินคา ขอความ อตัราสวน

1

2

3

4

5

 
คติธรรมประจําใบงานนี้    “ คิดสักนิด กอนจับจายใชสอย ” 

 

กาแฟกระปอง ราคา 

 .........1 โหล ตอ

12กระปอง ราคา  .........

 .........

  1 กลอง ราคา 
............ บาท 

 

  ....... ใบ ตอ .......... 


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

 

 .........

 60 นาท ีระยะทาง 

.......... กม. 
 

 40 กม. เวลา .......... 

  ……… ฟอง ราคา 
71 บาท 

 

10 ฟอง ราคา

  1 มวน ราคา 
............ บาท 

 

  ……… มวน ราคา 

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

 

 .........

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

 

 .........

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

 

 .........

  
  

  

  

แกวน้าํ ราคา ใบละ 22 
บาท

รถวิง่ดวยความเรว็ 80

ไขไก ราคา ถาดละ 

กระดาษชาํระ ราคา แพ็คละ 
54 บาท
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แบบฝกทกัษะ รายวชิา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2

ทางคณิตศาสตร  รหัสวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ช่ือ-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การเขยีนอตัราและอตัราสวน
วนัที ่.......... เดือน ...................................  พ.ศ. ........................

 

แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรท่ี 2 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

แบบฝกทักษะ  การเขียนอัตราสวน 
โจทย  ใหนักเรียนใชขอมูลที่ไดจากการเลนเกม “กลุมฉันอยูไหน” 
ใชในการตอบคําถามตอไปนี ้
1. อัตราสวนของเพศชาย ตอ เพศหญิง คือ 

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

2. อัตราสวนของเพศหญิง ตอ เพศชาย คือ 
..........................................................................  

3. อัตราสวนของคนที่เกิดวนัอาทิตย ตอ วันจันทร คือ 
.........................................................  

 

4. อัตราสวนของคนที่เกิดวนัจันทร ตอ วันเสาร คือ 
.............................................................  

5. อัตราสวนของคนที่เกิดวนัอังคาร ตอ วันอาทิตย คือ 
.........................................................  

 

6. อัตราสวนของจํานวนคนทั้งหมด ตอ คนที่เกิดวันพธุ คือ 
...................................................  

 

7. อัตราสวนของคนที่เกิดเดือนมกราคม ตอ เดือนธันวาคม คือ 
.............................................  

 

8. อัตราสวนของคนที่เกิดเดือนสิงหาคม ตอ เดือนกุมภาพันธ คือ 
..........................................  
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9. อัตราสวนของจํานวนคนที่เกิดเดือนที่ลงทายดวยคําวา “คม” 
ตอ เดือนที่ลงทายดวยคําวา “ยน”  
คือ 

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

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

10. อัตราสวนของคนที่เกิดที่เกิดพ.ศ. 2539 ตอ พ.ศ. 2538 
คือ ...........................................  

 

11. อัตราสวนของคนที่เกิดที่เกิดพ.ศ. 2537 ตอ พ.ศ. 2540 
คือ ...........................................  

 

12. อัตราสวนของคนที่อายุ 13 ป ตอ คนที่อายุ 14 ป คือ 
....................................................  

 

13. อัตราสวนของคนที่อายุ 12 ป ตอ คนที่อายุ 13 ป คือ 
....................................................  

 

14. อัตราสวนของวันเกิดของนักเรียน ตอ เดือนเกิดของ
นักเรียน คือ .....................................  

 

15. อัตราสวนของเพศของนักเรียน ตอ พ.ศ.เกิดของนักเรียน 
คือ ...........................................  

 

      คติธรรมประจําใบงานนี้จากครู    “ความขยันหมั่นเพียร เปนบอเกิดแหงการเรียนรูที่ดี” 
คติธรรมประจําใบงานนี้จากนักเรียน    

“…………..............................................................................................”   

แบบทดสอบ รายวชิา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2
ทางคณติศาสตร  รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑียร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกุล..........................................................................ช้ันม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การเขยีนอตัราและอตัราสวน
วันท่ี .......... เดอืน .............................  พ.ศ. ........................

 
แบบทดสอบทายคาบเรียนทางคณิตศาสตรท่ี 1    
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 ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ  

 

คําชี้แจง  ขอสอบเปนแบบเลอืกตอบ จํานวน 5 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
โจทย  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดพียงคําตอบเดียว 
 

1. ขอใดกลาวถึงอัตรา และอัตราสวนไดถูกตอง 
ก.   อัตรา คือขอความที่แสดงความเกีย่วของปริมาณ 2 ปริมาณ 
ข.   อัตราสวน คือการเขียนสญัลักษณ a : b (อานวา a ตอ b) แทนการเปรียบเทียบของปริมาณ 

สองปริมาณซึ่งอาจมีหนวยเดียวกันหรือหนวยตางกันก็ได 
ค.   เมื่อ ba ≠  อัตราสวน ba : ไมใชอัตราสวนเดยีวกบั ab :    
ง.   ถูกทุกขอ 
 

2. ขอใดเปนอัตรา 
ก.  สมหนัก 2 กิโลกรัม   ข.  ปนี้วันดีอายุ 14 ป 
ค.  ชมพูแพงกวาเงาะ 10 บาท  ง.  ปลากระปอง 1 กระปองราคา 13 บาท 
 

3. ขอใดไมเปนอัตรา ที่ไดจากขอความตอไปนี้ 
“ นมเปรี้ยว 1 แพ็ค มี 4 กลอง ราคา แพ็คละ 36 บาท ” 
ก.  1 แพ็ค ตอ 4 กลอง   ข.  4 กลอง ราคา 36 บาท 
ค.  18 บาท ตอ 1 กลอง   ง.  3 กลอง ราคา 27 บาท 
 

4. ขอใดเปนอัตรา ที่ไดจากขอความตอไปนี ้
“ รถวิ่งดวยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตร ตอ ช่ัวโมง ” 
ก.  60 นาที ระยะทาง 60 กิโลเมตร  ข.  รถคันนี้วิ่งดวยความเรว็สม่ําเสมอ 
ค.  2 ช่ัวโมง ระยะทาง 180 กิโลเมตร  ง.  30 นาที ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
 
 

5. ขอใดเปนอัตรา ที่ไดจากขอความตอไปนี ้
“ สมศรีซ้ือสม และเงาะอยางละ 1 กิโลกรัม เปนเงิน 60 บาท โดยสมแพงกวาเงาะ 10 บาท ” 
ก.  เงาะ 1 กิโลกรัม ราคา 30  บาท  ข.  สม 1 กิโลกรัม ราคา 30 บาท 
ค.  เงาะ 1 กิโลกรัม ราคา 35  บาท  ง.  สม 1 กิโลกรัม ราคา 35 บาท 
 

☺☺☺☺☺  ใหนกัเรียนทบทวนอกีครั้งกอนสงแบบทดสอบ  ☺☺☺☺☺ 

 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน ผาน 4-5 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                     ผาน 3 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                             ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                             ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการสื่อสาร สื่อความหมาย  
และการนําเสนอทางคณติศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 

 

 

 

 

 

 

 

เลข 

ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล 

- น
ําค
วา
มร
ูคณ

ิตศ
าส
ตร
เชื่
อม
โย
งก
ับวิ
ชา
คณ

ิตศ
าส
ตร
 

- น
ําค
วา
มร
ูคณ

ิตศ
าส
ตร
เชื่
อม
โย
งก
ับวิ
ชา
อื่น
ๆ 

- น
ําค
วา
มร
ูชว
ยแ
กป
ญ
หา
จา
กส
ถา
นก
าร
ณ
ที่ก
ําห
นด
ให
 

- น
ําค
วา
มร
ูชว
ยแ
กป
ญ
หา
จา
กส
ถา
นก
าร
ณ
จริ
งไ
ด 

- น
ําท
ักษ

ะแ
ละ
วิธ
ีกา
รท
ี่หล
าก
หล
าย
ชว
ยแ
กป
ญ
หา

 

รว
มร

าย
กา

รท
ี่ผา

นก
าร
ปร

ะเ
มิน

 

ระ
ดับ

กา
รป

ระ
เม
ิน 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะเ
มิน

 (ผ
าน

-ไม
ผา

น)
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

รวม         

เฉลี่ยรอยละ         
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คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผาน 3 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                     ผาน 2 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                             ผาน 1 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                             ไมผานรายการใดเลย   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

เลข 

ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล 

-ส
าม
าร
ถใ
ชภ
าษ
าแ
ละ
สัญ

ลัก
ษณ

ทา
งค
ณ
ิตศ
าส
ตร
ได


ถูก
ตอ
ง 

- ส
าม
าร
ถส
ื่อค
วา
มห
มา
ย 
ใน
กา
รแ
กส
ถา
นก
าร
ณ
ทา
ง

คณ
ิตศ
าส
ตร
ได
 

- ส
าม
าร
ถน
ําเ
สน
อผ
ลง
าน
หร
ือคํ
าต
อบ

 ได
อย
าง
ถูก
ตอ
ง 

ชัด
เจ
น 

รว
มร

าย
กา

รท
ี่ผา

นก
าร
ปร

ะเ
มิน

 

ระ
ดับ

กา
รป

ระ
เม
ิน 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะเ
มิน

 (ผ
าน

-ไม
ผา

น)
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

รวม       

เฉลี่ยรอยละ       

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน ผาน 4-5 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                     ผาน 3 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                             ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                             ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
 

 

 

(ลง

ชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
 
 
 

 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชวงช้ันที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
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รายวิชาคณิตศาสตร   รหัสวิชา ค32101   มัธยมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง การเขียนอัตราสวน   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552          เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง 

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

สาระหลักที ่1: จํานวนและการดําเนนิการ 

มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา ค1.1.  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ 

การใชจํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ค1.1.3. เขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ และนําไปใช 

ในการแกปญหาได 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
  1.1.  ดานความรู นักเรียนสามารถ 

1.1.1.  เขียนอัตราสวนที่พบเห็นในชีวิตประจําวนั และจากสถานการณตาง ๆ ได 

  1.2.  ดานทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 

   1.2.1.  เชื่อมโยงความรูเร่ืองอัตราสวน กับความรูรอบตัวในชีวิตประจาํวันได   

  1.3.  ดานคุณลกัษณะอันพึงประสงค นักเรียน 

   1.3.1.  มีความรับผิดชอบ 

   1.3.2.  มีความขยันหมั่นเพยีร 

   1.3.3.  ทาํงานอยางเปนระบบ 

 
2.  สาระการเรียนรู 

  2.1.  วิธีการเขียนอัตราสวน  อัตราสวนของปริมาณ a  ตอปริมาณ b  เขียนแทนดวย  

a  : b หรือ  
b
a   เรียก a  วา จาํนวนแรกหรือจํานวนที่หนึ่งของอัตราสวน  และเรียก b จํานวนหลงั 

หรือจํานวนทีส่องของอัตราสวน  อัตราสวน a  ตอ b  จะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ a  และ b  เปน 

จํานวนบวกเทานัน้ 
  ขอสังเกต   

1.  เมื่อ ba ≠  อัตราสวน ba : ไมใชอัตราสวนเดียวกับ ab :  

2.  อัตราสวนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหนวยเดยีวกนัและมีความ 

ชัดเจนวาเปนหนวยของสิง่ใด เชน น้าํหนัก หรือ ปริมาตร เราไมนยิมเขยีนหนวยกาํกบัไว 
 
 
 
 

 

3.  อัตราสวนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหนวยตางกนั เราจะเขียนหนวย 

กํากับไว 
 

   3.  กิจกรรมการเรยีนรู 
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ขั้นนํา  (10 นาท)ี 

  1.  ครูแจงจุดประสงคการเรยีนรูในรายชั่วโมงนี ้

2.  ครูใหนักเรยีนเลนเกม “จัดสรรปนสวน”  

3.  สรุปผลการเลนเกม 
 

ขั้นสอน  ( 35 นาท)ี 
  1.  ขั้นบทบาทของผูเรียน ครูใหนักเรียนอานนิทานอีสป เร่ือง “มดนอยจอมขยัน” 

เมื่ออานจบใหนักเรียนชวยกนัคิดคติที่ไดจากการอานนทิานเรื่องนี ้ และถาเลือกไดนกัเรียนจะเปน 

ตัวละครใด เพราะเหตุใด 

  2.  ขั้นการฝกสมาธิ ครูใหนักเรียนทาํจิตใจใหสงบกอนเรียน ใหนกัเรยีนคอย ๆ หลบัตา  

สูดลมหายใจเขา ชา ๆ ลึก ๆ และปลอยลมหายใจออกอยาง ชา ๆ ทาํเชนนี ้3 รอบ จากนัน้ครูพูด 

นําในสิ่งที่ดีและใหนกัเรียนคิดตามสิ่งที่ครูนํา ครูจะใชน้าํเสียงทีนุ่มนวล ออนหวาน เพื่อใหนักเรียน 

เกิดสมาธ ิครูจึงใหนักเรียนนั่งสมาธิเปนเวลา 3 นาท ี

3. ขั้นสรางแรงบันดาลใจ โดยใชหลกั 3 H ครูแจกกระดาษคําตอบรูปหัวใจ เพื่อให 

นักเรียนตอบคําถาม 3 ขอ 

คําถามขอที่ 1.  Head ใหนกัเรียนเขยีนสิง่ทีน่ักเรียนอยากจะทําในการเรียนวนันี ้ 

ทั้งหมด เชน จะขยันหมัน่เพยีร จะตั้งใจเรยีน จะแอบหลบัในเวลาเรียน หรือ จะแกลงเพื่อนในเวลาเรียน  

เปนตน 

คําถามขอที่ 2.  Heart ใหนกัเรียนไตรตรองดูวาสิง่ที่อยากจะทาํในขอที ่1 (Head)  

เปนสิ่งที่ดีตอตัวนักเรยีนหรือผูอ่ืนหรือไม ถานกัเรียนคิดวาเปนสิ่งที่ดีแลว ใหเขียนขอความนั้นลงใน

กระดาษคําตอบขอที่ 2  

คําถามขอที่ 3.  Hand ถานกัเรียนคิดวาสิง่ที่ต้ังใจจะทําเปนสิ่งดีแลว ใหนกัเรียน 

เขียนคําสัญญากับตัวเองวา “วันนี้ฉันจะ...........................” ขอความทีน่ักเรียนเขียนนี้ ถือเปนการ 

ยืนยนัหรือเปนขอสัญญาทีน่ักเรียนจะปฏบัิติในคาบเรียนนี ้ 

4. ข้ันสรางบรรยากาศ ครูตองสรางบรรยากาศที่สงบ มอบความรัก ความเมตตา  

ใหแกนักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ มีบุคลิกภาพสุขุม ใจเย็น ยิ้มแยมแจมใสกับนักเรียน เม่ือ 

นักเรียนมีปญหาครูก็สามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกนักเรียนได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ 

คิดเห็นอยางเต็มที่ ครูเปนผูฟงที่ดี ถานักเรียนมีความคดิเห็นที่ไมเหมาะสมหรือผิดพลาด ครูก็ 

ตองชี้แนะนักเรียนดวยเหตผุล และความจริงใจ 
 
 
 

  
 

5.  ขั้นนําคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน  
5.1.  ครูใหนักเรียนทาํใบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม “ตามไปดู” 

5.2.  นักเรยีนทําแบบฝกทักษะที ่3    
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5.3.  ครูสุมรายชื่อนักเรียนใหเฉลยแบบฝกทักษะที่ 3 ในบางขอก็ใหเฉลยรวมกนั 

5.4.  ครูทดสอบความรูและความเขาใจของนักเรียนดวยแบบทดสอบทายคาบเรียน 
6.  ขั้นบูรณาการคุณคาความเปนมนษุยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรม    

6.1.  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปถึงคุณธรรมที่ไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

-  นิทานอีสปเรื่อง “มดนอยจอมขยัน” 

-  เกม “จัดสรรปนสวน” 

  -  กิจกรรม “ตามไปด”ู 

  -  แบบฝกทักษะที ่3  
ขั้นสรุป  (15 นาท)ี 

1.  นักเรียนชวยกันอภิปรายรวมกันวา อัตราสวน หมายถึงอะไร 

2.  ใหนกัเรียนแตละคนคิดถึงขอสัญญาที่เขียนไว วาทําไดหรือไม ถานกัเรียนคนไหนทําได 

ใหนาํหวัใจนัน้มาติดปายนิเทศที่ครูเตรียมไวภายในหอง เปนปายนเิทศสําหรับนักเรียนหญงิทีม่ีชื่อวา “หนู

ทําดี หนูทาํไดคะ” และปายนิเทศสาํหรับนกัเรียนชายที่มชีื่อวา “ผมทาํดี ผมทาํไดครับ” พรอมทั้งกลาว

ชมเชยนักเรียนทีท่ําความด ี
  

4.  สื่อการเรยีนรู/แหลงการเรียนรู 
  1.  ใบกิจกรรมนิทานอีสปเร่ือง “มดนอยจอมขยัน” 

  2.  ใบกิจกรรมเกม “จัดสรรปนสวน” 

  3.  ใบกิจกรรม “ตามไปดู” 

  4.  แบบฝกทักษะที ่3 

  5.  แบบทดสอบทายคาบเรียน 
 

5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

1. ดานความรู 
 1.1. อธิบาย

ความหมายของ

อัตราสวนที่พบเห็น

ในชีวิตประจาํวันได 

 

ประเมินพฤตกิรรม 

ในการรวมกิจกรรม  

- เกม“จัดสรรปนสวน” 

-  กิจกรรม “ตามไปดู” 

- แบบฝกทักษะที่ 3 และ 

แบบทดสอบ 

- แบบฝกทักษะที ่

3 และ 

แบบทดสอบ 

ทายคาบเรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 

 
 
 

สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
2. ดานทกัษะ/
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

-แบบประเมิน ผล

ทักษะ/

กระบวนการทาง

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํ
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5. บันทึกหลังการสอน 
.................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

6. ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 2.1. การเชื่อมโยง ซักถาม คณิตศาสตร กวา 3 รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไป 

ถือวา ผานการประเมิน) 

  2.2. การสื่อสาร 
 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน ผล

ทักษะ/

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 3 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  2 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผาน 1 

รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไป 

ถือวา ผานการประเมิน) 

3. ดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
3.1.  มีความ  

รับผิดชอบ 

3.2.  มีความ

ขยันหมั่นเพียร 

3.3.  ทํางานอยาง 

เปนระบบ 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต สัมภาษณ 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํ

กวา 3 รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไป 

ถือวา ผานการประเมิน) 

(ลงชื่อ)......................................................ผูบันทกึ 

    ( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
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ใบกจิกรรมเกม รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณติศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การเขยีนอตัราสวน
วันที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

 
ใบกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตรท่ี  เกมท่ี 2 

ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 

       
        

อุปกรณของเกม 
 

1. รูปภาพสิง่ตาง ๆ คละกัน ประกอบดวย 5 หมวด 
ดังนี ้

   หมวดที่ 1 หมวดคน  หมวดที่ 2 หมวดรถ 
  หมวดที่ 3 หมวดผลไม หมวดที่ 4 หมวดสตัว 
 

2. กระดานคาํตอบ 5 แผน (สําหรับติดภาพที่เปน
คําตอบ 5 ขอ)   

 
 

กติกา   
6. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน  
7. ใหนักเรียนฟงประโยคที่ครูพูด  เปนประโยคอัตราสวน 

 
8. ใหนักเรียนเลือกรูปภาพที่ครูมีให  ติดลงไปในกระดาน

คําตอบ โดยรูปภาพ  ที่ติดนั้นตองสามารถอธิบาย
ประโยคอัตราสวนที่ครูพูดได  

เกม   “ จัดสรรปน
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9. แตละขอมีเวลาในการเลือกรูปภาพ ขอละ 20 วินาที  

 
10. เม่ือหมดเวลา ทุกกลุมจะตองสงกระดานคําตอบทันที จึงจะ

เริ่มทําขอใหมได  
11. ขอถูกให 1 คะแนน ขอผิดให 0 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ใชประกอบในการเลนเกม “จัดสรรปนสวน” มีท้ังสิน้ 76 รูป ดังนี ้
หมวดที่ 1 คน  ( 18 รปู ) 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

หมวดที่ 2 รถ  ( 30 รปู ) 
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หมวดที่ 3 หมวดผลไม  ( 18 รปู ) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 4 สตัว  ( 30 รปู ) 
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ใบกิจกรรม - นิทาน รายวิชา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2
ทางคณติศาสตร  รหสัวิชา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑียร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกุล..........................................................................ช้ันม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัรา และอตัราสวน
วนัท่ี .......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

 

ใบกิจกรรมทางคณิตศาสตรท่ี 3    
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 

        

  

 
 

เรามาอานนทิานอสีป
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    กจิกรรม     
 

ภูมิ เสนอ  นิทานเรื่อง  “มดนอยจอมขยัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ในฤดูรอนในวันหนึ่งจ้ิงหรดีจอมขี้เกียจตัวหนึ่งเห็นฝูงมดขนขาว,       

เศษผลไมและลูกไมตาง ๆเดินรําเรียงกันเอาเขาไปเก็บสะสมไวในรังอยาง 
ขะมักขะเมน มันจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาอยางมากจึงถามพวกมดวา " นี่เจา
มด พวกเจานะขนขาว,ขนอาหารไปเก็บไวทําไม ?  ในทุงก็มีมากมายกิน
กัน ไมรูจักหมดรูจักส้ินอยูแลว พวกเจานี่ชางแปลกจริง ๆ รอนออกจะตาย
ไป บาบอไมมี ทีเ่ปรียบ ขยนักันจริงนะพวกเจา ฮา ๆๆ "    
มันคิดดูถกูพวกมดอยางมาก...พวกมดจงึ หันมาตอบกวน ๆกับมันวา " ทาน
วาแปลกมากหรือ? " "แตพวกขาวาไมเห็นจะนาแปลก ตรงไหนเลย ฤดกูาล
นี้พืชพันธธัญญาหารอุดมสมบูรณ พวกขาเก็บไดงายและที ่เหลือกนิกจ็ะ
ชวยกันขนเอาไปเก็บสะสมไวเปนสะเบียงในฤดูหนาวทีแ่หงแลงไมมีพืช
พันธ ธัญญาหารใหเก็บกินกันไดงาย ๆไงละ " 
เจาจ้ิงหรดีเมื่อไดฟงดังนั้นจึงพูดขึน้วา " จะไปคิดอะไร กันมากมายถึงกาล
ไกลโนนใหปวดหวัดวยละเสียเวลาปลาว ๆ เอาอยางขานิสินึกจะกินก็กิน
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และในวันท่ีลมพัดแรงแสนแรง พวกมดก็ยังคงทํางานและหนาท่ีของมันอยูไมมี
เปลี่ยนแปลง พวกมันเดินเกาะกลุมกันเดินตานลมขนขาวขนสะเบียง อาหารอยู
เหมือนเดิม เจาจิ้งหรีดนั้น วันนี้หนีลม แรงเขาไปหลบอยูในโพรงไมและเมื่อมันมอง
ออกไปและเห็นพวกมดอีก มันจึงตะโกนออกมา ดวยเสียงอันดังแลวก็ยังพูดดูถูกพวก
มดเหมือนเดิมอีกนั่นแหละวา " ขาวาพวกเจานี่บาจริง ๆของ แทเลยหละ ลมพัดแรง
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                             เมื่อยางเขาฤดูแลง          แหลงอาหารของมดและแมลงตาง ๆก็
เริ่มเหลือนอยลงทุกที พื้นดินนั้นก็เริ่ม แตกระแหง ตนไมท่ียืนตน  ใบก็เริ่มเหี่ยวเฉาลง 
เจาจิ้งหรีดท่ีชอบเอาแตความสบายและไมเคยคิด ถึงกาลขางหนา   เพราะมันมัวแต
เอาแตรองรําทําเพลงอยางมีความสขมาตลอดไมไดคิด เตรียมตัวไวรับสภาพทีแ่หง
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พวกมดจึงเปดประตูใหแลวพูดวา " พวกเราจะแบงอาหารใหกับเจาก็ได แตเจาจะตอง
สํานึกผิดท่ี ไดเคยพูดดูถูกและลอเลียนพวกขาเอาไวเม่ือกอนเสียกอน " เจาจิ้งหรีดจึง
พูดวา " เจาไมตองบอกใหขา สํานึกหรอก มดเอย...ขารูซึ้งและเขาใจท่ีเจาบอกแลววา
ความอดหยากและแรนแคนนั้นมันเปนอยาง ไร? เพราะกวาจะหาขาวไดสักเม็ด ผลไม
สั ี่   ื่  สี ั้  ป ี้ ไ  ็  ไ  
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แบบฝกทักษะ รายวิชา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2
ทางคณติศาสตร รหสัวิชา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑียร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกุล..........................................................................ช้ันม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การเขยีนอตัราสวน
วนัท่ี .......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

 

แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรท่ี 3   
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

นักเรียนคิดวานิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาอะไร 
“……………………………………………………..” 

ถาเลือกไดนักเรียนจะเปนตัวละครใด 
“……………………………………………………..”

เพราะเหตุใด 
“……………………………………………………..”
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โจทย  ใหนกัเรียนเขียนอัตราสวนจากขอมลูรูปภาพที่กําหนดใหตอไปนี้ 
รูปภาพขางลางนี้ใชตอบคําถามขอ 1 - 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จงหาอัตราสวนของจํานวนสิ่งของที่ใชในหองครัว ตอ จํานวนสิ่งของที่ใชในหองน้ํา   ตอบ......................... 
2. จงหาอัตราสวนของจํานวนสิ่งของที่ใชในหองน้ํา ตอ จํานวนสิ่งของที่ใชในหองนอน   ตอบ......................... 
3. จงหาอัตราสวนของจํานวนสิ่งของที่ใชในหองนอน ตอ จํานวนสิ่งของที่ใชในหองรับแขก   ตอบ......................... 
4. จงหาอัตราสวนของจํานวนสิ่งของที่ใชในหองรับแขก ตอ จํานวนสิ่งของที่ใชในหองครัว   ตอบ......................... 
5. จงหาอัตราสวนของจํานวนสิ่งของที่ใชในหองนอน  ตอ จํานวนสิ่งของที่ใชในหองน้ํา ตอบ......................... 
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6. จงหาอัตราสวนของจํานวนสิ่งของที่ใชใน หองน้ํา ตอ จํานวนสิ่งของที่ใชในหองรับแขก ตอบ
......................... 
รูปภาพขางลางนี้ใชตอบคําถามขอ  7-15  
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7.   จงหาอัตราสวนของจํานวนคนท่ีอานหนงัสือ ตอ จํานวนจํานวนคนท่ีนั่งสมาธ ิ ตอบ.................................... 
8.   จงหาอัตราสวนของจํานวนคนท่ีไหว ตอ จํานวนจํานวนผูหญิงท่ีนั่งสมาธิ  ตอบ.................................... 
9.   จงหาอัตราสวนของจํานวนผูหญิงท่ีไหว ตอ จํานวนจํานวนผูชายท่ีอานหนังสือ ตอบ.................................... 
10. จงหาอัตราสวนของจํานวนผูชายท่ีนัง่สมาธิ ตอ จํานวนจํานวนผูชายท่ีไหว  ตอบ.................................... 
11. จงหาอัตราสวนของจํานวนผูหญิงท่ีอานหนังสือ ตอ จํานวนจํานวนคนท้ังหมด ตอบ.................................... 
โจทยขอ 12 -15 ใหนกัเรียนเขียนประโยคขอความแสดงอตัราสวนที่กําหนดให  

12.  6 : 5  ตอบ............................................................................................................................ 

13.  4 : 2  ตอบ............................................................................................................................ 

14.  1 : 3  ตอบ............................................................................................................................ 

15.  21 : 6  ตอบ

............................................................................................................................  
ใบกจิกรรม รายวชิา  คณิตศาสตรพนืฐาน ชันมธัยมศกึษาปที 2

ทางคณิตศาสตร รหัสวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที 1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ-สกลุ..........................................................................ชนัม.2/.......เลขท ี...........

หนวยการเรยีนรูยอย
การเขยีนอตัราสวน

วนัท ี.......... เดือน ...................................  พ.ศ. ........................

ใบกิจกรรมทางคณิตศาสตรท่ี 2   ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองอัตราสวนและรอยละ 

กิจกรรม ตามมาด ู  
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดใหตอไปนี้  พรอมทั้งตอบคําถาม 
สถานการณทีก่าํหนดให   หลังเลิกเรียนวนัหนึ่ง เมื่อนกัเรียนทกุคนตางกลับ
บาน  ไดมีการตดิตามดพูฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรยีนในโรงเรยีนแหงหนึง่  
พบวานักเรียนมกีิจกรรมหลงัเลิกเรยีนที่แตกตางกันออกไป ดงัรปูที่แสดง
ขางลางนี ้
โจทย   จากสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดให ใหนกัเรียนพิจารณาวาในวนัที่มี
การตดิตามพฤตกิรรมนี ้
“อัตราสวนของจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมของความขยัน ตอ จํานวน
นักเรยีนที่ไมมีพฤติกรรมของความขยัน”  
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นองเกง 
กําลังทําการบาน

ครับ

นองมานะ
กําลังทําการบาน

ครับ

นองโจนัส
กําลังทําการบาน

ครับ

พิริยะ
กําลังทําการบาน

ครับ

 

พวกพี่ทั้ง 5 คน  
กําลังทํารายงานกลุมอยูจะ 

พวกพี่ทั้ง 4 คน  
เปลี่ยนชุดแลวก็มา 
เดินหางสรรพสินคา

ค

ผมกับเพื่อน  พวกทั้ง 2 
คน  

เลิกเรียนมาเลนเกม 
เปนประจําเลยครับ 

นองสุภาพ
กําลังทําการบาน

ั !

ขวัญใจ 
กําลังเรียนพิเศษคะ 

พวกเราทั้ง 3 คน  
มาเดินเลือกซื้อเสื้อผาที่

ตลาดนัดคะ  

 

นองปุยฝาย
กําลังอานหนังสือ



นองขยัน
กําลังทบทวนบทเรียน

ั !

 

นองเกมกําลังอาน
หนังสือ 

ใ  ฟ

 

สมยศ
กําลังมาซ่ิงมอเตอร

ไซด 
ที่สนามครับ

โบต
กําลังเลนเกมครับ! 

พวกหนูทั้ง 3 คน  
มาคนควาหา

ความรู 
ี่  
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แบบทดสอบ รายวชิา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2
   ทางคณติศาสตร  รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑียร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกุล..........................................................................ช้ันม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การเขยีนอตัราสวน
วันท่ี .......... เดอืน .............................  พ.ศ. ........................

 
แบบทดสอบทายคาบเรียนทางคณิตศาสตรท่ี 2    

ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 

คําชี้แจง   ตอนที่ 1  ขอสอบเปนแบบเตมิคํา 4 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
ตอนที่ 2  ขอสอบเปนแบบเลอืกตอบ 3 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
 

ตอนที่ 1 โจทย  ใหนกัเรียนเติมคําตอบในชองวางใหถูกตอง 
 

ใหนักเรียนใชรูปขางลางนี้  ตอบคําถามขอ  1 - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จงเขียนอัตราสวนของจํานวนเด็ก ตอ จํานวนผูใหญ 
ตอบ 
...................................................................................................................................................................
................. 

 

7. จงเขียนอัตราสวนของจํานวนเด็กเพศหญิง ตอ จํานวนเดก็เพศชาย 

“อัตราสวนของจํานวนนักเรียนที่สนใจศึกษาหาความรู ตอ จํานวนนักเรียน
่
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ตอบ 
...................................................................................................................................................................
................. 
 

8. จากรูปใหนักเรียนเขียนประโยคขอความทีแ่สดงการเปรยีบเทียบดวยอัตราสวน 3 : 10 
ตอบ 
...................................................................................................................................................................
................. 

 

9. จากรูปใหนักเรียนเขียนประโยคขอความทีแ่สดงการเปรยีบเทียบดวยอัตราสวน 29 : 32 
ตอบ 
...................................................................................................................................................................
................. 
 

 
  
 

 
ตอนที่ 2 โจทย  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพยีงขอเดียว 

 

จากขอความตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ  5 - 7 
“นักเรียนชั้นม. 2/2 มีจํานวน 28 คน เปนนกัเรียนชาย 13 คน นักเรยีนหญงิ 15 คน  

และมีนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 7 คน แบงเปนนักเรียนชาย 2 คน และนกัเรยีนหญิงอกี 5 คน   
ซ่ึงชั้น ม.2/2 เปนหองเรียนมนีักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาสูงที่สุดในปการศึกษานี”้ 

 
10. ขอใดกลาวถึงอัตราสวนจํานวนนกัเรียนชาย ตอ จํานวนนักเรียนหญิงไดถูกตอง 

ก.  2 : 5     ข.  13 : 15  
ค.  15 : 13     ง.  28 : 13 
 

11. ขอใดกลาวถึงอัตราสวนจํานวนนกัเรียนหญิงที่ไดรับทุน ตอ จํานวนนกัเรียนชายที่ไดรับทุนไดถูกตอง 
ก.  7 : 2     ข.  5 : 7  
ค.  5 : 2     ง.  2 : 7 
 

12. ขอความใดเขยีนแสดงดวยอัตราสวน 28 : 21  
          ก.  จํานวนนกัเรียนทั้งหมด : จํานวนนักเรียนหญิง 
          ข.  จํานวนนกัเรียนทั้งหมด : จํานวนนักเรียนที่ไมไดรับทุนการศกึษา 
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          ค.  จํานวนนกัเรียนที่ไมไดรับทุนการศึกษา : จํานวนนักเรยีนทั้งหมด 
          ง.  จํานวนนกัเรียนที่ไมไดรับทุนการศึกษา : จํานวนนักเรยีนชาย 

 
 
 

 

                                    ☺☺☺☺☺  ใหนกัเรียนทบทวนอกีครั้งกองสงแบบทดสอบ  ☺☺☺☺☺   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 4-5 รายการ    อยูในระดับ ดีมาก        

                                       ผาน 3 รายการ       อยูในระดับ ดี                                               

                                                ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                                ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการสื่อสาร สื่อความหมาย  
และการนําเสนอทางคณติศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 

 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 3 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 2 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 1 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ไมผานรายการใดเลย   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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รวม         

เฉลี่ยรอยละ         
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เลข 
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รวม       

เฉลี่ยรอยละ       

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

 
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 

 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผาน 4-5 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 3 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชวงช้ันที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
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รายวิชาคณิตศาสตร           รหัสวิชา ค32101               มัธยมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง อัตราสวนที่เทากัน            ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2552                 เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง 

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

สาระหลักที ่1: จํานวนและการดําเนนิการ 

มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา ค1.1. เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ 

การใชจํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ค1.1.3. เขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ และนําไปใช 

ในการแกปญหาได 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
  1.1.  ดานความรู นักเรียนสามารถ 

   1.1.1.  เขียนอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กําหนดใหได 

  1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 

   1.2.1.  เชื่อมโยงความรูเร่ืองอัตราสวน กับความรูรอบตัวในชีวิตประจาํวันได   

  1.3 ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค นกัเรียน 

   1.3.1.  มีความรับผิดชอบ 

   1.3.2.  มีความขยันหมั่นเพยีร 

   1.3.3.  ทํางานอยางเปนระบบ 

 
2.  สาระการเรียนรู 

การหาอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนทีก่ําหนดให  ใชหลักการ ดังนี ้

  1.  หลักการคูณ  เมื่อคูณแตละจํานวนในอตัราสวนใดดวยจํานวนเดียวกันโดยที ่

จํานวนนัน้ไมเทากบัศูนย  จะไดอัตราสวนใหมที่เทากับอัตราสวนเดิม 

  นั่นคือ  
cb
ca

b
a

×
×

=  เมื่อ c เปนจาํนวนใด ๆ ที่ไมใชศูนย 

  เชน     
15
6

35
32

5
2

=
×
×

=  

   ดังนั้น     
5
2  =  

15
6  

 
 
 
 
 
 
 
 

  2.  หลักการหาร  เมื่อหารแตละจํานวนในอัตราสวนใดดวยจํานวนเดยีวกันโดยที ่

จํานวนนัน้ไมเทากบัศูนย  จะไดอัตราสวนใหมที่เทากับอัตราสวนเดิม 
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  นั่นคือ  

cb
ca

b
a

÷
÷

=  เมื่อ c เปนจาํนวนใด ๆ ที่ไมใชศูนย 

  เชน     
9
5

436
420

36
20

=
÷
÷

=  

   ดังนั้น     
36
20  =  

9
5  

 
3.  กิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นนํา  (10 นาท)ี 
  1.  ครูแจงจุดประสงคการเรยีนรูในรายชั่วโมงนี ้

2.  ครูใหนักเรยีนเลนเกม “คิดหาวธิ”ี  

3.  สรุปผลการเลนเกม 
 

ขั้นสอน  ( 35 นาท)ี 
  1.  ขั้นบทบาทของผูเรียน ครูใหนักเรียนอาสาสมัคร ออกมาเลาความประทับใจของ 

ตนเองที่เกีย่วกับความขยันหมั่นเพยีรในดานตาง ๆ  
 

  2.  ขั้นการฝกสมาธิ ครูใหนักเรียนทาํจิตใจใหสงบกอนเรียน ใหนกัเรยีนคอย ๆ หลบัตา  

สูดลมหายใจเขา ชา ๆ ลึก ๆ และปลอยลมหายใจออกอยาง ชา ๆ ทาํเชนนี ้3 รอบ จากนัน้ครูพูด 

นําในสิ่งที่ดีและใหนกัเรียนคิดตามสิ่งที่ครูนํา ครูจะใชน้าํเสียงทีนุ่มนวล ออนหวาน เพื่อใหนักเรียน 

เกิดสมาธ ิครูจึงใหนักเรียนนั่งสมาธิเปนเวลา 3 นาท ี

3. ขั้นสรางแรงบันดาลใจ โดยใชหลัก 3 H ครูแจกกระดาษคําตอบรูปหัวใจ เพื่อให 

นักเรียนตอบคําถาม 3 ขอ 

คําถามขอที่ 1. Head ใหนกัเรียนเขียนสิ่งที่นกัเรียนอยากจะทาํในการเรียนวนันี้  

ทั้งหมด เชน จะขยันหมัน่เพยีร จะตั้งใจเรยีน จะแอบหลบัในเวลาเรียน หรือ จะแกลงเพื่อนในเวลาเรียน  

เปนตน 

คําถามขอที่ 2. Heart ใหนกัเรียนไตรตรองดูวาสิ่งที่อยากจะทาํในขอที ่1 (Head)  

เปนสิ่งที่ดีตอตัวนักเรยีนหรือผูอ่ืนหรือไม ถานกัเรียนคิดวาเปนสิ่งที่ดีแลว ใหเขียนขอความนั้นลงใน

กระดาษคําตอบขอที่ 2  

คําถามขอที่ 3. Hand ถานักเรียนคิดวาสิง่ที่ต้ังใจจะทําเปนสิ่งดีแลว ใหนกัเรียน 

เขียนคําสัญญากับตัวเองวา “วันนี้ฉันจะ...........................” ขอความทีน่ักเรียนเขียนนี้ ถือเปนการ 

ยืนยนัหรือเปนขอสัญญาทีน่ักเรียนจะปฏบัิติในคาบเรียนนี ้ 

 

 

 

4.  ขั้นสรางบรรยากาศ ครูตองสรางบรรยากาศที่สงบ มอบความรัก ความเมตตา ใหแก 

นักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ มบุีคลิกภาพสุขุม ใจเยน็ ยิ้มแยมแจมใสกับนักเรียน เมื่อนักเรียนม ี
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ปญหาครูก็สามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกนกัเรียนได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็อยาง 

เต็มที่ ครูเปนผูฟงที่ดี ถานกัเรียนมีความคดิเห็นที่ไมเหมาะสมหรือผิดพลาด ครูก็ตองชี้แนะนักเรยีน 

ดวยเหตุผล และความจรงิใจ 
 

  5.  ขั้นนําคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน  
5.1.  ครูใหนักเรียนทาํใบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม “มาคิดหาหลักการกนัเถอะ” 

5.2.  นักเรยีนทําแบบฝกทักษะที ่4    

5.3.  ครูสุมรายชื่อนักเรียนใหเฉลยแบบฝกทักษะที่ 4 ในบางขอก็ใหเฉลยรวมกนั 

5.4.  ครูทดสอบความรูและความเขาใจของนักเรียนดวยแบบทดสอบทายคาบเรียน 
 

6.  ขั้นบูรณาการคุณคาความเปนมนษุยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรม    
6.1.  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปถึงคุณธรรมที่ไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

  -  เกม “คิดหาวิธ”ี 

  -  กิจกรรม “มาคิกหาหลกัการกันเถอะ” 

  -  แบบฝกทักษะที ่4  

 
ขั้นสรุป  (15 นาท)ี 

1.  นักเรียนชวยกันอภิปรายรวมกันวา อัตราสวนที่เทากนั หมายถงึอะไร 

2.  ใหนกัเรียนแตละคนพิจารณาวาขอสัญญาที่เขียนไวนัน้ นักเรียนทําไดตามที ่

สัญญาหรือไม ถานักเรยีนคนไหนทาํได ใหนาํหวัใจนัน้มาติดปายนิเทศที่ครูเตรียมไวภายในหอง ซึ่ง 

เปนปายนเิทศสําหรับนักเรียนหญงิทีม่ีชื่อวา “หนทูําด ีหนูทาํไดคะ” และปายนิเทศสําหรับนักเรียน 

ชายที่มีชื่อวา “ผมทําด ีผมทาํไดครับ” พรอมทั้งกลาวชมเชยนักเรียนทีท่าํความดี 
  

4.  สื่อการเรยีนรู/แหลงการเรียนรู 
  1.  ใบกิจกรรมเกม “คิดหาวิธ”ี 

  2.  ใบกิจกรรม “มาคิดหาหลักการกนัเถอะ” 

  3.  แบบฝกทักษะที ่4 

  4.  แบบทดสอบทายคาบเรียน 

 

 

 
 

 

 
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
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6.     บันทึกหลงัการสอน 
......................................................................................................................................................................... 

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

1. ดานความรู 
1.1 เขียนอัตราสวน

ที่เทากนั หรือ

เทากับอัตราสวนที่

กําหนดใหได 

 

 

ประเมินพฤตกิรรม 

ในการรวมกิจกรรม  

- เกม “คิดหาวธิี” 

-  กิจกรรม “มาคิดหาหลัก 

การกนัเถอะ” 

- แบบฝกทักษะที่ 4 และ 

แบบทดสอบ 

- แบบฝกทักษะที4่ 

และแบบทดสอบ 

ทายคาบเรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ดานทกัษะ/
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
 2.1  การเชื่อมโยง 

- ประเมินพฤติกรรมโดย

การสังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมินผล

ทักษะ/

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2) คือ ผาน 3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 3 

รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา ผานการ

ประเมิน) 

  2.2  การสื่อสาร 
 

- ประเมินพฤติกรรมโดย

การสังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน ผล

ทักษะ/

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 3 รายการ 

ดี(2) คือ ผาน 2 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผาน 1 รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา ผานการ

ประเมิน) 

3. ดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
3.1 มีความ

รับผิดชอบ 

3.2 มีความ

ขยันหมั่นเพียร 

3.3 ทาํงานอยางเปน

ระบบ 

- ประเมินพฤติกรรมโดย

การสังเกต สัมภาษณ 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2) คือ ผาน 3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 3 

รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา ผานการ

ประเมิน) 
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......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
7.  ขอเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผูบันทกึ 

    ( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
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ใบกจิกรรมเกม รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณติศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนทีเ่ทากนั
วันที ่.......... เดอืน ...............................  พ.ศ. ...............

 

ใบกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตร  เกมท่ี 3 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 
 
 
 

อุปกรณของเกม 
 1.  ลูกปดสีสมจํานวน 100 ลูก และลกูปดสีน้ําเงินจํานวน 80 ลูก 
ตอ 1 กลุม 
กติกา 

1. ใหนักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยตองมี
ทั้งนักเรยีนชายและ 

    นักเรียนหญิงในกลุมเดียวกัน 
2. นับจํานวนลกูปดที่ไดรับวาครบตามจํานวนหรือไม  
3. ใหนักเรียนสรางอัตราสวนของลูกปดโดย เปรียบเทียบ

จํานวนลูกปดสีสม ตอ ลูกปดสีน้ําเงิน 
4. กลุมใดสรางอัตราสวนไดแลวใหเขียนคําตอบสง คําตอบ

กลุมใดครบถวนและเรว็ที่สุด   
กลุมนั้นจะเปนผูชนะ 

 

เง่ือนไข 
1.  อัตราสวนที่หนึง่ กําหนดใหเปน  100 : 80 

2.  อัตราสวนตอไปที่สรางข้ึนมานั้น ตองไมใหลูกปดทั้ง 2 สี
เหลือเศษ       

 

เกม “คิดหาวธิ”ี   
(มกีีว่ธิีกนันะ)
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เชน ใหเปรียบเทียบจํานวนลกูปดสีแดง 4 ลูก และ ลูกปดสีเหลือง 2 
ลูก   
   
          ตอ                อัตราสวนที่หนึ่ง คือ 4 : 2 
 

               

          ตอ                อัตราสวนที่สอง คือ 2 : 1 
 

 
ใบกจิกรรม รายวชิา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2

ทางคณติศาสตร รหัสวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ช่ือ-สกลุ..........................................................................ช้ันม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนทีเ่ทากนั
วนัที ่.......... เดือน ...................................  พ.ศ. ........................

ใบกิจกรรมทางคณิตศาสตรท่ี 3 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 กิจกรรม “มาคดิหาหลกัการกันเถอะ” 
จากคําตอบของกิจกรรมลูกปดพบวา สามารถสรางอัตราสวน
ไดทั้งสิ้น 4 วิธีดังนี ้
 

วิธีที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ

ตอ

100 : 80 
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วิธีที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนลองคิดสิคะวา วิธีที่ 2 เกิดจากการนําวิธีที่ 1 มา
ดําเนินการทางคณิตศาสตรอยางไร  

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

 

วิธีที่ 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ

ตอ

 50 : 40 

เอะ!  ทําอยางไรนา 

ตอ 
ตอ 

ตอ ตอ 

 25 : 20 
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นักเรียนลองคิดสิคะวา วิธีที่ 3 เกดิจากการนํา วิธีที่ 1 มาดําเนินการทาง
คณิตศาสตรอยางไร  
ตอบ 
..........................................................................................................
............. 

นักเรียนลองคิดสิคะวา วิธีที่ 3 เกดิจากการนํา วิธีที่ 2 มาดําเนินการทาง
คณิตศาสตรอยางไร  
ตอบ 
..........................................................................................................
............. 
 
 

วิธีที่ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบายมากเลยครับ 

เพราะคิดแบบเดียวกันเลย 

ตอ 
ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

ตอ 

  5 : 4 
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นักเรียนลองคิดสิคะวา วิธีที่ 4 เกดิจากการนํา วิธีที่ 1 มาดําเนินการทาง
คณิตศาสตรอยางไร  
ตอบ 
..........................................................................................................
............. 

นักเรียนลองคิดสิคะวา วิธีที่ 4 เกดิจากการนํา วิธีที่ 2 มาดําเนินการทาง
คณิตศาสตรอยางไร  
ตอบ 
..........................................................................................................
............. 

นักเรียนลองคิดสิคะวา วิธีที่ 4 เกดิจากการนํา วิธีที่ 3 มาดําเนินการทาง
คณิตศาสตรอยางไร  
ตอบ 
..........................................................................................................
............. 
 

ใบกจิกรรม และแบบฝกทกัษะ รายวชิา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณติศาสตร รหัสวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ช่ือ-สกลุ..........................................................................ช้ันม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนทีเ่ทากนั
วนัที ่.......... เดือน ...................................  พ.ศ. ........................

 
 

ใบกิจกรรมทางคณติศาสตร (ตอ) และแบบฝกทักษะที่ 4 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองอัตราสวนและรอยละ 

 กิจกรรม “มาคดิหาหลกัการกนัเถอะ” (ตอ) 
 
 
 
 

ตอ ตอ 

เพื่อน ๆ ไดคําตอบกันแลว
หรือยังครับ.. งายมากเลย 

ใชไหมครับ 

เพื่อน ๆ ก็จะเห็นแลววา อัตราสวนทั้ง 4 เกิดมาจากการใชจํานวนลูกปดเดียวกนั 
เราจึงเรียกอัตราสวนทั้ง  4 ที่ไดนั้น วาเปน อัตราสวนท่ี .............................   

หรือเขียนไดวา  .......................................
80

100
===  

ตอบให
ไดนะ
ครับ
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   หลักการในการหาอัตราสวนที่เทากันกส็ามารถตอบไดจาก
วิธีดําเนนิการ 

   ที่เพื่อน ๆ ตอบไปนั่นแหละครับ ประกอบดวย 2 หลักการ คือ  
   1.  

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

.............................. 
   2.  

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

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

หลักการที่ 1....................................  เมือ่คูณแตละจํานวนในอัตราสวนใดดวยจํานวนเดียวกนัโดยที่จํานวนนัน้
ไมเทากับศูนย จะไดอัตราสวนใหมที่เทากบัอัตราสวนเดมิ 

 นั่นคือ  
cb
ca

b
a

×
×

=  เมื่อ c เปนจํานวนใด ๆ ที่ไมใชศูนย 
 

 เชน     ...............
35
32

5
2

=
×
×

=  
 

  ดังนัน้     ...............  =  ...............  
 

หลักการที่ 2....................................  เมือ่หารแตละจํานวนในอัตราสวนใดดวยจํานวนเดียวกนัโดยที่จํานวนนัน้
ไมเทากับศูนย จะไดอัตราสวนใหมที่เทากบัอัตราสวนเดมิ 
 

 นั่นคือ  
cb
ca

b
a

÷
÷

=  เมื่อ c เปนจํานวนใด ๆ ที่ไมใชศูนย 
  

เชน     ..............
436
420

36
20

=
÷
÷

=  
  

ดังนัน้     ...............  =  ...............  

 
 

ทําเองนะครับ  
ถาอยากเรียนเกง 

ก็ตองคิดเอง 

ไมลอกผูอื่นนะครับ : ) 

ถาทําเองแลวถูกตอง 
ขอยกนิ้วใหเลยครับ : ) 

เกงมาก ! 
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แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรท่ี 4 

ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 

ตอนที่ 1 โจทย  ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปนี้แลวปฏิบัติตาม
โจทยแตละขอ 
 

1. สถานการณ  “ ดาวเรืองเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
ขยันหมัน่เพียรและตั้งใจเรยีนดีมาก จึงไดรับทนุการศึกษาใหเรียนฟรี
ตลอดชวงช้ันที่ 3 แตดาวเรอืงก็ยังไมมีเงินกนิขาวกลางวันเพราะมีฐานะ
ยากจนมากคุณครเูห็นวาหากใหเงนิดาวเรืองไปเปลาๆ ตลอด คงจะทํา
ใหดาวเรอืงเสียเดก็เปนแน คุณครูจึงคิดวิธีการใหดาวเรืองทํางานโดยที่
ไมเสียการเรยีน  ซึง่คุณครูกคิ็ดไดวาโรงเรียนนีมี้น้ําเปลาขายเปนขวด 
ทุกๆวันกจ็ะมีเดก็นกัเรียนทิง้ขวดน้ําเปนจํานวนมาก  คุณครูจึงให
ดาวเรืองเก็บขวดน้าํมาขายใหคุณครโูดยคุณครคิูดราคา 5 ขวด ตอ 1 
บาท โดยไมไดจํากัดจํานวนที่ดาวเรอืงจะเก็บ   และไมคิดเรื่องกาํไรหรือ
ขาดทุน เพราะดาวเรืองเปนนักเรยีนที่ขยันหมัน่เพยีร สงการบานทุกครัง้ 
ตั้งใจเรยีนทุกครัง้    ออนนอมถอมตน ชอบชวยเหลืองานคุณครูมาโดย
ตลอด ซึ่งดาวเรืองก็ยินดี  ทาํใหทุกวนันี้ดาวเรอืงมีเงนิซือ้อาหาร
กลางวัน   ทั้งดาวเรืองและคณุครูกต็างพอใจกบัวิธีการทั้งหมดนี”้ 

 

      ใหนักเรยีนใชหลักการทําใหอัตราสวนเทากันเติมตารางตอไปนี้ใหสมบรูณ 

 

 

ตอนที่ 2 โจทย  ใหนักเรียนเขียนอัตราสวนที่เทากับอัตราสวน
ตอไปนี้ โดยใชหลักการคูณ และการหาร 
 

ราสวน 
อัตราสวนที่เทากนั

(โดยใชหลักการคูณ) 
อัตราสวนที่เทากนั

(โดยใชหลักการหาร)

7
 ............................. ........................... ............................. ...............

26
48  ............................. ........................... ............................. ...............

จํานวนขวดน้ําที่เก็บ (ขวด) 5 ........ 25 ........ ......... ........ 65 

จํานวนเงิน (บาท) ........ 3 ........ 7 9 11 ........ 
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6
6.3  ............................. ........................... ............................. ...............

75:50  ............................. ........................... ............................. ...............

       
81:27  

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

 

ตอนที่ 3 โจทย  ใหนักเรียนเติมตัวเลขในชองวาง  เพื่อใหประโยค
เปนจริง 
 

(1)    
12
9    =   

36
   =   54    =  270     (2)   

10
5   =   25    =   

100
   =      150     

 

(3)    
180
72   =   36    =   

60
   =  18     (4)   

64
256  =   128    =   

8
   

=      64     

 
 

แบบทดสอบ รายวชิา  คณิตศาสตรพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2
ทางคณติศาสตร รหสัวิชา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑียร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกุล..........................................................................ช้ันม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนทีเ่ทากนั
วนัท่ี .......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

 
 

แบบทดสอบทายคาบเรียนทางคณิตศาสตรท่ี 3    
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 

คําชี้แจง  ขอสอบเปนแบบเตมิคํา 8 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
โจทย  ใหนกัเรียนเติมคําตอบในชองวางใหถูกตอง 
 
1) 12 : 30  =  ...................  :  5 
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2) 4 : 5 = 20 : ......................... 

 
3) 11 : ........................ =  33 : 36 

 
4) ....................... :  48 = 5 : 12 

 
5) 64 : .................... = 8 : 13 

 
6) 5 : 12 = 60 : ......................... 

 
7) 100 : ........................ =  4 : 25 

 
8) 108 : ...........................  =  12  :  9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 4-5 รายการ    อยูในระดับ ดีมาก        

                                       ผาน 3 รายการ       อยูในระดับ ดี                                               

                                                ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                                ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการสื่อสาร สื่อความหมาย  
และการนําเสนอทางคณติศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 

 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 3 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 2 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 1 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ไมผานรายการใดเลย   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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ณ
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กป
ญ
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ิน 

สร
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 (ผ
าน

-ไม
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น)
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

รวม         

เฉลี่ยรอยละ         
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เลข 

ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล 
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ชภ
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ถส
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ถา
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ณ
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ง
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ิตศ
าส
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- ส
าม
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ถน
ําเ
สน
อผ
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หร
ือคํ
าต
อบ

 ได
อย
าง
ถูก
ตอ
ง 

ชัด
เจ
น 

รว
มร

าย
กา

รท
ี่ผา

นก
าร
ปร

ะเ
มิน

 

ระ
ดับ
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ระ
เม
ิน 
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ุปผ
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าร
ปร

ะเ
มิน

 (ผ
าน

-ไม
ผา

น)
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

รวม       

เฉลี่ยรอยละ       

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

 
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 

 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผาน 4-5 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 3 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชวงช้ันที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
 

รายวิชาคณิตศาสตร   รหัสวิชา ค32101   มัธยมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง การตรวจสอบความเทากันของอัตราสวน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552             เวลาที่ใช 1 ชัว่โมง  
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เฉลี่ยรอยละ         
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สาระหลักที ่1: จํานวนและการดําเนนิการ 

มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา ค1.1.  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ 

การใชจํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ค1.1.3. เขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ และนําไปใช 

ในการแกปญหาได 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
  1.1.  ดานความรู นักเรียนสามารถ 

   1.1.1.  ตรวจสอบความเทากันของอัตราสวนได 

  1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 

   1.2.1.  เชื่อมโยงความรูเร่ืองอัตราสวน กับความรูรอบตัวในชีวิตประจาํวันได   

  1.3 ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค นกัเรียน 

   1.3.1.  มีความรับผิดชอบ 

   1.3.2.  มีความขยันหมั่นเพยีร 

   1.3.3.  ทํางานอยางเปนระบบ 
 

2.  สาระการเรียนรู 
วิธีการตรวจสอบการเทากันของอัตราสวน   
วิธีการตรวจสอบการเทากนัของอัตราสวนใด ๆ ใชหลักการดังนี ้

กําหนด a, b, c และ d  แทนจํานวนใด ๆ พิจารณาผลคณูไขวของอัตราสวน 
b
a  กับ  

d
c  

                    
b
a   =  

d
c    เมื่อ  ad  = bc             

b
a     

d
c  

 

นั่นคือ    ถา ad  = bc   แลว 
b
a   =  

d
c  ,  ถา ad  ≠  bc   แลว 

b
a   ≠

d
c  

    ถา   
b
a   =  

d
c แลว ad  = bc  ,  ถา 

b
a   ≠

d
c  แลว ad ≠  bc    

 
 

  
  3.  กิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นนํา  (10 นาท)ี 
  1.  ครูแจงจุดประสงคการเรยีนรูในรายชั่วโมงนี ้

2.  ครูใหนักเรยีนรองเพลง “อัตราสวนที่เทากัน”  
 

ขั้นสอน  ( 35 นาท)ี  
  1.  ขั้นบทบาทของผูเรียน ครูใหนักเรียนอานนิทานอีสป เร่ือง “มดนอยจอมขยัน” 
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เมื่ออานจบใหนักเรียนชวยกนัคิดคติที่ไดจากการอานนทิานเรื่องนี ้ และถาเลือกไดนกัเรียนจะเปน 

ตัวละครใด เพราะเหตุใด 

  2.  ขั้นการฝกสมาธิ ครูใหนักเรียนทาํจิตใจใหสงบกอนเรียน ใหนกัเรยีนคอย ๆ หลบัตา  

สูดลมหายใจเขา ชา ๆ ลึก ๆ และปลอยลมหายใจออกอยาง ชา ๆ ทาํเชนนี ้3 รอบ จากนัน้ครูพูด 

นําในสิ่งที่ดีและใหนกัเรียนคิดตามสิ่งที่ครูนํา ครูจะใชน้าํเสียงทีนุ่มนวล ออนหวาน เพื่อใหนักเรียน 

เกิดสมาธ ิครูจึงใหนักเรียนนั่งสมาธิเปนเวลา 3 นาท ี

3.  ขั้นสรางแรงบันดาลใจ โดยใชหลกั 3 H ครูแจกกระดาษคําตอบรูปหัวใจ เพื่อให 

นักเรียนตอบคําถาม 3 ขอ 

คําถามขอที่ 1.  Head ใหนกัเรียนเขยีนสิง่ทีน่ักเรียนอยากจะทําในการเรียนวนันี ้ 

ทั้งหมด เชน จะขยันหมัน่เพยีร จะตั้งใจเรยีน จะแอบหลบัในเวลาเรียน หรือ จะแกลงเพื่อนในเวลาเรียน  

เปนตน 

คําถามขอที่ 2.  Heart ใหนกัเรียนไตรตรองดูวาสิง่ที่อยากจะทาํในขอที ่1 (Head)  

เปนสิ่งที่ดีตอตัวนักเรยีนหรือผูอ่ืนหรือไม ถานกัเรียนคิดวาเปนสิ่งที่ดีแลว ใหเขียนขอความนั้นลงใน

กระดาษคําตอบขอที่ 2  

คําถามขอที่ 3.  Hand ถานกัเรียนคิดวาสิง่ที่ต้ังใจจะทําเปนสิ่งดีแลว ใหนกัเรียน 

เขียนคําสัญญากับตัวเองวา “วันนี้ฉันจะ...........................” ขอความทีน่ักเรียนเขียนนี้ ถือเปนการ 

ยืนยนัหรือเปนขอสัญญาทีน่ักเรียนจะปฏบัิติในคาบเรียนนี ้ 

4.  ขั้นสรางบรรยากาศ ครูตองสรางบรรยากาศที่สงบ มอบความรกั ความเมตตา ใหแก
นักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ มีบุคลิกภาพสุขุม ใจเยน็ ยิ้มแยมแจมใสกับนักเรียน เม่ือนักเรียน 

มีปญหาครูก็สามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกนักเรียนได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 

อยางเต็มที่ ครูเปนผูฟงที่ดี ถานักเรียนมีความคิดเห็นที่ไมเหมาะสมหรือผิดพลาด ครูก็ตองชี้แนะ 

นักเรียนดวยเหตุผล และความจริงใจ 
  5.  ขั้นนําคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน  

5.1.  ครูใหนักเรียนทาํใบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม “ตรวจสอบความขยนั” 

5.2.  นักเรยีนทําแบบฝกทักษะที ่5    

5.3.  ครูสุมรายชื่อนักเรียนใหเฉลยแบบฝกทักษะที่ 5 ในบางขอก็ใหเฉลยรวมกนั 

5.4.  ครูทดสอบความรูและความเขาใจของนักเรียนดวยแบบทดสอบทายคาบเรียน 
6.  ขั้นบูรณาการคุณคาความเปนมนษุยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรม    

6.1.  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปถึงคุณธรรมที่ไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

  -  รองเพลง “อัตราสวนที่เทากัน” 

  -  กิจกรรม “ตรวจสอบความขยัน” 

  -  แบบฝกทักษะที ่5  
 

ขั้นสรุป  (15 นาท)ี 
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1.  นักเรียนชวยกันอภิปรายรวมกันวา การตรวจสอบอัตราสวน ดําเนนิการอยางไร 

2.  ใหนกัเรียนแตละคนพิจารณาวาขอสัญญาที่เขียนไวนัน้ นักเรียนทําไดตามที่สัญญา

หรือไม ถานักเรียนคนไหนทาํได ใหนาํหัวใจนั้นมาติดปายนิเทศที่ครูเตรียมไวภายในหอง ซึ่งเปนปายนเิทศ

สําหรับนักเรียนหญงิทีม่ีชื่อวา “หนทูําด ีหนูทาํไดคะ” และปายนิเทศสําหรับนักเรียนชายที่มชีื่อวา “ผมทําด ี

ผมทําไดครับ” พรอมทั้งกลาวชมเชยนักเรียนที่ทาํความดี 
  

4.  สื่อการเรยีนรู/แหลงการเรียนรู 
  1.  ใบกิจกรรมรองเพลง “อัตราสวนที่เทากัน” 

2.  ใบกิจกรรม “ตรวจสอบความขยนั” 

  3.  แบบฝกทักษะที ่5 

  4.  แบบทดสอบทายคาบเรียน 
 

5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. ดานความรู 
 1.1.  ตรวจสอบ

ความเทากันของ

อัตราสวนได 

 

ประเมินพฤตกิรรม 

ในการรวมกิจกรรม  

- กิจกรรม “ตรวจสอบความ

ขยัน” 

- แบบฝกทักษะที่ 5 และ 

แบบทดสอบ 

- แบบฝกทักษะ

ที5่และ 

แบบทดสอบ 

ทายคาบเรียน 

ทําไดถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ดานทกัษะ/
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
 2.1.  การเชื่อมโยง 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน 

ผลทักษะ/

กระบวนการ

ทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 3 

รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา ผานการ

ประเมิน) 
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       6.  บันทึกหลงัการสอน 
........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 
       7.  ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

  2.2.  การสื่อสาร 
 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน 

ผลทักษะ/

กระบวนการ

ทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 3 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  2 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผาน 1 รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไปถือวา ผานการ

ประเมิน) 

3. ดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
3.1.  มีความ

รับผิดชอบ 

3.2.  มีความ

ขยันหมั่นเพียร 

3.3.  ทํางานอยาง 

เปนระบบ 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต สัมภาษณ 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2)  คือ ผาน  3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 3 

รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไป 

ถือวา ผานการประเมิน) 

(ลงชื่อ)......................................................ผูบันทกึ 

    ( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
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ใบกจิกรรมรองเพลง รายวชิา  คณติศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณติศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรูที ่1
อตัราสวนและรอยละ

ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การตรวจสอบความเทากนัของอตัราสวน
วนัที ่.......... เดอืน .............................  พ.ศ. ................

 
ใบกิจกรรมรองเพลงคณิตศาสตร เพลงที่ 1 

ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

เพลงอัตราสวนท่ีเทากัน  

ใชทํานองจาก เพลงพี่ชาย (ท่ีไมแสนดี)  ของ ญาญา หญิง 
เนื้อเพลง        

มีเรื่องจะมา  เพื่อบอกกับเธอใหเขาใจ 
และฉันจะอธิบาย  ไมใหเธอลืมมันไดเลย 

เรื่องอัตราสวน  คือการเปรียบเทียบปริมาณ 
สองปริมาณขึ้นไป  ใหเธอไดจําไมมีลืม  

 

** เรื่องการหา ... อัตราสวนที่เทากันนั้น 
ตัวเธอและตัวฉัน ทําไดเพียง ... 

 

ใชหลักการคูณ  มาชวยในเรื่องนี้ 
เม่ือคูณแตละจํานวนในอัตราสวน 

คูณดวยจํานวน  ที่เหมือนกันเทานั้น 
จํานวนที่นํามา จะไมใชศูนย 

หากวาเธอตั้งใจทองจํา 
จะเขาใจทุกเรื่อง ไดอยาง งายดาย 

หรือวาจะใช เรื่องหลักการหาร ท่ีเรียนมา 
เม่ือหารแตละจํานวน  ในอัตราสวนที่เรามี 

ไพเราะ 
จริง ๆ 
เลย นะ
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หารดวยจํานวน เดียวกันเทานั้น ถึงเขาที 
จํานวนที่เราวาดี  ตองไมมีศูนยนั้นเขามา 

ซ้ํา  ** 
ขอขอบพระคุณ  
ทีม่า :  นางสาวศศธิร บุญมาศ และนายพันธุนพ ซาเจรญิ http://www.e-
tech.ac.th/depart/sci-math/sraas6.htm 

ใบกจิกรรม รายวชิา  คณติศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณติศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การตรวจสอบความเทากนัของอตัราสวน
วนัที ่.......... เดอืน ...............................  พ.ศ. ..................

 
ใบกิจกรรมทางคณิตศาสตรท่ี 4 

ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

  กิจกรรม  ตรวจสอบความขยัน   

 
    

“ กลับมาพบกันอีกแลวนะครับ หลงัจากที่เพื่อน ๆ ไดรูจัก
หลักการหาอัตราสวน      ที่เทากันไปแลว  โดยใชหลกัการ
คูณ และหลักการหารนั้น เพื่อน ๆ กท็ํากันได     ไมยากเลย
ใชไหมครับ” 

 

“แลววนันีมี้กิจกรรม ตรวจสอบความขยัน เปนอยางไรเหรอคะ” 
 

“ปญหากมี็อยูวา ทกุ ๆ สิ้นปทางองคการบริหารสวนตาํบล 
จะมีการมอบรางวัลหลายรางวัลใหแกหมูบานตาง ๆ แตมีอยู 
1 รางวัลที่ยังตัดสินไมได กคื็อรางวัล “ขยันแหงป”” 
  

“เปนเพราะอะไรเหรอคะ” 
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“ก็เพราะวา เคยมกีารมอบหมายงานใหแตละหมูบาน และ
เปนงานทีเ่กิดรายได เมื่อครบปก็มีการตรวจสอบงาน แตงาน
ที่มอบหมายนั้นมีอัตราสวนไมเหมือนกัน ซึ่งก็ไมรูวาเทากัน
หรือไม จึงยังตัดสินไมไดวาใครทํางานและขยันมากกวากัน” 

  

“แตละหมูบานทํางานไดอตัราสวนเทาไรเหรอคะ” 
 

“หมูบานที่ 1 ทํางานแลวเสร็จ 2 สวน ตอ งานทั้งหมด 3 สวน 
หมูบานที ่2 ทํางานแลวเสรจ็ 8 สวน ตอ งานทัง้หมด 12 
สวน” 

 

“วันนีเ้ราตรวจสอบกันวา หมูบานไหนมีความขยันกวากันใชไหมคะ” 
 

“ใชแลวครับ .. เรามาเริ่มตรวจสอบกันเลยนะครับ 
เพื่อน ๆ ที่กําลังเรยีนอยูนี้ .. ก็ขอใหชวยกันเติมชองวางตาง 
ๆ ใหสมบรูณนะครบั” 

 

 
 
 
 
 

เริ่มตนจาก เรามาเขียนอตัราสวนการทํางานของทั้ง 2 หมูบานกันกอนนะครับ 

หมูบานที่ 1 ทํางานแลวเสร็จ 2 สวน ตอ งานทั้งหมด 3 สวน 

                      เขียนเปนอตัราสวน คือ  ......................... 

หมูบานที่ 2 ทํางานแลวเสร็จ 8 สวน ตอ งานทั้งหมด 12 สวน 

                      เขียนเปนอตัราสวน คือ  ......................... 
 

พิจารณาวาอัตราสวน ............................. และ ............................. เทากันหรือตางกัน อยางไร 
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จริงแลวก็ไมยากเลยใชไหมครับ 

เพียงแคใชหลักการ...........หรือหลักการ ............... ทําให ..................................... เทากัน เทานั้นเอง 
 

แตผมมีวิธีการท่ีงายกวานั้นมาแนะนาํครับ  ใหเพือ่น ๆ ลองพจิารณา 
“ ผลคูณไขว ” ดูนะครับ   

 
 
 

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

จะได  ...........................    =     ......................... 
 

และ  ...........................    =     ......................... 
 

  ดังนั้น  ...........................     ......................... 
 
 

ผลการตัดสินคือ ........................................................................................................ 

 
“ไมนาเชื่อเละนะคะวาผลการตัดสินจะออกมาแบบนี้ . . .  

แตก็ดีมากเลยนะคะ. . . ทั้ง 2 หมูบานคงดีใจกันนาดู” 
 

“ใชแลวครับ จะเห็นวา ถาเราไมมีการตรวจสอบที่รอบคอบก็จะสงผลใหมีผูใดผูหนึง่เสียหายได 
สวนเพื่อนๆ เองก็เกงมากเลยนะครับท่ีสามารถตรวจสอบได ตอไปนี้ ถาคุณครูใหแบบฝกทักษะ 

ท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบอัตราสวน เพื่อนๆ ก็คงทําไดสบาย ไมยากอีกตอไปนะครับ ” 

วันนี้หมดหนาท่ีผมแลว เรา 2 คน ลาไปกอนนะครับ “ไมนาเชื่อเลยนะคะวาผลการตัดสินจะออกมา
แบบนี้...  

 

หมูบานท่ี 1 หมูบานท่ี 2 

ผลงานของ
  ี่

ผลงานของ
  ี่
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แบบฝกทักษะ รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2
ทางคณติศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครผููสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การตรวจสอบความเทากนัของอตัราสวน
วนัท่ี .......... เดือน ...................................  พ.ศ. ........................

 

แบบฝกทักษะทางคณติศาสตรท่ี 5 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองอัตราสวนและรอยละ 

ตอนที่ 1 โจทย  ใหนกัเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตรวจสอบความเทากันของอัตราสวน 
 

1)  อุตสาหะ : ทํางานชวยพอแมในวนัเสารทาํงานได 2 สวน 
ตอ งานทั้งหมด 5 สวน 

วีระ : ทํางานชวยพอแมในวนัเสารทํางานได 3 สวน ตอ 
งานทั้งหมด 6 สวน 

  อยากทราบวา  :  ทั้งสองคนทํางานไดเทากนั หรือตางกันอยางไร 
..........................................................................................................................................................................
................................ 
..........................................................................................................................................................................
.................................... 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 

2)  สามารถ :  อานหนังสือเรียนในชวงวันหยุดได 3 สวน ตอ 
หนังสือทั้งเลม 4 สวน  

จริงใจ :  อานหนังสือเรียนในชวงวันหยุดได 4 สวน ตอ 
หนังสือทั้งเลม 5 สวน 
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อยากทราบวา  :  ทั้งสองคนอานหนังสือไดเทากัน หรือตางกันอยางไร  โดยหนังสือที่อาน

เหมือนกนั 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
................................... 
..........................................................................................................................................................................
................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 

3)  อดทน : รดน้ําที่แปลงเกษตร รดน้ําได 7 สวน ตอ แปลง
ทั้งหมด 11 สวน 

ต้ังใจ :  รดน้ําที่แปลงเกษตร รดน้ําได 9 สวน ตอ แปลง
ทั้งหมด 15 สวน 

อยากทราบวา  :  ทั้งสองคนรดน้ําที่แปลงเกษตรไดเทากัน หรือตางกันอยางไร   
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................

.................................. 
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4)  ภาคภูมิ :  ในแตละวันจะออมเงิน 1 สวน ตอ เงินที่ไดรับ
จากคุณแม 3 สวน 

น้ําใส : ในแตละวันจะออมเงิน 3 สวน ตอ เงินที่ไดรับจาก
คุณแม 9 สวน 

  อยากทราบวา  :  ทั้งสองคนนี้ ออมเงินเทากัน หรือตางกนัอยางไร 
..........................................................................................................................................................................
................................... 
..........................................................................................................................................................................
................................. 
..........................................................................................................................................................................
................................. 
..........................................................................................................................................................................
................................... 
..........................................................................................................................................................................
................................... 
..........................................................................................................................................................................
................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................. 

5)  นารี :  แบงเวลาในการทบทวนบทเรียน 5 สวน ตอ เวลาวางที่มี 
11 สวน  

สมชาย :  แบงเวลาในการทบทวนบทเรียน  2  สวน ตอ เวลาวางที่
มี  5  สวน 

อยากทราบวา  :  ทั้งสองคนนี้ ทบทวนบทเรียนไดเทากนั หรือตางกันอยางไร   
..........................................................................................................................................................................
...................................... 
..........................................................................................................................................................................
...................................... 
..........................................................................................................................................................................
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...................................... 
..........................................................................................................................................................................
...................................... 
..........................................................................................................................................................................
....................................... 
..........................................................................................................................................................................
........................................ 
..........................................................................................................................................................................
........................................ 
..........................................................................................................................................................................
......................................... 

 

ตอนที่ 2 โจทย  อัตราสวนที่กําหนดใหตอไปนี้เทากนัหรือไม  ใหนกัเรยีนใสเครื่องหมาย = , ≠ ระหวาง
อัตราสวนทั้งสอง 

  

  (1)     
21
6................

7
2    (2)     

36
21................

12
7  

  

(3)     
196
81................

14
9    (4)     

44
36................

33
27  

  

  (5)    
15
9................

40
24    (6)     40:32................11:8  

  

(7)    6:6.3................3:8.1    (8)     5.0:2.0................12:5.0  
 

(9)    27:42................18:28   (10)    32:36................56:63  
 

 
แบบทดสอบ รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 2

ทางคณติศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนท่ี 1-2
หนวยการเรยีนรูท่ี 1
อตัราสวนและรอยละ

ครผููสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทําแบบฝกทักษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขท่ี ...........

หนวยการเรยีนรูยอย

การตรวจสอบความเทากนัของอตัราสวน
วนัท่ี .......... เดือน ...................................  พ.ศ. ........................

 

แบบทดสอบทายคาบเรียนทางคณิตศาสตรท่ี 4    
ประจําหนวยการเรียนรูยอย อัตรา และอัตราสวน 

 

คติธรรมประจําวันนี ้
อยาไปขามคนลม  ..  อยาไปขมคนรู  ..  อยาไปขูคนกลา  ..  อยาไปทาคนพาล  ..  อยา

ไปวานคนลาง  ..  อยาไปขายคนรัก  .. 
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คําชี้แจง   ขอ 1 -  3 เปนขอสอบแบบเลือกตอบ  ขอละ 1 คะแนน 

ขอ 4 - 5 เปนขอสอบแบบเติมคําตอบ  ขอละ 2 คะแนน 
 

โจทย  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพยีงขอเดียว 
1.   ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

   ก.  1 : 5  =  3 : 15    ข.  2 : 10  =  10 : 50  

        ค.  2.5 : 3  =  7.5 : 6    ง.  12 : 7  =   36 : 21 
 

2.   ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
   ก.  3 : 5  ≠   1.5 : 2.5    ข.  11 : 10  =  13 : 12  

        ค.  7 : 3  =  10 : 6    ง.  5 : 7  ≠    25 : 21 
 

3.   ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
   ก.  6 : 8  >  3 : 5    ข.  2 : 3  =  4 : 5  

        ค.  11 : 13  <  4 : 5    ง.  7 : 9  ≠    35 : 45 

 
โจทย  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
4. อัตราสวนของจํานวนครั้งที่ แสงดาว สงการบาน ตอ จํานวนครั้งทั้งหมด เปน 11 : 23 

อัตราสวนของจํานวนครั้งที่ เดือนเพ็ญ สงการบาน ตอ จํานวนครั้งทั้งหมด เปน 3 : 5 
อยากทราบวา ทั้งสองคน สงการบานไดเทากันหรือไมอยางไร 

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

 
5. อัตราสวนของจํานวนครั้งที่ มานัส มาโรงเรียน ตอ จํานวนครั้งทั้งหมด เปน 2 : 8 

อัตราสวนของจํานวนครั้งที่ วิเชษฐ มาโรงเรียน ตอ จํานวนครั้งทั้งหมด เปน 8 : 32 
อยากทราบวา ทั้งสองคน มาโรงเรียนเทากนัหรือไมอยางไร 

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

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร 



 234
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 4-5 รายการ    อยูในระดับ ดีมาก        

                                       ผาน 3 รายการ       อยูในระดับ ดี                                               

                                                ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                                ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนําเสนอทางคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 

 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 3 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 2 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 1 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ไมผานรายการใดเลย   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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รวม       

เฉลี่ยรอยละ       

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

 
 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 

 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผาน 4-5 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 3 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชวงช้ันที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 

 

รายวิชาคณิตศาสตร   รหัสวิชา ค32101   มัธยมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จาํนวน (อัตราสวนตอเนื่อง)         

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552                  เวลาที่ใช 2 ชัว่โมง  

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

สาระหลักที ่1: จํานวนและการดําเนนิการ 

มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา ค1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ 

การใชจํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ค1.1.3 เขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ และนําไปใช 

ในการแกปญหาได 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
  1.1.  ดานความรู นักเรียนสามารถ 

   1.1.1.  เขียนอัตราสวนของจาํนวนหลาย ๆ จํานวนได 

  1.2.  ดานทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 

   1.2.1.  เชื่อมโยงความรูเร่ืองอัตราสวน กับความรูรอบตัวในชีวิตประจาํวันได   

  1.3.  ดานคุณลกัษณะอันพึงประสงค นักเรียน 

   1.3.1.  มีความรับผิดชอบ 

   1.3.2.  มีความขยันหมั่นเพยีร 

   1.3.3.  ทํางานอยางเปนระบบ 
 

2.  สาระการเรียนรู 
อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวนเกิดจาก  การนาํปริมาณของสิ่งตาง ๆ ที่มากกวา 

สองส่ิงขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน  และเขียนในรูปอัตราสวน  โดยคํานึงถงึตําแหนงของจํานวนเปนสาํคัญ  

   น้ํามะนาว  1 ถวย 

   น้ําเชื่อม            
2
1  ถวย 

   เกลือปน 3 ชอนโตะ 
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อัตราสวนของปริมาณ น้าํมะนาวเปนถวย ตอน้ําเชื่อมเปนถวยตอเกลือปนเปนชอนโตะ 

เปน 1 : 
2
1   : 3  อัตราสวนเชนนี้ เรียกวา อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน 

  อัตราสวนตอเนื่อง หมายถึง เมื่อมีอัตราสวนสองอัตราสวนใด ๆ ที่แสดงการเปรียบเทยีบ 

ปริมาณของสิง่สามสิง่เปนคู ๆ สามารถเขยีนอัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวนจากสอง 

อัตราสวนนั้น  โดยทาํปริมาณตัวรวมของอัตราสวนใหเปนปริมาณที่เทากนั  โดยใชหลักการหา 

อัตราสวนที่เทากัน 

  ตัวอยาง     อายุ ก ตอ อายุ ข เปน 5 : 6  ,  อายุ ข ตอ อายุ ค เปน 4 : 7 

    จงหาอายุของ ก : ข : ค 

วิธีทาํ   อายุ ก ตอ อายุ ข เปน 5 : 6 

   อายุ ข ตอ อายุ ค เปน 4 : 7 

จะเหน็วา   อายุ ข เปนตวัเปรียบเทยีบระหวางอาย ุก และ อาย ุค ได  จึงตองทาํสวนที่แสดง 

                      อายุ ข ใหเทากัน 

ดังนัน้  อัตราสวนของ อาย ุก ตอ อายุ ข เปน 5 x 2 : 6 x 2  =  10 : 12 

อัตราสวนของ อาย ุข ตอ อายุ ค เปน 4 x 3 : 7 x 3  =  12 : 21 
 

ดังนั้น  อัตราสวนของ อายุ ก : อายุ ข : อาย ุค  เปน 10 : 12 : 21 
 
   3.  กิจกรรมการเรยีนรู 

ชั่วโมงที่ 1   
ขั้นนํา  (10 นาท)ี 

  1.  แจงจุดประสงคการเรียนรูในรายชั่วโมงนี ้

2.  ใหนกัเรียนทํากจิกรรม “จงเลือกแตความดี” 
 

ขั้นสอน  ( 35 นาท)ี  
  1.  ขั้นบทบาทของผูเรียน ครูนําลูกปงปองที่ใชในกิจกรรม “จงเลือกแตความดี” ใสลงไป 

ในกลองอกีครั้ง แลวใหตัวแทนนักเรียน 10 คน สุมหยิบข้ึนมาคนละ 1 ลูก แลวชวยกนัเลานิทานคน 

ละ 1 - 2 ประโยค โดยประโยคที่เลามานัน้ตองมีคําที่ตนเองสุมจับได    

  2.  ขั้นการฝกสมาธิ ครูใหนักเรียนทาํจิตใจใหสงบกอนเรียน ใหนกัเรยีนคอย ๆ หลบัตา  

สูดลมหายใจเขา ชา ๆ ลึก ๆ และปลอยลมหายใจออกอยาง ชา ๆ ทาํเชนนี ้3 รอบ จากนัน้ครูพูด 

นําในสิ่งที่ดีและใหนกัเรียนคิดตามสิ่งที่ครูนํา ครูจะใชน้าํเสียงทีนุ่มนวล ออนหวาน เพื่อใหนักเรียน 

เกิดสมาธ ิครูจึงใหนักเรียนนั่งสมาธิเปนเวลา 5 นาท ี
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3.  ขั้นสรางแรงบันดาลใจ โดยใชหลกั 3 H ครูแจกกระดาษคําตอบรูปหัวใจ เพื่อใหนกัเรียน

ตอบคําถาม 3 ขอ 

คําถามขอที่ 1. Head ใหนกัเรียนเขียนสิ่งที่นกัเรียนอยากจะทาํในการเรียนวนันี้  

ทั้งหมด เชน จะขยันหมัน่เพยีร จะตั้งใจเรยีน จะแอบหลบัในเวลาเรียน หรือ จะแกลงเพื่อนในเวลาเรียน  

เปนตน 

คําถามขอที่ 2. Heart ใหนกัเรียนไตรตรองดูวาสิ่งที่อยากจะทาํในขอที ่1 (Head)  

เปนสิ่งที่ดีตอตัวนักเรยีนหรือผูอ่ืนหรือไม ถานกัเรียนคิดวาเปนสิ่งที่ดีแลว ใหเขียนขอความนั้นลงใน

กระดาษคําตอบขอที่ 2  

คําถามขอที่ 3. Hand ถานักเรียนคิดวาสิง่ที่ต้ังใจจะทําเปนสิ่งดีแลว ใหนกัเรียน 

เขียนคําสัญญากับตัวเองวา “วันนี้ฉันจะ...........................” ขอความทีน่ักเรียนเขียนนี้ ถือเปนการ 

ยืนยนัหรือเปนขอสัญญาทีน่ักเรียนจะปฏบัิติในคาบเรียนนี ้ 

4.  ขั้นสรางบรรยากาศ ครูตองสรางบรรยากาศที่สงบ มอบความรัก ความเมตตา ใหแก 

นักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ มีบุคลิกภาพสขุุม ใจเยน็ ยิ้มแยมแจมใสกับนักเรียน เมื่อนักเรียนม ี

ปญหาครูก็สามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกนกัเรียนได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็อยาง 

เต็มที่ ครูเปนผูฟงที่ดี ถานกัเรียนมีความคดิเห็นที่ไมเหมาะสมหรือผิดพลาด ครูก็ตองชี้แนะนักเรยีน 

ดวยเหตุผล และความจรงิใจ 
  5.  ขั้นนําคุณคาความเปนมนษุยออกมาจากภายใน  

5.1.  ครูใหนักเรียนทาํใบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม “คลายขอสงสัย” 

5.2.  นักเรยีนทําแบบฝกทักษะที ่6    

5.3.  ครูสุมรายชื่อนักเรียนใหเฉลยแบบฝกทักษะที่ 6 ในบางขอก็ใหเฉลยรวมกนั 
6.  ขั้นบูรณาการคุณคาความเปนมนษุยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรม    

6.1.  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปถึงคุณธรรมที่ไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

  -  กิจกรรม “จงเลือกแตความดี” 

  -  กิจกรรม “คลายขอสงสัย” 

  -  แบบฝกทักษะที ่6  
ชั่วโมงที่ 2   

ขั้นนํา  (10 นาท)ี 
1.  ครูใหนักเรยีนอานนิทาน “ความฝนของคนดี คนขยนั” 

 
ขั้นสอน  (30 นาท)ี  
1. ขั้นบทบาทของผูเรียน ครูใหนักเรียนอภปิรายนทิานทีอ่าน วาแตละตัวละครมีความ 

ดีอยางไรบาง 
 

2.  ขั้นการฝกสมาธิ (ปฏิบัติแลวในชั่วโมงที ่1)  
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3.  ขั้นสรางแรงบันดาลใจ (ปฏิบัติแลวในชั่วโมงที่ 1) 

4.  ขั้นสรางบรรยากาศ ครูตองสรางบรรยากาศที่สงบ มอบความรัก ความเมตตา ใหแก 

นักเรียนดวยการพูดจาไพเราะ มีบุคลิกภาพสุขุม ใจเยน็ ยิ้มแยมแจมใสกับนักเรียน เมื่อนักเรียนม ี

ปญหาครูก็สามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกนกัเรียนได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็ 

อยางเตม็ที ่ครูเปนผูฟงที่ดี ถานักเรียนมีความคิดเหน็ที่ไมเหมาะสมหรือผิดพลาด ครูกต็องชี้แนะ 

นักเรียนดวยเหตุผล และความจริงใจ 
5.  ขั้นนําคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายใน  

5.1.  ครูใหนักเรียนทาํใบกิจกรรม ชื่อกิจกรรม “สานตอความฝน” 

5.2.  นักเรยีนทําแบบฝกทักษะที ่7    

5.3.  ครูสุมรายชื่อนักเรียนใหเฉลยแบบฝกทักษะที่ 7 ในบางขอก็ใหเฉลยรวมกนั 

5.4.  ครูทดสอบความรูและความเขาใจของนักเรียนดวยแบบทดสอบทายคาบเรียน 
6.  ขั้นบูรณาการคุณคาความเปนมนษุยเขาไปในทุก ๆ กิจกรรม    

6.1.  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปถึงคุณธรรมที่ไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

  -  นิทาน “ความฝนของคนด ีคนขยัน” 

  -  กิจกรรม “สานตอความฝน” 

  -  แบบฝกทักษะที ่7  
 

ขั้นสรุป  (20 นาท)ี 
1.  นักเรียนชวยกันอภิปรายรวมกันวา 1 ข้ันตอนการเขียนอัตราสวนของจํานวน 

หลาย ๆ จาํนวนดําเนินการอยางไร 

2.  ใหนกัเรียนแตละคนคิดถึงขอสัญญาที่เขียนไว วาทําไดหรือไม ถานกัเรียนคน 

ไหนทําได ใหนําหัวใจนั้นมาติดปายนิเทศที่ครูเตรียมไวภายในหอง เปนปายนิเทศสําหรับนักเรียน 

หญิงที่มีชื่อวา “หนูทาํดี หนทูําไดคะ” และปายนิเทศสาํหรับนักเรียนชายทีม่ีชื่อวา “ผมทําด ีผมทาํ 

ไดครับ” พรอมทั้งกลาวชมเชยนักเรียนทีท่าํความดี 
 
 

4.  สื่อการเรยีนรู/แหลงการเรียนรู 
  1.  ใบกิจกรรม “จงเลือกแตความด”ี 

2.  ใบกิจกรรม “คลายขอสงสัย” 

3.  แบบฝกทักษะที ่6 

  4.  ใบนิทานคณิตศาสตร “ความฝนของคนดี คนขยนั” 

5.  ใบกิจกรรม “สานตอความฝน” 
 
 
 
  6.  แบบฝกทักษะที ่7 
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  7.  แบบทดสอบทายคาบเรียน 
 

5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

สิ่งที่ตองการวัด วิธวีัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. ดานความรู 
 1.1 เขียน

อัตราสวนของ

จํานวนหลาย ๆ 

จํานวนได 

ประเมินพฤตกิรรม 

ในการรวมกิจกรรม  

- กิจกรรม “คลายขอสงสัย” 

- แบบฝกทักษะที่ 6  

- กิจกรรม “สานตอความฝน” 

- แบบฝกทักษะที่ 7 และ 

แบบทดสอบ 

 

- แบบฝกทักษะ

ที6่, 7 และ

แบบทดสอบ 

ทายคาบเรียน 

ทําไดถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ดานทกัษะ/
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
 2.1  การเชื่อมโยง 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน 

ผลทักษะ/

กระบวนการ

ทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2) คือ ผาน 3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 3 

รายการ   

(ไดระดับ 2 ข้ึนไป ถือวา ผานการ

ประเมิน) 

  2.2  การสื่อสาร 
 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต  

- ประเมินผลจากการ 

ซักถาม 

-แบบประเมิน 

ผลทักษะ/

กระบวนการ

ทาง

คณิตศาสตร 

ดีมาก(3) คือ ผาน 3 รายการ 

ดี(2) คือ ผาน 2 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผาน 1 รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไป ถือวา ผานการ

ประเมิน) 

3. ดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
3.1 มีความ

รับผิดชอบ 

3.2 มีความ

ขยันหมั่นเพียร 

3.3 ทาํงานอยาง 

เปนระบบ 

- ประเมินพฤติกรรมโดยการ

สังเกต สัมภาษณ 

-  แบบประเมิน

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

ดีมาก(3) คือ ผาน 4-5 รายการ 

ดี(2) คือ ผาน 3 รายการ 

ตองปรับปรุง(1) คือ ผานต่าํกวา 3 

รายการ 

(ไดระดับ 2 ข้ึนไป ถือวา ผานการ

ประเมิน) 
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 
       7.  ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ)......................................................ผูบันทกึ 

    ( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
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ใบกจิกรรม รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2

ทางคณิตศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน (อตัราสวนตอเนือ่ง)
วนัที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

 

ใบกิจกรรมทางคณิตศาสตรท่ี  5 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 
 
 
 

อุปกรณในการทํากิจกรรม 
1. กลองจับฉลาก 
2. ลูกปงปองกลุมที่ 1 เขียนความดีทั้ง 10 ลงไปในลูกปงปอง ไดแก   

ความขยัน   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ 
ความกตัญ ู  ความเมตตา  ความมีวนิัย 
ความมัธยัสถ   ความสามัคคี  ความซื่อสัตย 
ความออนนอม 

3. ลูกปงปองกลุมที่ 2 เขียนความไมดีทั้ง 10 ลงไปในลูกปงปอง ไดแก   
ความเกยีจคราน  ความเอาเปรียบ  ความเหน็แกตวั 
ความอกตัญ ู  ความโหดราย  ความเหลวไหล 
ความฟุมเฟอย  ความแตกแยก  ความคดโกง 
ความกาวราว 

 

วิธีการดําเนินกิจกรรม 
1. ขอตัวแทนนักเรียนจํานวน 3 คน 
2. นําลูกปงปองกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ใสกลองอยางละ 5 ลูก 
3. ใหนกัเรียน 2 คนแขงกันหยบิลูกปงปองคนละ 5 คร้ัง คร้ังละ 1 ลูก ใครหยิบไดลูกปงปองกลุมที่ 1 ได 1 

คะแนน  ลูกปงปองกลุมที่ 2 ได 0 คะแนน   
4. นําลูกปงปองกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ใสกลองอยางละ 10 ลูก 
5. ใหนกัเรียนคนที่ชนะแชงกับนักเรียนที่เหลืออีก 1 คน หยบิลูกปงปองคนละ 10 คร้ัง คร้ังละ 1 ลูก ใคร

หยิบไดลูกปงปองกลุมที่ 1 ได 1 คะแนน  ลูกปงปองกลุมที่ 2 ได 0 คะแนน   
 

☺ จงเลือกแตความดี ☺ 

 

วาว ๆ 
ความดี

 

วาย ๆ 
สวนนี่
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การแขงขันเสร็จสิ้นแลว ! 
 
 

ใบกจิกรรม รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณิตศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน (อตัราสวนตอเนือ่ง)
วนัที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

ใบกิจกรรมทางคณิตศาสตรท่ี 6 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 

    กจิกรรม   คลายขอสงสยั 
 

จากกิจกรรมที่เพื่อน ๆ ไดออกมาจบัลูกปงปองไปนั้นเปนไง
บางคะ 

เพื่อนคนใดจับความดีไดมากที่สุดเอย 
.........................................................................................
. 

รองมาละคะ ....................................................... และคน
สุดทาย คือ ....................................................... 

ใครที่จับไดลูกปงปองความดีนอยที่สุดก็ไมตองเสีย นะคะ เพราะ
นี่เปนแคเกมนะคะ 

 

แตกิจกรรมนี้จะเปนการคลายขอสงสัยวา  
เราจะเปรียบเทียบคะแนนที่ผูเลนทั้งสามคนเลนไดอยางไร 

 

     จริงๆแลวไมยากเลย เพราะเราเปรียบเทียบคะแนนของผูเลนเปน
คูๆอยูแลว 

 เพียงแตทําคะแนนของผูเลนที่สามารถเปรียบเทียบกับผูเลนคนอืน่ ๆ ให 
......................... เทานั้นเอง  

 
วิธีทํา   คะแนนของผูเลนคนที่ 1 ตอ คะแนนของผูเลนคนที่ 2 เปน   .............. : .............. 

จากการแขงขันในสถานการณนี้  
นักเรียนคิดวาจะเปรียบเทียบคะแนนผูเลนท้ัง 3 คน ไดอยางไร 
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คะแนนของผูเลนคนที่ 2 ตอ คะแนนของผูเลนคนที่ 3 เปน   .............. : .............. 

 

จะเหน็วา   คะแนนของผูเลนคนที่ ....... เปนตัวเปรียบเทียบคะแนนของผูเลนคนที่ ....... ผูเลนคนที่ ....... ได 

 จึงตองทําคะแนนของ ผูเลนคนที่ ....... ใหมีคะแนน .......................... 
 

ดังนั้น  อัตราสวนของ คะแนนของผูเลนคนที่ 1 ตอ คะแนนของผูเลนคนที่ 2 เปน    
............................................................................................................................................................
........................... 
อัตราสวนของ คะแนนของผูเลนคนที่ 2 ตอ คะแนนของผูเลนคนที่ 3 เปน    
............................................................................................................................................................
........................... 

 

ดังนัน้           อัตราสวนของ คะแนนของผูเลนคนที่ 1 ตอคะแนนของผูเลนคนที่ 2 ตอคะแนนของผูเลนคนที่ 3 เปน 

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

...........................\ 

 
 

         เกงมากเลยคะ ... ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 
จริง ๆ เลยนะคะ 

         คลายขอสงสัยไดแบบนี้แลว ก็ทําแบบฝกทักษะของคุณครูได
แน ดี ดวยนะคะ 

แบบฝกทกัษะ รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณิตศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน (อตัราสวนตอเนือ่ง)
วนัที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

             แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรท่ี  6 
           ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองอัตราสวนและรอยละ 

โจทย  ใหนกัเรียนหาอัตราสวนตอเนื่องของอัตราสวนตอไปนี้ 

1. จากบันทึกการสงการบานของคุณครู พบวา 
อัตราสวนจํานวนครั้งในการสงการบานของน้ําใส ตอ โอเอ เปน  

7 : 2 และ   
อัตราสวนจํานวนครั้งในการสงการบานของโอเอ ตอ คงทน 

เปน  1 : 5 
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อยากทราบวา อัตราสวนการสงการบานของ น้ําใส ตอ โอเอ 

ตอ คงทน เปนเทาไร 
.........................................................................................

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

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

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

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

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

................................................................................................. 
2. จากบันทึกการออมทรัพยของหองเรียน พบวา 

อัตราสวนของจํานวนเงินฝากของ อดออม ตอ  มานะ เปน  5 : 3  และ   
อัตราสวนของจํานวนเงินฝากของ อดออม ตอ  นอยนิด  เปน  6 : 2 
อยากทราบวา  อัตราสวนของจํานวนเงินฝากของ มานะ ตอ อดออม ตอ นอยนิด 

เปนเทาไร 
.........................................................................................

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

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

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

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

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

................................................................................................. 
3. อัตราสวนอายุของมณีจันทร ตอ สาวติรี เปน  3 : 2 และ   

คิด 
คิด 
คิด 
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อัตราสวนอายุของสาวิตรี ตอ กชกร เปน  3 : 1 
อัตราสวนของอายุของ มณีจันทร ตอ สาวติรี ตอ กชกร เปนเทาไร 
.........................................................................................

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

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

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

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

................................................................................................. 
ใบกจิกรรม - นิทาน รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณิตศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน (อตัราสวนตอเนือ่ง)
วนัที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

 

ใบกิจกรรมนิทานคณิตศาสตร นิทานเรื่องที่ 2 
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 
 

  
 
 

 
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว  มีหญิงสาวและเด็กชายตัวนอย

เปนพี่นอง   ที่กําพราพอแม 
ต้ังแตยังเล็ก  พวกเขาอาศัยอยูกับยายในกระทอมโทรม ๆ 

หลังหนึ่ง  เนื่องจากคนเปนพี่สาวมีฝมือในการทําขนม  เธอจึง

ไมยาก 
เกินไป 

นะ

ความฝนของคน
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ยึดอาชีพทําขนมขาย  เพื่อหาเงินคารักษาพยาบาลรักษายาย

ที่ปวยหนัก   
สวนนองชายจะคอยชวยเหลือพี่สาวและยายทุกอยางเทาที่

จะทําได ไมวาจะเปนงานบาน หรือ 
  ชวยยกของตาง ๆ จะทํางานทุกอยางดวยความเต็มใจ กอน
นอนก็จะสวดมนต และมักจะภาวนา 

ขอใหมีนางฟาผูใจดีมาชวยบอกสูตรของความสําเร็จดวย
เถิด  

 

ในคืนวนัเพ็ญ นองชายก็ไดฝนเห็นนางฟาผูใจดี เขามา
เพื่อบอกสูตรขนมเคกมีปริมาณ 

สวนผสม ดังนี้  น้ําตาล : แปง = 2 : 1 , ไข : แปง = 3 : 2  
และไปเขาฝนพี่สาวเพื่อบอกสูตรขนมเคกมีปริมาณ

สวนผสม ดังนี้   
เนย : ช็อกโกแลต = 3 : 1 , ไข : เนย = 5 : 4  

เม่ือตื่นขึ้นมาทั้งสองคนก็ตางเลาความฝนใหยายฟง  ยาย
จึงบอกใหจดสูตรลงในกระดาษ   

แตก็ยังตีความสูตรไมออกอยูดี  เพราะอัตราสวนที่ใหมา 
ไมมีความตอเนื่อง 

 
“ความฝนของคนดี คนขยัน” นี ้ ยังไมประสบความสําเร็จ  

กําลังรอ    
  ใหเพื่อน ๆ มาชวยเหลอื ยายและหลานทั้งสองอยูนะคะ  

 
คติธรรมประจําวันนี้   “การชวยเหลือผูอ่ืน เปนเรื่องที่ไมควรเมินเฉย 
แตเมื่อชวยแลว … ตองไมเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน … จึงจะเปนบุญ”   
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ใบกจิกรรม รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2

ทางคณิตศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน (อตัราสวนตอเนือ่ง)
วนัที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

      ใบกิจกรรมทางคณิตศาสตรท่ี  7     
ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 

  
 
 

    ปลื้ม  มากเลยนะคะ ที่เพื่อน ๆ ยังไมลืม “ความฝน
ของคนดีคนขยัน”  

             เพื่อไมใหเสียเวลาเรามาชวยกันแกปญหา สูตรที่นางฟา
บอกไวในฝนกนัเถอะคะ 

สูตรที่ใหไวกับนองชาย คือ  อัตราสวนของน้ําตาล ตอ แปง = 
…….. : ………   

อัตราสวนของไข ตอ แปง = …….. : ……… 
จะเห็นไดวา  มีสวนที่แสดง...................เปนตัวเปรยีบเทยีบ จึงตองทําใหสวนทีแ่สดง....................ในอัตราสวน......................
  ในที่นี้ตองทําใหสวนทีแ่สดง ........................ ในอัตราสวนเปน..................... 
นั่นคือ   อัตราสวนของน้ําตาล ตอ แปง = ............... x ................ :  ............... x ................ = ............. : 
............ 

อัตราสวนของไข ตอ แปง = ............... x ................ :  ............... x ................ = ............. : ............ 
ดังนั้น  อัตราสวนของ น้ําตาล ตอ แปง ตอ ไข เปน ................ :  ............. : ............ 
 

สูตรที่ใหไวกับ พ่ีสาว คือ  อัตราสวนของเนย ตอ ช็อกโกแลต = 
…….. : ………   

อัตราสวนของไข ตอ เนย = …….. : ……… 
จะเห็นไดวา  มีอัตราสวนของ............................ เปนตัวเปรียบเทียบ จึงตองทําใหอัตราสวนนั้น 
............................. 
นั่นคือ   อัตราสวนของเนย ตอ ช็อกโกแลต = ............  x ........... :  ............ x ............. = ............. : ............ 

   สานตอความ
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อัตราสวนของไข ตอ เนย = ............... x ................ :  ............... x ................ = ............. : 

............ 
ดังนั้น  อัตราสวนของ เนย ตอ ช็อกโกแลต ตอ ไข เปน ................ :  ............. : ............ 
 

เทากับวา    สตูรที่  ใหไวกับนองชาย คือ อัตราสวนของน้ําตาล ตอ แปง ตอ 

ไข เปน .........: ........ : ......... 
   สตูรที ่  ใหไวกับ พี่สาว คือ อัตราสวนของเนย ตอ ช็อกโกแลต ตอ ไข 

เปน ........ : ........ : ........ 
จะเห็นไดวา  มีอัตราสวนของ............................ เปนตัวเปรียบเทียบ จึงตองทําใหอัตราสวนนั้น 
............................. 
นั่นคือ   อัตราสวนของน้ําตาล ตอ แปง ตอ ไข = ........ x ....... : ........ x ....... : ........ x ....... = ........ : ......... : .......... 

อัตราสวนของเนย ตอ ช็อกโกแลต ตอ ไข = ........ x ....... : ........ x ....... : ........ x ....... = ........ : ......... : .......... 

ดังนั้น  อัตราสวนของ น้ําตาล ตอ แปง ตอ เนย ตอ ช็อกโกแลต ตอ ไข เปน ........ : ......... : ........ : ......... : .......... 
 

เยี่ยมมากเลยจะ ที่ทําสําเร็จ ในที่สุด สองพี่นอง และคุณ
ยายก็ได 

สูตรขนมเคกที่อรอยที่สุดแลว  คนขยันก็เปนแบบนี้แหละ
นะคะ 

แบบฝกทกัษะ รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณิตศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรู

อตัราสวนและรอยละ
ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน (อตัราสวนตอเนือ่ง)
วนัที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

      แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรท่ี 7 
     ประจําหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

โจทย  ใหนกัเรียนหาอัตราสวนตอเนื่องของอัตราสวนตอไปนี้ 
1) คุณครูทานหนึ่งไดตรวจการบานของนักเรียนที่ไมมีขอผิดพลาด พบวา 

อัตราสวนของการสงการบานของนักเรียนที่ไมมีขอผิดพลาด ของนก ตอ นิด มีอัตราสวนเปน 3 : 5 
อัตราสวนของการสงการบานของนักเรียนที่ไมมีขอผิดพลาด ของนิด ตอ นอย มีอัตราสวนเปน 2 : 1 
อัตราสวนของการสงการบานของนักเรียนที่ไมมีขอผิดพลาด ของนัท ตอ โนต มีอัตราสวนเปน 3 : 1 
อัตราสวนของการสงการบานของนักเรียนที่ไมมีขอผิดพลาด ของนิด ตอ นัท มีอัตราสวนเปน 2 : 3 
อยากทราบวา อัตราสวนของการสงการบานของนักเรียนที่ไมมีขอผิดพลาด ของ 
นก ตอ นิด ตอ นอย ตอ นัท ตอ โนต เปนเทาไร 

อิ อิ

พยายา
มเขานะ
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............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
............................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
............................................... มีการเปรียบเทียบอายุในหมูเครือญาติ ดังนี้ 
อัตราสวนอายุของ เกม ตอ ไกเปน 1 : 2 
อัตราสวนอายุของ ไก ตอ ก่ิง เปน 3 : 2 
อัตราสวนอายุของ กอย ตอ กลวย เปน 1 : 4 
อัตราสวนอายุของ เกม ตอ กอย เปน 2 : 3 
อยากทราบวา อัตราสวนของอายุในหมูเครือญาติ ของ 
เกม ตอ ไก ตอ ก่ิง ตอ กอย ตอ กลวย เปนเทาไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เกง ๆ แบบนี้ 
ทําไดอยูแลว 

☺
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แบบทดสอบ รายวชิา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
ทางคณิตศาสตร รหสัวชิา  ค32101 ภาคเรยีนที ่1-2
หนวยการเรยีนรูที ่1
อตัราสวนและรอยละ

ครูผูสอน  นางสาวณชนก   มณเฑยีร
ผูทาํแบบฝกทกัษะ  ชือ่-สกลุ..........................................................................ชัน้ม.2/.......เลขที ่...........

หนวยการเรยีนรูยอย

อตัราสวนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน (อตัราสวนตอเนือ่ง)
วนัที ่.......... เดอืน ...................................  พ.ศ. ........................

      
 แบบทดสอบทายคาบเรียนทางคณิตศาสตรท่ี 5    
ประจําหนวยการเรียนรูยอย อัตรา และอัตราสวน 

 
คําชี้แจง   ตอนที่ 1 ขอสอบเปนแบบเตมิคํา 4 ขอ ขอละ 1.5 คะแนน 

ตอนที่ 2 ขอสอบเปนแบบแสดงวิธีทํา  1 ขอ ขอละ  4 คะแนน 
 
ตอนที่ 1 โจทย  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
1. A :  B = 2 : 5  

B : C = 3 : 1 
จงหา A : B : C  
ตอบ ................................................................................................................................................. 

 
2. AB : BC = 11 : 15 

AB : AC = 132 : 144 
จงหา AB : BC : AC  
ตอบ ................................................................................................................................................. 

 
3. อัตราสวนอายขุองมด ตอ กบ เปน  1 : 2 และ   

อัตราสวนอายขุองกบ ตอ กวาง เปน  3 : 4 
จงหาอัตราสวนของอายุของ มด ตอ กบ ตอ กวาง  
ตอบ ................................................................................................................................................. 

 
4. อัตราสวนของเงินเก็บของ ดาว ตอ เดือน เปน  10 : 14 และ   

อัตราสวนของเงินเก็บของ ดาว ตอ จันทร เปน  15 : 12  
จงหาอัตราสวนของเงินเก็บของ  ดาว ตอ เดือน ตอ จันทร  
ตอบ ................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2 โจทย  ใหนกัเรียนแสดงวิธีทํา 

1) อัตราสวนของรายไดพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง พบวา 
อัตราสวนของรายไดของ ผูจดัการ  ตอ หวัหนาฝาย มีอัตราสวนเปน 5 : 3 
อัตราสวนของรายไดของ หวัหนาฝาย ตอ พนักงาน มีอัตราสวนเปน 3 : 2 
อัตราสวนของรายไดของ แมบาน ตอ ร.ป.ภ. มีอัตราสวนเปน 2 : 1 
อัตราสวนของรายไดของ แมบาน ตอ พนักงาน มีอัตราสวนเปน 1 : 3 
อยากทราบวา อัตราสวนของรายไดของพนกังานบริษัทแหงนี ้
จงหาอัตราสวนของรายไดของ ผูจัดการ ตอ หัวหนาฝาย ตอ พนักงาน ตอ แมบาน ตอ ยาม  

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

 
 

 
 

☺ ทบทวนอีกครั้งกอนสงขอสอบ  ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 4-5 รายการ    อยูในระดับ ดีมาก        

                                       ผาน 3 รายการ       อยูในระดับ ดี                                               

                                                ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                                ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

เลข 

ที่ 
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(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ดานการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนําเสนอทางคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  ผาน 3 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 2 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 1 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ไมผานรายการใดเลย   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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รวม         

เฉลี่ยรอยละ         
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รวม       

เฉลี่ยรอยละ       

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 

 
 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค32101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ช่ือหนวย อัตราสวนและรอยละ 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ผาน 4-5 รายการ     อยูในระดับ ดีมาก        

                                        ผาน 3 รายการ        อยูในระดับ ดี                                               

                                              ผาน 2 รายการ       อยูในระดับ พอใช 

                                              ผานนอยกวา 2 รายการ   อยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

 

 

เลข 
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(ลงชื่อ)......................................................ผูประเมิน 

( นางสาวณ ชนก   มณเฑียร) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

รวม         

เฉลี่ยรอยละ         
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ภาคผนวก ค 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
เรื่องอัตราสวน ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูทายหนวยการเรียนรู 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุร ี
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  รหสั  ค32101  ระดับชั้นมัธยมปที่ 2 

********************************************************************************************************************* 
 

คําชี้แจง ขอสอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  
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คําสั่ง  ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูตองเพยีงขอเดียวโดยกากบาทลงในกระดาษคําตอบ 
 
1)   ขอความใดแสดงถึง อัตรา 

ก.  นกัเรียนทีข่ยัน ตอ นักเรยีนที่เกียจคราน  

ข.  นักเรียนทีส่งงานมากกวาที่ไมสงงาน  

ค.  วันนี้มีคนมาโรงเรียน 23 คน     

ง.   เวลาวาง 3 ชั่วโมง ฉันอานหนงัสือ 2 ชั่วโมง 
 

2)   “รถวิ่งดวยความเร็ว 90 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง  แทนดวยอัตราสวน  90 : 60 ”   

       จากขอความขางตนขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

  ก.  แสดงการเปรียบความเรว็มีหนวยเปนกิโลเมตร กับ เวลามหีนวยเปนนาท ี

           ข.  แสดงการเปรียบความเรว็มีหนวยเปนเมตร กับ เวลามีหนวยเปนชัว่โมง 

            ค.  แสดงการเปรียบระยะทางมีหนวยเปนกโิลเมตร กับ เวลามีหนวยเปนนาท ี

            ง.  แสดงการเปรียบระยะทางมีหนวยเปนเมตร กับ เวลามีหนวยเปนชัว่โมง 
 

3)   “ดินสอราคาโหลละ 30 บาท”   

       จากขอความขางตนอัตราสวนของจํานวนดินสอเปนแทง ตอ จาํนวนเงนิเปนบาท คือขอใด 

   ก.  1 :  30   ข.  10  :  30   

ค.  12  :  30   ง.  30 :  1 
 

4)    หนังสือเลมหนึง่ม ี270 หนา ธงชัยอานหนังสือเลมนี้ไปแลว 180 หนา อัตราสวนขอใดกลาวไดถูกตอง  

ก.  จํานวนหนาทัง้หมดตอจํานวนหนาที่อานไปแลวเปน 9 : 5 

            ข.  จาํนวนหนาทัง้หมดตอจํานวนหนาทีย่ังไมไดอานเปน 3 : 1 

             ค.  จาํนวนหนาที่อานไปแลวตอจํานวนหนาทัง้หมดเปน 270 : 180           

ง.  จาํนวนหนาที่อานไปแลวตอจํานวนหนาที่ยงัไมไดอานเปน 2 : 3 

 

 

 

 

 

5)     จากการสํารวจพฤติกรรมที่นกัเรียนทาํเปนประจําเมื่อมีเวลาวางในโรงเรียน จาํนวน 10 คน พบวา 

        อานหนังสือเรียน 3 คน ทาํการบาน 1 คน  ทบทวนบทเรยีน 1 คน เลนเกมคอมพวิเตอร 2 คน   

        คุยเลนกบัเพื่อน  3 คน  อยากทราบวาอัตราสวนของจํานวนนกัเรยีนที่มีพฤติกรรมขยันหมั่นเพียร ตอ  

        จํานวนนกัเรียนที่ไมมพีฤติกรรมขยันหมั่นเพยีรเปนอัตราสวนเทาใด 

ก. 3 :  1     ข.  3  :  2   

ค.  2  :  3    ง.  1 :  1 
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6)    ถาวัดระยะบนแผนที่ไดความยาว 1.5 เซนติเมตร  แตถาวัดระยะจริงได 4.5 กิโลเมตร  จงหามาตราสวนที่ใช 

       ในแผนทีน่ี ้

ก.  1 : 3,000    ข.  1 : 30,000   

ค.  1 : 300,000    ง.  1 : 3,000,000 
 

7)   “วิริยะอานหนังสือเรียน 3 วันอานได 360 หนา” อัตราสวนของจํานวนวนัที่อาน ตอ จํานวนหนาหนังสือ 

       ที่อานเทากับขอใด 

ก.  1 :  360    ข.  3  :  1   

ค.  1  :  120    ง.  120 :  360  
 

8)    อัตราสวน 0.0007 :  0.035  เทากับอัตราสวนในขอใด 

ก.  7 :  35    ข.  7  :  50   

ค.  1  :  50    ง.  1 :  5 
 

9)    ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

 ก.  2 : 3
1

 =  6 : 1   ข.  0.6 : 5
3

  =  1 : 1  

ค.  7
6

 : 0.2  =  3 : 7   ง.  0.03 : 1.05  =  1 : 
 

10)    ถา 3x : 4  =  9 : 8 แลว  x  คือจํานวนใด           

ก.  2
1

     ข.  2
3

    

ค.  4
3

     ง.  3
11

  
 

11)    ถา 3a = 5c และ 3b = 2c แลว  a : b เทากับขอใด 

ก.  2 : 3      ข.  3 : 2     

ค.  2 : 5      ง.  5 : 2    

 
 

 

 

12)    ขอใดถูกตอง 

ก.  6 : 5 = 2 : 
3
5     ข.  4 : 3 = 7 : 6    

ค.  10 : 11 = 9 : 10     ง.  15 : 3 = 1 : 5  
 

 

13)   ถา x = 3 และ y = 2 แลว ขอใดถูกตอง 

ก.  x : y = 6 : 6    ข.  8 : x =  16 : 3y   
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ค.  x : 1 = y : 6     ง.  x : 5 = 9 : 5y 
 

 

14)   อัตราสวนของจํานวนขนมทีเ่กงแบงใหนองตอจํานวนขนมทัง้หมดที่มี เปน 2 : 3 

        เกมตองการแบงขนมใหนองโดยใชอัตราสวนเดียวกันกับเกง  ถาเกมแบงใหนองเปนอัตราสวน 8 : x   

        แลว  x คือจํานวนใด 

ก.  10       ข.  11      

ค.  12       ง.  13    
 

15)    ถา b : c = 5 : 6  และ  a : b = 6 : 7 แลว a : b : c ตรงกับขอใด  

ก.  30 : 35 : 42    ข.  16 : 19 : 2   

ค.  15 : 12 : 14    ง.  30 : 35 : 42  
 

     

16)    ถา A : B = 5 : 18 ,   B : C = 8 : 3 และ C : D = 9 : 5 แลว A : D  เทากับขอใด  

ก.  2 : 3     ข.  4 : 3    

ค.  3 : 2     ง.  3 : 4  
 

17)    ถาอัตราสวนของจํานวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรตอจํานวนนักเรยีนที่ชอบเรยีนวชิา  วทิยาศาสตร    

         ตอวิชาภาษาอังกฤษเปน 4 : 3 : 3    ขอใดสรุปถูกตอง 

ก.  มนีักเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาวทิยาศาสตร 1 คน 

ข.  ถามนีักเรียนทัง้หมด 100 คนจะมีนกัเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษ 10 คน 

ค.  ถามนีักเรยีนทั้งหมด 50 คนจะมีนกัเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร 20 คน 

ง.  จํานวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาวทิยาศาสตรจะเทากับนักเรียนทีช่อบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 
 

18) ในการสอบวิชาคณิตศาสตร  วนิัยไดคะแนน 6 ใน 10  ของคะแนนเต็ม สุภาพไดคะแนน 8 ใน 15 ขอ 

       คะแนนเต็มและขยันไดคะแนน 14 ใน 20 ของคะแนนเต็ม ขอใดคืออัตราสวนคะแนนของ  

          สุภาพ : วินัย : ขยัน   

ก.  6 : 8 : 14    ข.  18 : 16 : 21   

ค.  16 : 18 : 21    ง.  10 : 15 : 20   
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19)    ในเดือนนี้ประหยัดมีเงนิเก็บจากการรับจางทั่วไปในวนัหยุด 560 บาท  อดออมมีเงนิเก็บจากการ 

         พบัถุงขาย 350 บาท และมัธยัสถมีเงินเก็บจากการเก็บขวดขาย 210 บาท อัตราสวนจากการเก็บเงนิ 

         ในเดือนนี้ของประหยดั : อดออม : มัธยัสถ ตรงกบัขอใด 

 ก.  8 : 7 : 5    ข.  8 : 5 : 3   

   ค.  7 : 6 : 5    ง.  7 : 5 : 3  
 

20)   คุณครูทานหนึง่บนัทกึการสงงานที่ตรงตอเวลาของนักเรียน ผลปรากฏวา มานะสงงานตรงตอเวลาทุกครั้ง   

        น้าํนิง่สงงานตรงเวลาเปน 2 ใน 3  ของมานะ  และโอเอสงงานตรงเวลาเปน 1 ใน 2 ของน้าํนิง่ ถาคุณคร ู

        ทานนี้กาํหนดใหสงงานทั้งหมด 30 คร้ัง  อยากทราบวาโอเอสงงานตรงเวลากี่คร้ัง 

 ก.  20 คร้ัง    ข.  15 คร้ัง   

ค.  10 คร้ัง    ง.  5 คร้ัง  
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ภาคผนวก ง 
 

แบบวัดความขยันหมั่นเพียรจาํนวน 4 ชุด  
ชุดที่ 1 แบบวัดความขยันหมั่นเพียรสาํหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
ชุดที่ 2 แบบวัดความขยันหมั่นเพียรสาํหรับเพื่อนประเมินนักเรยีน 
ชุดที่ 3 แบบวัดความขยันหมั่นเพียรสาํหรับผูปกครองประเมินนกัเรียน 
ชุดที่ 4 แบบวัดความขยันหมั่นเพียรสาํหรับครูประเมินนักเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบวัดความขยันหมัน่เพียร ชุดที่ 1  สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความแตละขอ แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือ   

ชองใดชองหนึง่ใน 3 ชอง ทีต่รงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนมากที่สุด 

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนบางครั้ง 
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       บางครั้งก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนนอยที่สุด                 

                                                 หรือไมตรง 

 
 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

1 ในขณะที่คุณครูสอนขาพเจาจะตั้งใจฟงและไม

คุยไมเลน 

   

2 ขาพเจาไมชอบใหเพื่อนชักชวนขาพเจาคุยใน

เวลาเรียน 

   

3 ขาพเจามักจะใชเวลาวางในการทบทวนบทเรียน    

4 ขาพเจามักจะจดบันทกึสาระสําคัญที่คุณครูสอน

ไวในสมุดบันทึก 

   

5 ถาขาพเจาไมเขาใจบทเรียน ขาพเจาจะยกมือ

ถามเสมอ 

   

6 ขาพเจามาโรงเรียนสม่าํเสมอ ไมขาดเรียนถาไม

จําเปน 

   

7 ขาพเจาจะตั้งใจทํางานใหเสร็จภายในเวลาที่

กําหนดทุกครั้ง 

   

8 ขาพเจารูสึกเบื่อหนายที่ตองมาโรงเรียน    

9 ขาพเจาสนใจที่คุณครูสอนแลวสอดแทรก

เกร็ดความรูทีเ่ปนประโยชน 

   

10 ขาพเจาชอบเวลาที่คุณครูไมส่ังการบาน    

 

 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

11 ขาพเจาเขาเรยีนทุกวชิา และจะไมขาดถาไม

จําเปน 

   

12 ขาพเจาพยายามปรับปรุงการทํางานของ    

ช่ือ – สกุล นักเรียนผูประเมิน  .................................................................................................. 
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ขาพเจาใหดียิง่ขึ้น 

13 ขาพเจาจะทําการบานทีม่ีใหแลวเสร็จ กอนที่จะ

ไปเลนกับเพื่อน 

   

14 ขาพเจาเขาหองสมุดเพื่อคนควาความรูทีม่ี

ประโยชน 

   

15 ขาพเจาจะเกีย่งงานทีย่ากใหเพื่อนทํา สวนงานที่

งายขาพเจาจะทําเอง 

   

16 ขาพเจาจะใชเวลาวางในโรงเรียน เพื่อทบทวน

บทเรียนกับเพือ่น ๆ 

   

17 ขาพเจายนิดีทีจ่ะสอนเนื้อหาที่ขาพเจาเขาใจ

ใหกับเพื่อนที่ไมเขาใจ 

   

18 ขาพเจามักจะตักเตือนเพื่อนที่ไมต้ังใจเรียน ให

ต้ังใจเรียน 

   

19 ขาพเจามักจะใชเวลาวางในการทาํแบบฝกเสริม

ทักษะ 

   

20 ถาขาพเจาอานหนังสือแลวไมเขาใจ  ขาพเจาจะ

บันทกึไว และขอใหคุณครูชวยอธิบายให 

   

21 ขาพเจาชอบทีคุ่ณครูจัดสอนเพิ่มเติมให    

22 ขาพเจารูสึกเบื่อหนายกับการอานหนงัสือเรียน    

23 ขาพเจาชอบอานหนงัสือเรียน    

24 ขาพเจาคิดวาการลอกการบานเพื่อนดกีวาการ

ทําการบานเอง 

   

25 ถาขาพเจาทาํการบานผิดพลาด ขาพเจาจะรีบ

แกไข 

   



 266
 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

26 ถาขาพเจาทาํการบานผิดพลาด ขาพเจาจะให

เพื่อนแกขอผิดให 

   

27 ถาคุณครูใหทาํรายงานขาพเจาจะรีบหาขอมูล

และทําใหเสร็จลุลวงโดยใหทันกําหนดสง 

   

28 ขาพเจาชอบอานหนงัสือการตูน    

29 ไมมีวิชาใดเลยที่ขาพเจาชอบเรียน    

30 ขาพเจาจะพยายามทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายให

สําเร็จลุลวง แมวางานนัน้จะเปนงานที่ยาก 

   

31 ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจเมื่อทาํงานตาง ๆ ให

สําเร็จ ดวยความสามารถของตนเอง 
   

32 เวลาเขากลุม  ขาพเจาจะรูสึกไมพอใจเมื่อเพื่อน 

ๆ มอบหมายงานใหทาํ 
   

33 ขาพเจาจัดตารางเวลาในการทํางาน    

34 ขาพเจาทบทวนบทเรยีนกอนเขานอน    

35 ขาพเจาไมชอบทําการบานที่เขียนบรรยาย    

36 งานใดที่ขาพเจาทาํไมได ขาพเจาก็จะไมทาํ    

37 ขาพเจาชอบอานหนงัสือทีม่ปีระโยชน    

38 ขาพเจามักจะดูรายการโทรทัศนที่มีประโยชน    

39 ถาคุณครูนัดสอบ ขาพเจาจะทบทวนบทเรียน

กอนสอบ 

   

40 ขาพเจาตั้งใจที่จะศึกษาตอใหสูงที่สุด    
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แบบวัดความขยันหมัน่เพียร ชุดที่ 2  สําหรับเพื่อนประเมินนักเรียน 

 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานขอความแตละขอ แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือ   

ชองใดชองหนึง่ใน 3 ชอง ทีต่รงกับขอเท็จจริงของเพื่อนของนักเรียนมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ         หมายถึง     ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของเพื่อน 

  ของนักเรียนมากที่สุด                  

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของเพื่อน 

    ของนักเรียนบางครั้ง  บางครั้งก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของเพื่อน 

   ของนักเรียนนอยที่สุด หรือไมตรง 

 

 
 

 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

1 ในขณะที่คุณครูสอน เพื่อนของขาพเจาจะตั้งใจ

ฟงและไมคุยไมเลน 

   

2 เพื่อนของขาพเจาไมชักชวนใหขาพเจาคุยในเวลา

เรียน 

   

3 เพื่อนของขาพเจามักจะชักชวน ใหขาพเจาไมเขา

เรียน 

   

4 เพื่อนของขาพเจามักจะซักถามขอสงสัยจาก

คุณครู ในเวลาที่คุณครูเปดโอกาสใหซกัถาม 

   

5 ในเวลาเรียน เพื่อนของขาพเจามักจะซักถาม

คําถาม ที่ไมมสีาระและไมเกี่ยวของกับเนือ้หาใน

บทเรียน  

   

6 เพื่อนขาพเจาจะใชเวลาวางในการทบทวน

บทเรียน 

   

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นักเรียนผูประเมิน ............................................................................................... 
 

ช่ือ – สกุล นักเรียนผูถูกประเมิน .......................................................................................... 
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

7 เพื่อนของขาพเจามักจะแกลงเพื่อนทีก่ําลงัตั้งใจ

เรียน 

   

8 เพื่อนของขาพเจามักจะคุยในเวลาเรียนไมสนใจ

ฟงในสิ่งที่คุณครูสอน 

   

9 เพื่อนของขาพเจามักจะจดบนัทกึสาระสาํคัญที่

คุณครูสอนไวในสมุดบันทึก 

   

10 ในเวลาวางเพือ่นของขาพเจามักจะใชการคุยเลน

เร่ืองที่ไมมีสาระ  มากกวาการอานหนงัสือที่มี

ประโยชน 

   

11 เพื่อนของขาพเจามาโรงเรียนสม่ําเสมอ ไมขาด

เรียนถาไมจําเปน 

   

12 เพื่อนของขาพเจามักจะลอกการบานของคนอื่น    

13 เพื่อนของขาพเจาจะตัง้ใจทาํงานใหเสร็จภายใน

เวลาที่กาํหนดทุกครั้ง 

   

14 เพื่อนของขาพเจามักจะบอกขาพเจาวารูสึกเบื่อ

หนายที่ตองมาโรงเรียน 

   

15 เพื่อนของขาพเจามักจะทาํงานผิดพลาด    

16 เพื่อนของขาพเจาสงการบานตรงเวลา    

17 เพื่อนของขาพเจามักจะใหคนอื่นทํางานให    

18 เพื่อนของขาพเจามักจะสงงานลาชา    

19 เพื่อนของขาพเจามักจะไมทาํการบาน    

20 เพื่อนของขาพเจามักจะเขาหองสมุดเพื่อคนควา

ความรูทีม่ีประโยชน 

   

21 เพื่อนของขาพเจามักจะเลือกทําแตงานทีง่าย  

สวนงานทีย่ากจะใหคนอื่นทํา 
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

22 เพื่อนของขาพเจามักจะไมชวยเหลืองานกลุม     

23 เพื่อนของขาพเจามักจะตักเตือนเพื่อนที่ไมต้ังใจ

เรียน ใหต้ังใจเรียน 

   

24 เพื่อนของขาพเจามักจะใชเวลาวางในการทําแบบ

ฝกเสริมทักษะ 

   

25 เพื่อนของขาพเจามักจะใชเวลาวางในการอาน

หนงัสือทีม่ีประโยชน 

   

26 ในรายวิชาที่ไมเขาใจเพื่อนของขาพเจาจะใชเวลา

วางไปพบคุณครูเพื่อใหคุณครูอธิบายเพิม่เติมให 

   

27 งานใดที่ยาก เพื่อนของขาพเจาจะไมทอถอยและ

พยายามทาํใหสําเร็จ 

   

28 เพื่อนของขาพเจามักจะชักชวนใหขาพเจา และ

เพื่อนคนอื่น ๆ ใชเวลาวางในการทํางานทีค่ั่งคาง 

   

29 เพื่อนของขาพเจามักจะชวยสอนการบานใหคน

อ่ืน ๆ เพื่อเปนการทบทวนความรู 

   

30 ถาวนัใดครูส่ังการบานเพื่อนของขาพเจามกัจะบน

วาขี้เกยีจและไมอยากทํา 

   

31 เพื่อนของขาพเจามักจะปฏิเสธเมื่อเพื่อน ๆ 

ชักชวนใหทํางานที่ค่ังคาง 

   

32 เพื่อนของขาพเจามักจะอานหนงัสือเรียนมา

ลวงหนา 

   

33 ถาเพื่อนของขาพเจาทาํการบานผิดพลาด     

เพื่อนของขาพเจาจะรีบแกไข 

   

34 ถาเพื่อนของขาพเจาทาํการบานผิดพลาด     

เพื่อนของขาพเจาจะใหเพื่อนคนอืน่ ๆ แกขอผิดให 

   

 

ขอ ขอความ ปฏิบัติ ปฏิบัติเปน ไมปฏิบัติ
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สม่ําเสมอ บางครั้ง เลย 

35 เพื่อนของขาพเจามักจะยืมหนังสือที่มีประโยชน

จากหองสมุด เพื่อนาํไปอานในเวลาวาง 

   

36 ถาคุณครูใหทาํรายงานเพื่อนของขาพเจาจะรีบหา

ขอมูลและทําใหเสร็จลุลวงโดยใหทนักาํหนดสง 

   

37 เวลาทํางานกลุม เพื่อนของขาพเจาจะชวยเหลือ

กลุมอยางเต็มที ่

   

38 เพื่อนของขาพเจามักจะอาสาทาํงานเพื่อสวนรวม

ดวยความเต็มใจ 

   

39 ถาตองทํางานสวนรวมแตเปนงานที่ไมถนดัแลว 

เพื่อนของขาพเจาจะพยายามศึกษาและทาํงาน

นั้นอยางเต็มที ่

   

40 เพื่อนของขาพเจามักจะตักเตือนใหขาพเจาและ

เพื่อนคนอื่น ๆ ทาํงานใหเสร็จลุลวงทันเวลา 
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แบบวัดความขยันหมัน่เพียร ชุดที่ 3 สําหรับผูปกครองประเมินนักเรียน 

คําชี้แจง  ใหผูปกครองอานขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือ   

ชองใดชองหนึง่ใน 3 ชอง ทีต่รงกับขอเท็จจริงของบุตร-หลานของทานมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ          หมายถงึ    ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของบุตร-หลาน 

   ของทานมากที่สุด                  

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของบุตร-หลาน 

   ของทานบางครั้ง บางครั้งก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของบุตร-หลาน 

   ของทานนอยที่สุด หรือไมตรง 

 

 

 

 
 

 

 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

1 บุตร/หลานของขาพเจาใชเวลาวางในการทบทวน

บทเรียน 
   

2 เมื่อกลับจากโรงเรียน บุตร/หลานของขาพเจาจะ

ทําการบาน  โดยที่ขาพเจาไมตองบอก 
   

3 บุตร/หลานของขาพเจา มักจะทองสูตรตาง ๆ เชน

ฝกทองสูตรคณู  หรือทองคาํศัพทที่เกี่ยวกบัการ

เรียน 

   

4 บุตร/หลานของขาพเจา จะตัง้ใจทาํการบาน    

5 บุตร/หลานของขาพเจา มักจะดูรายการโทรทัศนที่

มีสาระและเปนประโยชน 
   

6 บุตร/หลานของขาพเจา ทาํการบานใหเสร็จลุลวง

กอนเขานอนเสมอ 
   

ช่ือ – สกุล นักเรียนในปกครอง  ............................................................................................ 

ช่ือ – สกุล ผูปกครอง  ............................................................................................................  
 

เกี่ยวของเปน .......................................................................................................................... 
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

7 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะอานหนังสือที่มี

ประโยชน 
   

8 
บุตร/หลานของขาพเจา มีสมุดโนต บันทกึ

เกร็ดความรูตาง ๆ  
   

9 

บุตร/หลานของขาพเจา มักจะยืมหนงัสือทีม่ี

ประโยชนจากหองสมุดโรงเรยีน เพื่อนํามาอานใน

เวลาวาง 

   

10 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะอานหนังสือเรียน

ลวงหนา 
   

11 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะบอกวาไมอยากไป

โรงเรียน 
   

12 
บุตร/หลานของขาพเจา พยายามทําการบานดวย

ตนเอง 
   

13 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะใหผูอ่ืนทําการบาน

ให 
   

14 บุตร/หลานของขาพเจา ไมทบทวนบทเรียน    

15 
เพื่อนของบุตร/หลานของขาพเจา มักจะมาที่บาน

เพื่อทบทวนบทเรียน หรือทาํการบานดวยกัน 
   

16 
ในวนัหยุด บุตร/หลานของขาพเจา ไมยอมทํา

การบานหรือทบทวนบทเรียน 
   

17 บุตร/หลานของขาพเจาจัดตารางเรยีน    

18 

 

บุตร/หลานของขาพเจา มีความพยายามทาํงานให

เสร็จลุลวง  แมงานนั้นจะเปนงานที่ยาก 

   

19 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะดูโทรทัศนที่ไมมี

ประโยชน มากกวาอานหนงัสือเรียน 
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

20 
เมื่อมีเวลาวางบุตร/หลานของขาพเจา จะนาํ

บทเรียนมาทบทวน 
   

21 
บุตร/หลานของขาพเจา จะพยายามทํางานที่ยาก

ใหสําเร็จ 
   

22 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะเกี่ยงงาน  ไมยอม

ทํางานทียุ่งยากและงานที่หนัก 
   

23 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะตื่นแตเชา เพือ่

เตรียมตัวไปโรงเรียนดวยความกระฉับกระเฉง 
   

24 

บุตร/หลานของขาพเจา มักจะแสวงหาความรู โดย

สนใจและติดตามขาวสารบานเมือง รูทัน

เหตุการณปจจุบัน 

   

      

25 

ในวนัหยุดบุตร/หลานของขาพเจา จะพยายามอาน

หนงัสือทีม่ีประโยชน 
   

26 

งานอดิเรกของบุตร/หลานของขาพเจา คือดู

รายการโทรทศันที่เนนรายการบันเทิงมากกวา

รายการที่มีสาระ 

   

27 บุตร/หลานของขาพเจา มักจะไมจัดตารางเรียน    

28 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะพูดถงึการศึกษาตอ

ใหสูงที่สุด 
   

29 
ขาพเจามักจะถูกเชิญผูปกครองเพราะ       

 บุตร/หลานของขาพเจา มกัจะไมเขาเรียน 
   

30 

ขาพเจาสังเกตเห็นวาบุตร/หลานของขาพเจา  

มักจะทํางานอะไรไดไมนาน เปนคนที่ เบื่อหนาย

งาย 

   

31 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะบนเมื่อตองทาํงาน

อยางหนึ่งเปนเวลานาน ๆ  
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

32 
เมื่อทํางานผิดพลาดบุตร/หลาน ของขาพเจา จะ

พยายามแกไขงานนัน้ใหถูกตอง 
   

33 
บุตร/หลาน ของขาพเจามกัจะพยายามทาํการบาน

ที่ยากใหสําเรจ็ 
   

34 
บุตร/หลานของขาพเจา ไมมคีวามพยายามที่จะทํา

การบานทีย่ากใหสําเร็จ 
   

35 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะอานหนังสือเรียน

กอนเขานอน 
   

36 

บุตร/หลานของขาพเจา  มกัจะไดรับคําชมจาก

คุณครู  วาเปนนกัเรียนที่เอาใจใสตอการเรียนเปน

อยางด ี

   

37 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะลอกการบานของ

เพื่อนคนอื่น ๆ 
   

38 
ถาผลการเรียนวิชาใดไมดี  บุตร/หลานของขาพเจา 

จะทบทวนบทเรียนในรายวชิานัน้ใหมากขึน้  
   

39 
บุตร/หลานของขาพเจา มักจะขออนุญาตขาพเจา

ในการเรียนเพิม่เติมกับคุณครูนอกเวลาเรียน 
   

40 
บุตร/หลานของขาพเจา เลือกที่จะเรียนเพิม่เติมกับ

คุณครูมากกวาการไปเที่ยวเตรกับเพื่อน ๆ  
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แบบวัดความขยันหมัน่เพียร ชุดที่ 4  สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานขอความแตละขอ แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือ   

ชองใดชองหนึง่ใน 3 ชอง ทีต่รงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด ดังนี ้

ปฏิบัติสม่ําเสมอ  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนมากที่สุด 

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนบางครั้ง 

       บางครั้งก็ไมตรง 

ไมปฏิบัติเลย  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของนักเรียนนอยที่สุด                 

                                                 หรือไมตรง 

 
 

 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

1 นักเรียนเขาเรยีนตรงเวลา    

2 นักเรียนตั้งใจเรียน    

3 นักเรียนมีสมาธิ และจิตใจจดจอกับการเรยีน    

4 นักเรียนมักจะไมสงการบาน    

5 นักเรียนสงงานตรงเวลา    

6 
นักเรียนมักจะซักถามขอสงสัยที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหาในบทเรียนในเวลาทีค่รูเปดโอกาสใหซักถาม  
   

7 
นักเรียนมักจะมาพบครูในเวลาวาง เพื่อซกัถามขอ

สงสัย 
   

8 นักเรียนมักจะขาดเรียนโดยไมทราบสาเหต ุ    

9 
เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางาน นักเรียนจะทํางาน

ดวยความกระตือรือรน 
   

10 
นักเรียนใหความรวมมือกับการทาํกิจกรรมในชั้น

เรียน อยางกระตือรือรน 
   

11 นักเรียนมีสมดุโนต สําหรับบันทกึความรูที่มีสาระ    

 

 

ช่ือ – สกุล นักเรียนผูถูกประเมิน  ............................................................................................ 
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

12 
นักเรียนมักจะมาพบครูในเวลาวางเพื่อขอใหครู

สอนเพิม่เติม 
   

13 
นักเรียนพยายามพฒันาและปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองของตนเอง 
   

14 นักเรียนมักจะเมินเฉยเมื่อครูใหทาํงานกลุม    

15 
นักเรียนมักจะเลือกทาํงานทีง่าย และหลกีเลี่ยงการ

ทํางานทีย่าก 
   

16  นักเรียนมักจะเหมอลอยในเวลาเรียน    

 17 
นักเรียนไมเตรียมอุปกรณการเรียนมาใหพรอม

สําหรับการเรียน  
   

18 
นักเรียนมักจะมาขอใหครูสอนเพิม่เติมในบทเรียน

ที่นกัเรียนไมเขาใจ 
   

19 นักเรียนนาํอุปกรณการเรียนมาครบ    

20 นักเรียนไมสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได    

21 
นักเรียนเปนมกัจะเขารวมกจิกรรมกับทางโรงเรียน 

ดวยความกระตือรือรน 
   

22 
นักเรียนมักจะเขาหองสมุดเพื่อคนควาหาความรูที่

มีประโยชน 
   

23 นักเรียนมักจะสงงานลาชา    

24 
นักเรียนมักจะใชเวลาวางในการอานหนังสอืที่มี

ประโยชน 
   

25 นักเรียนมักจะอานหนงัสือเรียนมากอนลวงหนา     

26 
นักเรียนใหความสนใจขณะที่เพื่อนออกมา

อภิปรายหนาชั้นเรียน 
   

27 
วันใดที่ครูไมไดส่ังการบานแลว นักเรียนมกัจะขอ

แบบฝกทักษะไปทําเพิ่มเติม 
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ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติเปน

บางครั้ง 

ไมปฏิบัติ

เลย 

28 
นักเรียนมักจะใชเวลาวางชวยสอนเพื่อนที่ไมเขาใจ

ในบทเรียน ดวยความเต็มใจ 
   

29 
นักเรียนมักจะชวยเหลือเพื่อนทาํงานกลุมอยาง

เต็มที ่
   

30 นักเรียนไมละทิ้งหนาทีท่ี่ครูหมอบหมาย    

31 นักเรียนมีความมุงมัน่ในการทํางานใหแลวเสร็จ    

32 
นักเรียนทาํงานเปนตามลําดับข้ันตอน ตามแผนที่

วางไวจนแลวเสร็จลุลวง 
   

33 
นักเรียนคอยตกัเตือนเพื่อนทีไ่มทํางานใหคอย

ทํางานใหเสร็จลุลวง 
   

34 
นักเรียนมักจะสอบถามขอมลูที่เปนประโยชนที่

เกี่ยวของกับบทเรียน 
   

35 
นักเรียนมักจะมาขอแบบฝกทักษะเพิม่เติมไปทํา

เปนการบาน 
   

36 นักเรียนมักจะทํางานคั่งคาง    

37 
นักเรียนไมใหเพื่อนลอกการบาน แตจะสอน

การบานเพื่อนแทน 
   

38 นักเรียนมพีัฒนาการในการทํางานในทางที่ดี    

39 ถานกัเรียนทาํการบานผิดพลาด นกัเรียนจะรีบ

แกไขขอผิดพลาดนัน้ 

   

40 เมื่อใดที่นกัเรียนขาดเรียน นักเรียนจะหาเวลาวาง

ขอใหครูสอนเพิ่มเติมให 
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