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คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ ผูร้ ายงานได้ดาํ เนิ นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องตลอดปี
การศึกษา
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ผูร้ ายงานขอขอบคุ ณ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ก รุ ณ าให้ค าํ แนะนํา แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง
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ประสบผลสําเร็ จได้ดว้ ยดี

(นางพัชริ นทร์ มินเสน)
ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการ (คศ. 2)
โรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1. บทนํา
กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาที่เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหา
ความรู ้ของนักเรี ยน เป็ นกลุ่มวิชาที่ช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีเหตุผลด้วยตนเองจะพบความจริ งว่า สิ่ งใดผิด
สิ่ งใดถูก สิ่ งใดบกพร่ อง รู ้จกั แก้ไขให้ถูกต้อง และรู ้จกั นําความรู ้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ ซึ่งกิจกรรม
ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํา วัน นั้น ต้อ งอาศัย ความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ท้ ัง สิ้ น นอกจากนั้น ทัก ษะทาง
คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นพื้นฐานที่สําคัญของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ งอาจช่วยให้วิทยาศาสตร์ มีความหมาย
กว้างยิ่งขึ้น ดังนั้นในหลักสู ตร ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2533)
จึงได้จดั คณิ ตศาสตร์ ไว้ในกลุ่มทักษะ และถือว่าเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และเป็ นพื้นฐานในการ
ดํารงชี วิตให้มีคุณภาพ โดยมีจุดประสงค์ทวั่ ไปในการสอนคือ เพื่อต้องการเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน และมีทกั ษะในการคิดคํานวณตามกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
โดยให้นกั เรี ยนสามารถคิดตามลําดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผลและเป็ นระเบียบ รวมทั้งทําให้มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนในการนําไปใช้แก้ปัญหาในชี วิตประจําวันได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533 : 1) กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาประเทศไทย ได้พฒั นาจากการเป็ นประเทศกําลังพัฒนาไปสู่ การเป็ นประเทศที่พฒั นาทาง
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ในหลาย ๆ ด้าน การที่ประเทศไทยจะพึ่งตนเองได้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีน้ นั จําเป็ นที่จะต้องสร้างจิตสํานึกของคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้
มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มีทกั ษะที่ สําคัญในการค้นคว้าหา
ความรู ้ รู ้ จกั คิด และใช้เหตุผล แก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถทํางานเป็ นกลุ่ม และอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
1.2. ภูมิหลังและความเป็ นมา
โรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง สังกัดเทศบาลเมือง
ชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ บุคลากรในโรงเรี ยนประกอบด้วยครู อาจารย์ จํานวน 30
คน นักการภารโรง 2 คน ปั จจุบนั มีนกั เรี ยน ทั้งสิ้ น 467 คน ผลการเรี ยนการสอนในวิชาคณิ ตศาสตร์
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ย้อนหลังไปนักเรี ยนสามารถผ่านผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ไว้ใน ปพ.5 เพียงบางส่ วนเท่านั้น
และยังมีนกั เรี ยนอีกจํานวนหนึ่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจ
ผูร้ ายงานได้เป็ นครู ผสู ้ อนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ต่อเนื่องกันมา 12
ปี มีความเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่าํ กว่าทุกกลุ่มประสบการณ์
มาตลอด สมควรที่จะต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขให้นกั เรี ยนมีผลการผ่านผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
รายปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
1.2.1. ปั ญหาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ในการจัดการเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร์ มิ ใ ช่ ว่าปั ญหาจะขึ้ น อยู่กับตัว ผูเ้ รี ย นฝ่ ายเดี ย ว
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผูเ้ รี ยนย่อมจะทําให้เกิดปั ญหาได้ท้ งั สิ้ น ซึ่งปั ญหาในการสอน
คณิ ตศาสตร์มีดงั ต่อไปนี้ (ยุพิน พิพิธกุล 2530 : 3-9 บทคัดย่อ)
1. ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญยิง่ ในโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารอาจไม่ตอ้ งเป็ นคนเก่งใน
ทุ กสาขา แต่ จะต้องเป็ นผูค้ อยสนใจติ ดตามข่าวคราวความก้าวหน้าในแต่ ละสาขาวิชาอยู่เสมอ
สําหรับปัญหาในการสอนคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารมีดงั นี้
1) ผูบ้ ริ หารไม่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์
2) ผูบ้ ริ หารไม่สนใจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในทางคณิ ตศาสตร์
3) ผูบ้ ริ หารไม่จดั สรรงบประมาณให้
4) ผูบ้ ริ หารจัดชัว่ โมงสอนให้ครู มากเกินไป
2. ครู ผสู ้ อน ครู ผสู ้ อนนับว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญยิง่ ในการสอน ปั ญหาเกี่ยวกับครู ผสู ้ อนมี
ดังนี้
1) คุณภาพของครู ครู บางคนยังมีความรู ้ไม่เพียงพอในการที่จะสอนเนื้ อหานั้น ๆ
เพราะครู บางคนไม่ได้เรี ยนหรื อฝึ กมาโดยตรง
2) บุคลิกภาพของครู ครู คณิ ตศาสตร์ตอ้ งเป็ นผูก้ ระฉับกระเฉงว่องไวมีปฏิภาณใน
การแก้ปัญหา มีอารมณ์ขนั เพื่อบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ดี
3) มนุษย์สมั พันธ์ของครู ครู ที่ดีตอ้ งมีมนุษย์สมั พันธ์ มีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
ควรยิม้ แย้ม อารมณ์เยือกเย็น
4) สภาพเศรษฐกิจของครู ถ้าครู มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ไม่มีแรงจูงใจใน
การสอน หรื อไม่ทุ่มเทเวลาให้กบั การสอน
5) เจตคติของความเป็ นครู ถ้าครู ไม่รักอาชีพครู ไม่อยากสอน การสอนก็สอนอย่าง
ขอไปทีพอหมดไปวัน ๆ หนึ่งเท่านั้นปั ญหาการสอนจึงเกิดขึ้น
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3. หลักสู ตร การที่หลักสู ตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ อาจทําให้ครู ปรับตัวไม่ทนั ครู ควรได้
ศึกษาค้นคว้า อบรม เพื่อให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. นักเรี ยน ปั ญหาเกี่ยวกับนักเรี ยนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายประการซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1) ความพร้อมทางการเรี ยน การสอนของครู จึงต้องคํานึงถึงวุฒิภาวะ และวัยของ
นักเรี ยนด้วย
2) ความบกพร่ องทางร่ างกาย ได้แก่ สายตาสั้น ขาดสารอาหาร
3) คุณลักษณะของนักเรี ยน นักเรี ยนบางคนไม่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองขาดความ
ละเอียดรอบคอบ คณิ ตศาสตร์สอนให้คนมีเหตุผลมีความเป็ นระเบียบ
4) เจตคติของนักเรี ยน นักเรี ยนบางคนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เมื่อพบ
ครู ที่สอนไม่ดีทาํ ให้เรี ยนไม่เข้าใจ
5) วิธีการเรี ยนของนักเรี ยนเอง นับเป็ นปัญหาอันหนึ่งในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ การ
ท่องจําโดยขาดความเข้าใจ
5. สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์มีดงั นี้
1) สภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย น ได้แ ก่ ครู ผูส้ อน เพื่ อ นนัก เรี ย น บรรยากาศใน
ห้องเรี ยน แสงสว่าง เป็ นต้น
2) สภาพแวดล้อมนอกโรงเรี ยน สภาพแวดล้อมนอกโรงเรี ยนจะเป็ นตัวชักนําให้
พฤติกรรมของนักเรี ยนเปลี่ยนไป เช่น หนีเรี ยน ไม่อยากเรี ยนหนังสื อ
ปั ญหาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ นบั เป็ นปั ญหาหนึ่ งที่ วิจิตรา การกลาง (2544 : 33)
กล่ า วว่ า จากรายงานการประเมิ น ความก้า วหน้า เรื่ อ งคุ ณ ภาพนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
ระดับประเทศปี 2544 ชี้ ให้เห็ นว่าสมรรถภาพทางด้านคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนยังมี ปัญหา
โดยเฉพาะคุ ณ ลัก ษณะที่ บ กพร่ อ ง และจํา เป็ นต้อ งพัฒ นาคื อ การแปลงภาษาโจทย์เ ป็ นภาษา
คณิ ตศาสตร์ การคิดคํานวณและหาคําตอบซึ่งสอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน (2536 : 142) กล่าวว่า
จากผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพในการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ข องหลัก สู ต รประถมศึ ก ษา
พุทธศักราช 2521 กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า และตํ่ากว่าเกณฑ์
ที่น่าพอใจทุกปี
อุทยั เพชรช่วย (2538 : 15) กล่าวว่าการสํารวจสภาวะทางการศึกษาของประเทศ ซึ่ งจัดทํา
โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ก ารยูเ นสโก และสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ผลการวิจยั ดังกล่าว ได้สรุ ปผลสอดคล้องที่สาํ คัญประการหนึ่งคือ คุณภาพของนักเรี ยนที่สาํ เร็ จ
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การศึกษาในแต่ละชั้นอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างตํ่าเกี่ยวกับเรื่ องของการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ น้ นั มี
ปัญหาอยูห่ ลายประการ ปั ญหาสําคัญที่สุด คือ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
จากการประเมินคุณภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ากลุ่มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ในระดับชาติ เป็ นกลุ่มวิชาที่นกั เรี ยนประถมศึกษาเรี ยนอ่อนที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มวิชา
อื่น ๆ และผลการเรี ยนโดยเฉลี่ยก็ไม่ถึงครึ่ ง นัน่ หมายความว่า กลุ่มทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับ
ประถมศึ ก ษาปั จ จุ บ ัน เป็ นกลุ่ ม วิ ช าที่ มี ปั ญ หามากที่ สุ ด จํา เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด
การศึกษาทุกฝ่ ายต้องกลับมาสนใจ และให้ความช่ วยเหลืออย่างเร่ งด่วนและจากเรื่ องนี้ ดวงเดือน
อ่อนน่วม (2535 : 30) ได้กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่ มมีการใช้หลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มา
จนกระทัง่ มีการปรับปรุ งหลักสูตรเมื่อปี พุทธศักราช 2533 จนถึงปั จจุบนั รวมเป็ นเวลากว่า 20 ปี แล้ว
ปรากฏว่าการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ยังไม่พฒั นาไปมากเท่าที่ควร ดังที่
ทราบกันอยูโ่ ดยทัว่ ไปว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษายัง
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ และสอดคล้องกับที่ ดร.สมหวัง พิธิยานุ วตั น์ (2544 : เอกสาร
ประกอบการบรรยาย) ได้กล่าวไว้ว่า “หากพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการของ
ประเทศไทยกับสังคมโลก จะพบว่าประเทศไทยจะอยู่อนั ดับที่ต่ าํ กว่าประเทศอื่ น ๆ และตํ่ากว่า
สังคมโลก ตัวอย่างแรกคือผลการแข่งขันโอลิมปิ ควิชาการในวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ในรอบ 5 ปี ระหว่าง พุทธศักราช 2539 – 2543 เปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปรากฏว่า ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ต่าํ กว่าประเทศจีน เกาหลี และเวียตนามมาตลอดทั้ง 5 ปี ”
1.2.2. ปัญหาจากผลการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
จากการสอนและรับผิดชอบกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ผูร้ ายงานได้
ดําเนินการสํารวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาคือ
1.2.2.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากการสํารวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ปลายปี การศึกษา 2546 และ 2547 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ปรากฏว่า กลุ่มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.40 และ 70.50 ตามลําดับ ซึ่ งตํ่ากว่าเป้ าหมายที่โรงเรี ยน
เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) ได้ต้ งั ไว้คือร้อยละ 75.00 เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับผลการเรี ยน
ในปี ที่ผา่ นมา ปรากฏกว่ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ กว่าเป้ าหมาย และมี
แนวโน้มลดลง ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2546 – 2547
ปี การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

2546
2547
เป้ าหมาย ดําเนินการได้ เป้ าหมาย ดําเนินการได้
75

71.40

75

70.50

1.2.2.2. การประเมินการผ่านผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
ในการสํารวจผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังรายปี ปรากฏว่า นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ผลการเรี ยนรู ้ ที่
คาดหวังรายปี โดยไม่ตอ้ งสอนซ่อมเสริ มมีเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้น ส่ วนนักเรี ยนอีกจํานวนหนึ่งทํา
การสอนซ่ อมเสริ มหลาย ๆ ครั้งจึงจะผ่านผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี นักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์ผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ทั้ง 50 ข้อ โดยที่ไม่ตอ้ งทําการสอนซ่อมเสริ ม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนนักเรี ยนที่ผา่ นผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2546 – 2547
ปี การศึกษา 2546 (39 คน)
ผลการเรี ยนรู ้ที่
จํานวนนักเรี ยนที่ผา่ น
คาดหวังรายปี ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวน

ร้อยละ

32
34
30
31
28
30
32
31

82.05
87.18
76.92
79.49
71.79
76.92
82.05
79.49

ปี การศึกษา 2547 (39คน)
ผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวังรายปี
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวนนักเรี ยนที่ผา่ น
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
จํานวน

ร้อยละ

34
36
33
34
30
32
35
36

87.18
92.31
84.62
87.18
76.92
82.05
89.74
92.31
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ตารางที่ … (ต่อ)
ปี การศึกษา 2546 (39 คน)
ผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวังรายปี
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

จํานวนนักเรี ยนที่ผา่ น
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
จํานวน
ร้อยละ
30
29
28
29
30
34
35
34
32
33
31
30
29
28
28
29
29
30
31
33
35
35

76.92
74.36
71.79
74.36
76.92
87.18
89.74
87.18
82.05
84.62
79.49
76.92
74.36
71.79
71.79
74.36
74.36
76.92
79.49
84.62
89.74
89.74

ปี การศึกษา 2547 (39คน)
ผลการเรี ยนรู ้ที่
จํานวนนักเรี ยนที่ผา่ น
คาดหวังรายปี ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
จํานวน
ร้อยละ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
31
30
31
32
35
36
35
33
34
32
32
31
30
30
31
31
32
33
34
36
36

82.05
79.49
76.92
79.49
82.05
89.74
92.31
89.74
84.62
87.18
82.05
82.05
79.49
76.92
76.92
79.49
79.49
82.05
84.62
87.18
92.31
92.31
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ตารางที่ … (ต่อ)
ปี การศึกษา 2546 (39 คน)
ผลการเรี ยนรู ้ที่
จํานวนนักเรี ยนที่ผา่ น
คาดหวังรายปี ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
จํานวน
ร้อยละ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ค่าเฉลีย
่

36
34
28
29
30
31
29
30
32
33
34
30
31
32
33
34
32
30
30
32
31.2

92.31
87.18
71.79
74.36
76.92
79.49
74.36
76.92
82.05
84.62
87.18
76.92
79.49
82.05
84.62
87.18
82.05
76.92
76.92
82.05
80.00

ปี การศึกษา 2547 (39คน)
ผลการเรี ยนรู ้ที่
จํานวนนักเรี ยนที่ผา่ น
คาดหวังรายปี ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
จํานวน
ร้อยละ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ค่าเฉลีย
่

37
35
30
30
32
32
30
32
34
33
35
32
32
32
34
35
34
32
32
34
32.88

94.87
89.74
76.92
76.92
82.05
82.05
76.92
82.05
87.18
84.62
89.74
82.05
82.05
82.05
87.18
89.74
87.18
82.05
82.05
87.18
84.31
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่าจํานวนนักเรี ยนที่ผ่านผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังรายปี ในปี
การศึกษา 2546 และ 2547 เฉลี่ยร้อยละ 80.00 และ 84.31 ตามลําดับ ดังนั้นจึงมีจาํ นวนนักเรี ยนที่ไม่
สามารถผ่านผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี เฉลี่ยร้อยละ 20.00 และ 15.69 ตามลําดับ จึงทําให้มีปัญหา
ในการเรี ยนการสอน เพราะครู ผสู ้ อนจะต้องทําการสอนซ่อมเสริ มจึงจะผ่านผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
รายปี
1.2.2.3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ปั ญหาในการจัดกิจกรรรมการเรี ยนกานสอนที่ได้พบแบ่งออกเป็ น 3 ด้านดังนี้
ด้ านครูผู้สอน
1. ภาระหน้าที่ของครู มีงานมาก นอกจากการสอนแล้ว ต้องทํางานธุรการการเงิน งาน
พัสดุ งานสารบรรณ และต้องปรังปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ
2. ครู ไม่จดั ทําแบบฝึ กเพื่อช่วยเสริ มการสอนและประหยัดเวลา คือสามารถใช้แทน
ครู ผสู ้ อนเพราะนักเรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
3. คุณภาพการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ยงั ไม่ดีพอ ซึ่ งสังเกตได้จากการผ่านผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวังรายปี และการสอบปลายภาคเรี ยนยังอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าเกณฑ์
ด้ านผู้เรียน
1. นักเรี ยนขาดความเข้าใจความคิดรวบยอดและหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ไม่มีความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน
2. นักเรี ยนขาดทักษะในการคิดคํานวณ ได้รับมอบหมายให้ทาํ งานที่ซ้ าํ ซากน่าเบื่อ
3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ไม่เท่ากัน เมื่อ
ครู ใช้วิธีสอนอย่างเดี ยวกันก็จะก่ อให้เกิ ดความคับข้องใจแก่ นักเรี ยนทําให้เกิ ด
ปั ญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาด้านระเบียบวินยั
ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
1. การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์มีสื่อประเภทแบบฝึ กน้อยมากไม่เพียงพอที่จะฝึ กให้
เกิดทักษะ
2. สื่ อที่มีอยูย่ งั ไม่ตรงกับเนื้อหา / บทเรี ยนที่จะใช้
3. สื่ อต้นแบบไม่มี หน่วยราชการยังไม่มีการจัดทําสื่ อต้นแบบ
4. หนังสื อแบบเรี ยนมีแบบฝึ กหัดน้อย ขาดแบบฝึ กการสอนซ่ อมเสริ มนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 เนื่ องจากเป็ นชั้นที่ตอ้ งเรี ยนเนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ยากขึ้น
และนักเรี ยนจะมีปัญหาการเรี ยนมาก สื่ อและแบบฝึ กการสอนซ่อมเสริ มมีความจํา
เป็ นมาก
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จากสภาพปั ญหา และความจําเป็ นดังกล่าว ผูร้ ายงานจึงได้จดั ทําเอกสารประกอบการสอน
คือ สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะ กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่
2 ขึ้นมาโดยผูร้ ายงานมีความเชื่อว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดี และแบบฝึ กเสริ มทักษะที่ดี จะเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่มีประโยชน์ต่อการเรี ยนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ การได้ฝึกซํ้าและได้ทบทวนใน
สิ่ งที่ฝึกอยูเ่ สมอจะทําให้นกั เรี ยนจดจําในเรื่ องที่เรี ยน เกิดความเข้าใจ และมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งที่เรี ยน
ยิง่ ขึ้น
1.2.3. รายละเอียดของปัญหา
การจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ผูร้ ายงาน ได้ใช้หนังสื อเรี ยน
ของกรมวิชาการ ซึ่งจัดทําโดยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งมีปัญหามาก
บ้างน้อยบ้างในแต่ละบทเรี ยน ซึ่งพอสรุ ปบทเรี ยนที่มีปัญหา ได้ดงั นี้
1. เรื่ อง การบวก
2. เรื่ อง การลบ
3. เรื่ อง การคูณ
4. เรื่ อง การหาร
จากปั ญหาที่กล่าวมา 4 ข้อ พอสรุ ปสาเหตุของปั ญหาได้ดงั นี้
ปัญหาที่ 1 เรื่อง การบวก และลบ
ปัญหาการบวก สาเหตุเกิดจากความไม่รอบคอบเมื่อบวกกันแล้วได้เลขสองหลัก จะใส่ หลัก
สิ บนําหลักหน่วยไปทดไว้ และเมื่อทดไว้แล้วมักจะลืมนําไปรวมในหลักถัดไป
ปั ญหาการลบ นักเรี ยนยังไม่เข้าใจเรื่ องการยืมมากที่สุด โดยมีสาเหตุมาจากการไม่กระจาย
แต่ใช้ตวั เลขในหลักที่มากกว่าเป็ นตัวตั้ง โดยไม่สนใจว่าเป็ นตัวตั้งหรื อตัวลบ และรองลงมาคือ การ
ลบผิดโดยมีสาเหตุมากจากการที่นกั เรี ยนลบจากซ้ายมือไปขวามือเพราะลบกันได้เลยไม่ตอ้ งมีการ
กระจาย แต่ถา้ ตัวตั้งบางหลักน้อยกว่าตัวลบ นักเรี ยนบางคนจะนําตัวลบเป็ นตัวตั้งทันที เช่น 18 – 9
คิดผลลัพธ์ได้ 11 ซึ่งที่ถูกนั้นต้องกระจายหลักสิ บมารวมกับหลักหน่วยก่อน แล้วจึงลบกัน
ปัญหาที่ 2 เรื่อง โจทย์ ปัญหา
ปั ญหาการแก้โจทย์ปัญหา สาเหตุเกิดจากนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้วไม่สามารถหาคําตอบ ไม่
ทราบจะใช้การบวก หรื อการลบ ซึ่งผิดกับทักษะการบวก และการลบ ที่ไม่มีโจทย์ สามารถแสดงวิธี
ทําได้เลย หรื อบางคนที่เรี ยนโจทย์ปัญหาแต่ละเรื่ องไปแล้ว จะสามารถทําแต่โจทย์ปัญหาที่คล้ายกับ
โจทย์ที่ครู เคยสอนได้ แต่ถา้ เป็ นโจทย์ที่พลิกแพลงจะทําไม่ได้ นักเรี ยนจะไม่ประสบผลสําเร็ จ เกิด
ความรู ้สึกท้อแท้ ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากนักเรี ยนเรี ยนแล้วไม่เข้าใจ แต่เป็ นการเรี ยนโดยการจํา ซึ่งไม่
สามารถนําความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาได้
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ปัญหาที่ 3 เรื่อง การคูณ และหาร
ปั ญหาการคูณ นักเรี ยนเข้าใจข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิธีคูณนักเรี ยนท่องสู ตรคูณไม่ได้ สาเหตุ
มาจากการคูณตัวเลขในตัวตั้งไม่ครบทุกหลัก ไม่แม่นสู ตรคูณ ผิดพลาดเกี่ ยวกับการทด สาเหตุมา
จากทดผิดหลัก ทดผิดจําพวก ทดไม่เป็ น ไม่มีการบวกตัวทดรวมเพื่อไปเป็ นผลลัพธ์ และผิดพลาด
เกี่ยวกับการใช้เลขศูนย์ในการคูณ คือการวางตําแหน่งผลคูณในแต่ละหลักผิด
ปัญหาการหาร นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะท่องสู ตรคูณไม่ได้ เข้าใจขั้นตอนการหารได้ยากกว่าวิธี
อื่น ถ้าหารไม่ลงตัวนักเรี ยนจะสรุ ปหารลงตัวหมด แบบฝึ กหัดในหนังสื อเรี ยนมีนอ้ ยไม่เพียงพอต่อ
การฝึ กทักษะ สาเหตุมาจากนักเรี ยนผิดพลาดการเรี ยนรู ้ความคิดรวบยอด นักเรี ยนวางผลหารผิด
ตําแหน่ง และการลําดับขั้นตอนในการแสดงวิธีทาํ ผิด ยังขาดความชํานาญคล่องแคล่วรวดเร็ วในการ
หาคําตอบ และนักเรี ยนที่เรี ยนช้าไม่มีแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
สรุ ปได้ว่าโจทย์ปัญหาเป็ นเรื่ องที่เข้าใจยากเมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้วไม่สามารถหาคําตอบ
ได้ ไม่ทราบว่าเมื่อไรใช้วิธีบวก ลบ คูณ หรื อหาร ซึ่งผิดกับทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร ที่ไม่มีโจทย์
ซึ่ งสามารถแสดงวิธีทาํ ได้เลย หรื อบางคนที่เรี ยนโจทย์ปัญหาแต่ละเรื่ องไปแล้ว จะสามารถทําแต่
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกับโจทย์ที่ครู เคยสอนได้ แต่ถา้ เป็ นโจทย์ที่พลิกแพลงจะทําไม่ได้ นักเรี ยนจะไม่
ประสบผลสําเร็ จเกิดความรู ้สึกท้อแท้ ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากนักเรี ยนเรี ยนแล้วไม่เข้าใจ แต่เป็ นการ
เรี ยนโดยการจําซึ่งไม่สามารถนําความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาได้
ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ของโรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) ประสบ
ปั ญหาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนลดลง การไม่ผา่ นเกณฑ์ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี และการขาด
แคลนแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งแบบฝึ กท้ายบทเรี ยนมีนอ้ ย ยังไม่เพียงพอต่อการฝึ ก
ทักษะ ซึ่ งถือว่าแบบฝึ กมีประโยชน์ และมีความจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพราะ
ช่วยยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น สังเกตจากการที่ ผูร้ ายงานได้จดั ทําแบบฝึ กลักษณะเป็ นชุด ในบาง
เรื่ องให้นักเรี ยนทําแล้วปรากฏว่าได้ผลดี นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และมีผลการ
ประเมินคุณภาพสู งขึ้น และผูร้ ายงานได้เห็นประโยชน์ของแบบฝึ กเสริ มทักษะ จึงได้สร้างแบบฝึ ก
ขึ้นมาเป็ นรู ปเล่มซึ่ งความขาดแคลนนี้ ได้สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2531 : 128) กล่าวว่า จาก
รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่ องหลักสู ตรประถมศึกษาในบทสรุ ปว่า แบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ มี
น้อยควรเพิ่มเติมให้มากขึ้นและ วรรณี โสมประยูร (2529 : 279) กล่าวว่าคณิ ตศาสตร์มีธรรมชาติเป็ น
สัญลักษณ์ เมื่อได้ฝึกบ่อย ๆ จะเกิดทักษะการคิดคํานวณขึ้น การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ควรสร้าง
แบบฝึ กใช้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทางคิดคํานวณขึ้นจะช่วยพัฒนาทักษะทางคณิ ตศาสตร์ให้สูงขึ้น
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1.2.4. แนวทางการแก้ปัญหา
หลัง จากที่ ไ ด้ศึ ก ษาปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญหาแล้ว จึ ง ได้ห าวิ ธีก ารและแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ งได้วางแผนดําเนิ นการแก้ไข โดยจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีการสอน
หลาย ๆ วิธีเพื่อฝึ กทักษะการคิดคํานวณ จัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนักเรี ยนจะได้ไม่
เบื่อหน่ าย กําหนด และจัดเวลาเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีชวั่ โมงศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมโดยการ
สอนเสริ มกับนักเรี ยนที่เรี ยนดี และสอนซ่อมเสริ มกับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน ได้จดั สร้างเครื่ องมือ และ
อุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะด้วย “แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั
ประถมศึกษาปี ที่ 2”
จากแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว จุดรวมของการแก้ปัญหาก็คือการจัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
1.3. วัตถุประสงค์
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูร้ ายงานได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ดงั นี้
1.3.1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ตาม
เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ 80/80
1.3.2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น
1.3.3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เสริ มการเรี ยน
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มการเรี ยนตามปกติที่ไม่มีการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
1.3.4. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ แบบฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ตศาสตร์ ช้ ั น
ประถมศึกษาปี ที่ 2
1.4. สมมติฐาน
1.4.1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นใช้ มีค่า
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ/ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 80/80
1.4.2. การจัด การเรี ยนการสอน โดยใช้แ ผนการจัด การเรี ยนรู ้ แ ละแบบฝึ กเสริ มทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผูร้ ายงานจัดทําขึ้นช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ต้องมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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1.4.3. การจัด การเรี ย นการสอน กลุ่ ม ที่ ใ ช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ ประถมศึกษาปี ที่ 2 จะได้ผลการเรี ยนดี กว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ทาํ การสอน
ตามปกติไม่มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
1.4.4. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์
1.5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1. เป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนได้เป็ นระบบดีข้ ึน
1.5.2. ทําให้ครู ได้ทราบถึงปั ญหาในการฝึ กทักษะอันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน และเป็ นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุ งวิธีสอน
1.5.3. นักเรี ยนได้ฝึกทักษะและมีความรู ้ความเข้าใจมากขึ้น
1.5.4. นักเรี ยนเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และมีทศั นคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์
1.5.5. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
1.5.6. นักเรี ยนสามารถผ่านเกณฑ์ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ใน ปพ. 5 เพิ่มขึ้น
1.5.7. นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
1.6. ขอบเขตของการศึกษา
1.6.1. ระยะเวลาดําเนินการ
ในการจัดทํา “แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ” ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีระยะเวลา
ดําเนินการขั้นตอน ดังนี้
1.6.1.1. เมื่อปิ ดภาคเรี ยนของปี การศึกษา 2548 ได้ดาํ เนิ นการรวบรวมปั ญหาและสาเหตุ
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องแล้วได้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 11 คน เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบเวลากิจกรรม และ
คําสัง่ ที่ไม่ชดั เจน
1.6.1.2. ปี การศึกษา 2549 ได้ดาํ เนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แผนการ
จัด การเรี ย นรู ้ และนํา แบบฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ ไ ปใช้กับนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
จํานวน 23 คน พร้อมกับเผยแพร่ ไปยังโรงเรี ยนประถมศึกษาในอําเภอ และต่างอําเภอ
1.6.2. ตัวแปรที่ศึกษา
1.6.2.1. ตัวแปรต้น ได้แก่
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1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบ การเรี ยนการสอน
กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์
2. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
1.6.2.2. ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
1.6.3. ข้อตกลงเบื้องต้น
การศึ ก ษาผลการใช้ เ อกสารประกอบการเรี ยนการสอนกลุ่ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ ช้ ั น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาจาก ผลการปฏิบตั ิจริ งในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ที่ผสู ้ อนรับผิดชอบ จึงไม่พิจารณาในเรื่ องความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง
1.6.4. คํานิยามศัพท์เฉพาะ
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หมายถึง
เอกสารที่ผรู ้ ายงานจัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 4 เล่ม ได้แก่
1.6.4.1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (เฉพาะบทที่
4, 6 และ 9)
1.6.4.2. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก
2. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การลบ
3. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ
4. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาร
1.6.4.3. คู่มือเทคนิคคิดเลขเร็ ว จํานวน 1 เล่ม
แบบฝึ กเสริ มทักษะ หมายถึง แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่
ผูร้ ายงานสร้างขึ้น
ทักษะคณิตศาสตร์ หมายถึง ความถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ วในการคิดคํานวณซึ่งจะต้อง
กระทําภายหลังที่นกั เรี ยนได้เข้าใจบทเรี ยนแล้ว
แบบทดสอบย่ อย หมายถึง แบบประเมินผลก่อน และหลังเรี ยนในแต่ละแบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ จํานวน 4 ชุด มีขอ้ ทดสอบชุดละ 15 ข้อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนที่นกั เรี ยนสามารถทําได้จากแบบทดสอบย่อย
กลุ่มวิชาทักษะคณิ ตศาสตร์
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เครื่องหมาย * และ ** ที่ปรากฎในเอกสารเป็ นสัญลักษณ์แทนการมีนยั สําคัญทางสถิติโดย
* หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการดําเนิ นการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสร้ างแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ผูร้ ายงานได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องในการจัดดําเนิ นการ โดยได้คน้ คว้าศึกษาจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ หลายด้านมาประกอบกัน
ดังนี้
2.1. ลักษณะและธรรมชาติของคณิตศาสตร์
2.1.1. ลักษณะสําคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าที่ สํา คัญ วิ ช าหนึ่ ง คณิ ต ศาสตร์ มิ ไ ด้มี ค วามหมายเพี ย งตัว เลขและ
สัญลักษณ์เท่านั้นคณิ ตศาสตร์มีความหมายกว้างซึ่งจะสรุ ปได้ดงั นี้ (ยุพิน พิพิธกุล, 2530, หน้า 2)
1. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาเกี่ยวกับความคิด เราใช้คณิ ตศาสตร์ พิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าสิ่ งที่เรา
คิดนั้นเป็ นจริ งหรื อไม่ แล้วเราสามารถจะนําคณิ ตศาสตร์ไปแก้ไขปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
คณิ ตศาสตร์ยงั ช่วยให้คนเป็ นผูม้ ีเหตุมีผล เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้
2. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาเกี่ ยวกับความคิดของมนุ ษย์ มนุ ษย์สร้ างสัญลักษณ์แทนความคิด
นั้นๆ และสร้างกฎในการนําสัญลักษณ์มา เพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจตรงกัน คณิ ตศาสตร์ จึงมีภาษา
เฉพาะของตัวมันเอง เป็ นภาษาที่กาํ หนดขึ้นด้วยสัญลักษณ์ที่รัดกุม และสื่ อความหมายได้ถูกต้อง เป็ น
ภาษาที่มีตวั อักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์แทนความคิด
3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีรูปแบบ เราจะเห็นว่า การคิดทางคณิ ตศาสตร์ น้ นั จะต้องมีแบบ
แผน มีรูปแบบ ไม่วา่ จะคิดเรื่ องใดก็ตาม ทุกขั้นตอนจะตอบได้ และจําแนกออกมาให้เห็นจริ ง
4. คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีโครงสร้างมีเหตุผล คณิ ตศาสตร์จะเริ่ มต้นด้วยเรื่ องง่าย ๆ ก่อน
5. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศิลปะอย่างหนึ่ ง เช่ นเดียวกับศิลปะอื่นๆ ความงามของคณิ ศาสตร์ คือ
ความีระเบียบและกลมกลืน
2.1.2. ธรรมชาติของคณิ ตศาสตร์
ครู คณิ ตศาสตร์ควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์พอสมควร
เพราะความรู ้ดงั กล่าวสามารถนําไปวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้และสามารถเลือก
ปรับปรุ งกลวิธีการสอนและวัสดุประกอบการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรี ยน ธรรมชาติ
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ของคณิ ตศาสตร์ คือ เป็ นวิชาเกี่ยวกับความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการ
สร้างความคิดอันหนึ่ งให้เกิ ดขึ้น ความคิดรวบยอดนี้ เป็ นการสรุ ปข้อคิดที่เหมือนกัน อันเกิ ดจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ของสองหมู่ ถ้าจับคู่หนึ่ งต่อหนึ่ งได้พอดี แสดงว่าของสองหมู่มีจาํ นวน
เท่ากัน นอกจากนั้นคณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นวิชาที่มีโครงสร้างและแสดงความเป็ นเหตุและเป็ นผลต่อกัน
รวมทั้งเป็ นวิชาที่ใช้สญ
ั ลักษณ์เพื่อสื่ อความหมาย (สุ รชัย ขวัญเมือง, 2522, หน้า 3-7)
2.1.3. หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์สาํ หรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลัก สู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้เ น้นการจัดการศึ กษาโดยกําหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ น 4 ช่วงชั้น
คื อ ช่ ว งชั้ นที่ 1 ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ช่ ว งชั้น ที่ 2 ประถมศึ ก ษาที่ 4-6 ช่ ว งชั้ น ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ช่ วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 และกําหนดสาระการเรี ยนรู ้หลักที่จาํ เป็ น
สําหรับผูเ้ รี ยนทุกคนประกอบด้วยเนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ในการจัดการเรี ยนรู ้ผสู ้ อนควรบูรณาการสาระต่าง ๆ เข้าด้วยกันเท่าที่จะเป็ นไปได้
สาระที่เป็ นองค์ความรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
สาระที่ 4 พีชคณิ ต
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
สําหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสนใจหรื อความสามารถสู งทางคณิ ตศาสตร์ สถานศึกษาอาจจัดให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้สาระที่เป็ นเนื้ อหาวิชาให้กว้างขึ้น เข้มข้นเน้นหรื อฝึ กทักษะกระบวนการมากขึ้นโดย
พิจารณาจากสาระหลักที่ กาํ หนดไว้น้ ี หรื อสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ อ่ืนๆ
เพิ่ ม เติ ม ก็ ไ ด้เ ช่ น แคลคู ล ัส เบื้ อ งต้น หรื อทฤษฎี ก ราฟเบื้ อ งต้น โดยพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกับ
ความสามารถและความต้องการของผูเ้ รี ยน
สําหรั บช่ วงชั้นที่ 1 และช่ วงชั้นที่ 2 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ มุ่งเน้น
การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานและเครื่ องมื อ ในการเรี ยนรู ้ ส าระต่ า ง ๆ ตลอดจนพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของตนเองมาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นที่กาํ หนดไว้น้ ี เป็ นมาตรฐานที่จาํ เป็ นสําหรับ
ผูเ้ รี ยนทุกคน
2.1.4. วิสยั ทัศน์ สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้กาํ หนดการสอนและคําอธิบายรายวิชา
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กรมาวิชาการ (2535) ได้ให้ความสําคัญกําหนดวิสยั ทัศน์คุณภาพผูเ้ รี ยนสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ไว้ดงั นี้
2.1.5. ความสําคัญ
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็ นระบบระเบียบมีแบบแผน ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คณิ ต ศาสตร์ จึ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ การดํา รงชี วิ ต ช่ ว ยพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ข้ ึ น
นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ย งั ช่ ว ยพัฒ นาคนให้เ ป็ นมนุ ษ ย์ที่ สมบูรณ์ มี ความสมดุ ลทั้งร่ า งกายจิ ต ใจ
สติปัญญาและอารมณ์สามารถคิดเป็ นทําเป็ นแก้ปัญหาเป็ นและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข
2.1.6. วิสยั ทัศน์
การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ สํา หรั บ หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 เป็ น
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื่ อง และตลอด
ชีวิตตามศักยภาพทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์เพียงพอสามารถ
นําความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ที่จาํ เป็ นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียงิ่ ขึ้นรวมทั้ง
สามารถนําไปเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ และเป็ นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต่อดังนั้นจึงเป็ น
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตอ้ งจัดสาระการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมแต่ละคนทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรี ยนที่กาํ หนดไว้
สําหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ และต้องการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มากขึ้นให้
ถือเป็ นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ตอ้ งจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มี
โอกาสได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติมตามความถนัด และความสนใจทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ที่
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
2.1.7. คุณภาพของผูเ้ รี ยน
เมื่อผูเ้ รี ยนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี แล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระคณิ ตศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ ตระหนักใน
คุ ณ ค่าของคณิ ตศาสตร์ และสามารถนําความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ตลอดจน
สามารถนําความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเป็ นเครื่ องมือ ในการเรี ยนรู ้ สิ่งต่าง ๆ และเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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การที่ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีความสมดุ ลระหว่าง
สาระทางด้านความรู ้ทกั ษะกระบวนการควบคู่กนั กับคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมดังนี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการจัดเรขาคณิ ต
พีชคณิ ต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ นพร้อมทั้งสามารถนําความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ได้
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตที่จาํ เป็ นได้แก่ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เ หตุ ผ ลการสื่ อ สาร สื่ อ ความหมาย ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการนํา เสนอการมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
3. มีความสามารถในการทํางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบวินยั ความรอบคอบมีความรับ
ผิ ด มี วิ จ ารณญาณ มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง พร้ อ มทั้ง ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และมี เ จคติ ที่ ดี ต่ อ
คณิ ตศาสตร์
คุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
เมื่อมีผเู ้ รี ยนจบการเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 ผูเ้ รี ยนควรจะมีความสามารถดังนี้
1. มี ค วามคิ ด รวบยอดและความรู ้ สึก เชิ งจํา นวนเกี่ ย วกับจํา นวนนับ และศู น ย์แ ละการ
ดําเนิ นการของจํานวนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนนับ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้และสามารถสร้างโจทย์ได้มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับความยาวระยะทางนํ้าหนักปริ มาตร และความจุสามารถวัดปริ มาณดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมความรู ้เกี่ยวกับการวัดไปแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆได้
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติพ้นื ฐานของรู ปเรขาคณิ ตหนึ่งมิติ สองมิติและสามมิติ
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรู ปและอธิบายความสัมพันธ์ได้
4. รวบรวมข้อมูลจัดระบบข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิ
แท่งได้
5. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาํ เป็ น ได้แก่ความสามารถในการแก้ปัญหาการ
ให้เหตุผลการสื่ อสาร สื่ อความหมายและนําเสนอทางคณิ ตศาสตร์ การมีความคิดริ เริ่ มสร้ าง และ
เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
2.1.8. มาตรฐานการเรี ยนรู ้
สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ก ารศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
ประกอบด้วย
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลายกหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จาํ นวนใน
ชีวิตจริ ง
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มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิ ดขึ้นจากการดําเนิ นการของจํานวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการดําเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดําเนินการในการแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช้ได้
สาระที่ 2
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้
มาตรฐาน ค 2.3 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้
สาระที่ 3
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติได้
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visuarlization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับการปริ ภูมิ
(spatial reasoning) และใช้แบบจําลองทางเรขาคณิ ต (geometrie model) ในการแก้ปัญหาได้
สาระที่ 4 พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค 4.1 อธิ บายและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ต่างๆได้
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์สมการ อสมการกราฟและแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์อื่น ๆแทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช้แก้ปัญหาได้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจวิธีการทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่ าจะเป็ นในการคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่ าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ สถิ ติ แ ละความน่ า จะเป็ นช่ ว ยในการตัด สิ น ใจและ
แก้ปัญหาได้
สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถในการให้เหตุผล
มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อสารความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และ
การนําเสนอ
มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ ได้
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มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
จากสาระและสาระการเรี ยนรู ้ ช่วงชั้นที่ 1ได้วิเคราะห์ สาระการเรี ยนซํ้าที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ช่ ว งชั้ น เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความต่ อ เนื่ อ งของแต่ ล ะสาระการเรี ยนรู ้ ร ายปี ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สาระการเรี ยนรู ้รายปี กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
สาระหลัก
1. จํานวนและ
การดําเนินการ

สาระการเรี ยนรู ้
จํานวนนับ 1 ถึง 1,000 และ 0
1. การอ่านและการเขียนตัวหนังสื อ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทน
จํานวน
2. การเขียนในรู ปกระจาย หลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย หลักพันค่าของ
ตัวเลขในแต่ละหลัก และการใช้ 0 เพื่อยึดตําแหน่งของหลัก
3. การเปรี ยบเทียบจํานวนและการใช้เครื่ องหมาย
4. การเรี ยงลําดับจํานวน
5. การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และที
ละ 100
6. จํานวนคู่และจํานวนคู่
การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับและศูนย์
1. การบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
2. การลบจํานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000
3. การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลัก
4. การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีสองหลัก
5. การหารที่ตวั ตั้งไม่เกินสองหลัก และตัวหารหนึ่งหลักโดยที่ผลหารมีหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคนโจทย์ ปัญหาและสถานการณ์
1. โจทย์ปัญหาการบวก
2. โจทย์ปัญหาการลบ
3. โจทย์ปัญหาการคูณ
4. โจทย์ปัญหาการหาร
5. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
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สาระหลัก
2. การวัด

3. เรขาคณิ ต

สาระการเรี ยนรู ้
การวัดความยาว
1. การวัดความยาวโดยใช้เครื่ องวัดที่มีหน่วยมาตรฐานเป็ นเมตรและ
เซนติเมตร
2. การเปรี ยบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน
การวัดนํา้ หนัก (การชั่ง)
1. การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐานเป็ นกิโลกรัมและขีด
2. การเปรี ยบเทียบนํ้าหนักในหน่วยเดียวกับการวัดปริ มาตร (การตวง) การ
ตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเป็ นลิตรการเปรี ยบเทียบปริ มาตร
และความจุในหน่วยเดียวกัน
เงิน
การจําแนกชนิดของเงินเหรี ยญและธนบัตร
การบอกค่าของเงินเหรี ยญและธนบัตร
การเปรี ยบเทียบค่าของเงินและการแลกเงิน
การบอกจํานวนเงิน
เวลา
การบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงกับนาที (ช่วง 5 นาที)
เดือน อันดับที่ของเดือนและการอ่านปฏิทิน
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์
สถานการณ์เกี่ยวกับการวัด การชัง่ การตวง และเงิน
รู ปเรขาคณิ ต และสมบัติบางประการของรู ปเรขาคณิ ต
1. สามเหลี่ยม
2. รู ปสี่ เหลี่ยม
3. รู ปวงกลม
4. รู ปวงรี
5. ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
6. ทรงกลม
7. ทรงกระบอก

22
สาระหลัก
4. พีชคณิ ต

สาระการเรี ยนรู ้
แบบรู ปและความสัมพันธ์
1. แบบรู ปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
2. แบบรู ปของจํานวนที่ลดลงทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100
3. แบบรู ปของรู ปเรขาคณิ ตและรู ปอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กนั ในลักษณะของ
รู ปร่ างหรื อขนาด หรื อสี เช่น
Δ Δ Δ ……….

………..
♣♦♥
5. การวิเคราะห์
ข้อมูลและความ
น่าจะเป็ น

♣♦♥♠

…………

-

6. ทักษะ/
กิ จ กรรมเสริ ม ทัก ษะ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ผ่า นสาระการเรี ย นรู ้
กระบวนการทาง จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิ ต พีชคณิ ต
คณิ ตศาสตร์

2.1.9. ทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา
ทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์ที่สาํ คัญ 3 ทฤษฎี
1. ทฤษฎี แห่ งการฝึ กฝน (Drill Theory) เน้นในเรื่ องการฝึ กฝนให้ทาํ แบบฝึ กหัดมาก ๆ
จนกว่านักเรี ยนจะเกิดความเคยชินต่อวิธีการนั้น ๆ การฝึ กฝนมีความจําเป็ นในการสอนคณิ ตศาสตร์
เพราะคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาทักษะแต่ทฤษฎีกย็ งั มีขอ้ บกพร่ องอยูห่ ลายประการคือ
1) เป็ นทฤษฎีที่นกั เรี ยนจะต้องจดจํากฎเกณฑ์ สูตร ซึ่งยากสําหรับนักเรี ยน
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2) นักเรี ยนไม่อาจจดจําข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่เรี ยนมาได้หมด
3) นักเรี ยนจะขาดความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนเป็ นเหตุให้เกิดความลําบากสับสนใน
การคิดคํานวณแก้ปัญหาและลืมสิ่ งที่เรี ยนได้ง่าย
2. ทฤษฎีแห่ งการเรี ยนรู ้โดยเหตุบงั เอิญ (Incidental Learning Theory) ทฤษฎีน้ ี มีความเชื่อ
ว่า นักเรี ยนจะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้ดีเมื่อนักเรี ยนเกิดความต้องการ หรื ออยากรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่
เกิดขึ้น ซึ่ งในทางปฏิบตั ิจริ งแล้วเหตุการณ์จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนั้นทฤษฎีน้ ี จะใช้เป็ นครั้งคราว
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เหมาะสมและเป็ นที่สนใจของนักเรี ยนเท่านั้น
3. ทฤษฎีแห่ งความหมาย (Meaning Theory) เน้นการคิดคํานวณกับความเป็ นอยูใ่ นสังคม
ของนักเรี ยนเป็ นหัวใจในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์มีความเชื่อว่านักเรี ยนจะเรี ยนรู ้และเข้าใจใน
สิ่ งเรี ยนได้ดี เมื่อได้เรี ยนสิ่ งที่มีความหมายต่อนักเรี ยนเองและเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนได้พบเห็น และ
ปฏิบตั ิในสังคมประจําวัน (โสภณ บํารุ งสงฆ์ และสมหวัง ไตรต้นวงศ์, 2520 หน้า 19-20) จากการ
ค้นคว้าและวิจยั เรื่ องการสอนคณิ ตศาสตร์ปรากฎผลว่าการสอนนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-2 ตามทฤษฎี แห่ งความหมายนักเรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้ดีที่สุดสําหรับการสอนตามทฤษฎี
นี้บรุ๊ คเนอร์ (Bruocknor) ผูเ้ ชี่ยวชาญในการสอนคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษา ได้เสนอแนะดังนี้
1) สอนเรื่ องใหม่แต่ละครั้งควรใช้ของจริ งประกอบการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนได้
มองเห็นขั้นต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้ง
2) ให้โอกาสนักเรี ยนได้แสดงวิธีการคํานวณของนักเรี ยนเอง และควรให้นกั เรี ยน
ได้ช้ ีให้เห็นถึงความยาก ตลอดจนข้อแตกต่างระหว่างเรื่ องที่เรี ยนใหม่กบั เรื่ องที่เคยเรี ยนมาแล้ว
3) ให้นกั เรี ยนได้ใช้ความพยายามของตนเองในการค้นหาคําตอบโดยใช้ความรู ้ที่มี
อยูเ่ ป็ นเครื่ องมือในการคิด
4) ควรใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการช่วยสอนขั้นต่าง ๆ ให้มาก
5) ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดที่เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนใหม่พร้อมทั้งให้อธิ บายวิธีการ
คิดคํานวณที่นกั เรี ยนทําด้วย ทั้งนี้ อาจจะให้นกั เรี ยนออกไปแสดงวิธีทาํ บนกระดานให้เพื่อนร่ วมชั้น
ดูและแสดงวิธีตรวจคําตอบ
6) การฝึ กฝนให้เกิดทักษะนั้น เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งทําแต่ควรฝึ กหลังจากที่นกั เรี ยน
เข้าใจวิธีการนั้น ๆ เป็ นอย่างดีแล้ว
7) ควรสอนซํ้าในเรื่ องที่นักเรี ยนยังไม่เข้าใจจนกว่านักเรี ยนจะเข้าใจและทําได้
ถูกต้อง
8) ควรให้นกั เรี ยนนําความรู ้ที่ได้เรี ยนไปใช้ในชีวิตประจําวัน
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9) ให้แ บบฝึ กหัด นัก เรี ย นทํา อยู่เ สมอเพื่อ เป็ นการฝึ กทัก ษะในเรื่ อ งที่ เ คยเรี ย น
มาแล้ว
2.1.10. การสอนคณิ ตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา
การสอนคณิ ตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษามีหลักที่ควรพิจารณาเพื่อเป็ นแนวทางในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู กิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น ต้อ งมุ่ ง สนองความต้อ งการความสนใจ
ความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นหลักโดยมีหลักการสอน ดังนี้ (สุ รชัย ขวัญเมืองศ, 2522,
หน้า 32-33)
1. ให้นกั เรี ยนมีความพร้อมก่อนที่จะสอน โดยครู ควรสํารวจว่านักเรี ยนมีความพร้อมที่จะ
เรี ยนหรื อยังความพร้อมในที่น้ ี ได้แก่ ความสามารถประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน ด้วยการสังเกต
ซักถาม หรื อทดสอบความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยน
2. ควรสอนในสิ่ งที่ใกล้ตวั นักเรี ยน หรื อสิ่ งที่นกั เรี ยนมีประสบการณ์ โดยให้เรี ยนรู ้จากสิ่ ง
ที่เป็ นรู ปธรรมให้นกั เรี ยนได้คิดเองทําเอง นักเรี ยนจะเรี ยนและเข้าใจได้เร็ วขึ้น
3. สอนให้นักเรี ยนเข้าใจและมองเห็ นความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อยกับส่ วนย่อย และ
ส่ วนย่อยกับส่ วนใหญ่
4. ควรสอนจากเรื่ องที่ ง่ า ยไปหาเรื่ องที่ ย าก วิ ธี น้ ี ควรใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ วัย และ
ความสามารถของนักเรี ยนซึ่งครู ตอ้ งพิจารณาว่านักเรี ยนของตนมีความสามารถเพียงใด
5. ให้นกั เรี ยนเข้าใจในหลักการและรู ้วิธีที่จะใช้หลักการ
6. ให้นัก เรี ย นได้ฝึ กหัด ทํา ซํ้า ๆ จนคล่ อ งและมี ก ารทบทวนอยู่เ สมอ เพราะการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ตอ้ งมีการฝึ กฝนมาก ๆ เพื่อให้เข้าใจในวิธีการต่าง ๆ
7. ต้องให้เรี ยนรู ้จากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม เพราะคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เป็ นนามธรรม
ยากแก่การเข้าใจ
8. ควรให้กาํ ลังใจแก่นกั เรี ยนเพื่อให้เกิดความมานะพยายาม
9. ควรคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยนที่มีความถนัดหรื อมีความสนใจควร
ได้รับการสนับสนุนเป็ นพิเศษ ส่ วนนักเรี ยนที่ไม่สนใจครู ควรหาสาเหตุหรื อหาทางช่วยเหลือ
2.1.11. หลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์มีจุดประสงค์ที่สาํ คัญคือ ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้พ้ืนฐานตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นประเภทดังนี้
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534, หน้า 149)
1. กิจกรรมเพื่อสํารวจความรู ้พ้นื ฐาน ครู ผสู ้ อนสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ หลายอย่างและให้
สอดคล้องกับเนื้อหาใหม่ เช่น

25
1) ทําแบบทดสอบ
2) ทําแบบฝึ กหัดในหนังสื อเรี ยน
3) ฝึ กกิจกรรมในบัตรงาน
2. กิจกรรมสําหรับการเรี ยนเนื้ อหาใหม่ ครู ผสู ้ อนจัดกิ จกรรมนี้ ข้ ึนเพื่อจูงใจให้นักเรี ยน
สนใจการเรี ยนเนื้อหามากขึ้นเช่น
1) จัดกิจกรรมโดยใช้ของจริ ง ภาพ และสัญลักษณ์
2) เล่าเรื่ องสนุกเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
3) ถามตอบปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ที่เร้าความสนใจและความสามารถของนักเรี ยน
4) เกมคณิ ตศาสตร์ เพลงประกอบบทเรี ยน
5) นักเรี ยนแสดงบทบาทสมมุติ
3. กิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะ ทบทวนความรู ้และนําความรู ้ไปใช้ เช่น
1) การแข่งขันตอบปัญหา
2) การอภิปราย
3) การจัดแสดงผลงานของนักเรี ยนหรื อจักนิทรรศการ
4) ทําแบบฝึ กหัด
5) ทําแบบทดสอบ
4. กิจกรรมเพื่อประเมินผล สามารถจัดได้หลายรู ปแบบ เช่น
1) การทดสอบ
2) การแข่งขันตอบปัญหา
3) การแสดงผลงานนักเรี ยน
แนวการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรคณิ ตศาสตร์แต่
ละข้อมีดงั นี้
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในเนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ ควรเริ่ มด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้ของจริ ง ซึ่ งเป็ นการจัดประสบการณ์
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากการกระทําหรื อเรี ยกว่า การจัดประสบการณ์ระดับรู ปธรรมต่อจากนั้นจึงจัด
กิจกรรมใช้รูปภาพหรื อที่เรี ยกว่าการจัดประสบการณ์ระดับกึ่งรู ปธรรม แล้วจึงจัดกิจกรรมโดยใช้
สัญลักษณ์ซี่งถือว่าเป็ นประสบการณ์ระดับนามธรรมและในการจัดการเรี ยนการสอนนั้นครู ควรที่
จะมุ่งสู่ การจัดประสบการณ์ระดับนามธรรมให้เร็ วที่สุดตามความสามารถของนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยน
มีความรู ้ความเข้าใจดีแล้วต้องมีการฝึ กฝนให้เกิดความชํานาญ แม่นยําด้วย หลาย ๆ วิธีการ
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2. การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ให้นัก เรี ย นได้รู้ จ ัก คิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ลและแสดง
ความคิดออกมาอย่างมีระเบียบ ชัดเจน ซึ่ งครู สามารถสอดแทรกในการสอนได้ทุกครั้ง ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ดังนี้
1) ให้นกั เรี ยนอธิบายเหตุผลโดยใช้ความรู ้ที่ได้เรี ยนไปแล้ว
2) ให้นกั เรี ยนอธิบายเหตุผลตามความเข้าใจหรื อความคิดของนักเรี ยนเอง
3) ให้นกั เรี ยนสรุ ปกฎเกณฑ์ดว้ ยตัวของนักเรี ยนเองหรื อด้วยความช่วยเหลือของ
ครู
4) ให้ยกตัวอย่างขัดแย้งหาเหตุผลสนับสนุน
5) ให้เกิดการทดลองและการแสวงหาคําตอบของปัญหา
3. การจัดกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนรู ้คุณค่าของคณิ ตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ครู ควรจัดกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง หรื อนําเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันมาเป็ นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม ส่ วนการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ น้ นั ครู ควรจัดกิจกรรมที่จะมีผลทําให้
นัก เรี ย นมี เ จตคติ ต่ อ คณิ ต ศาสตร์ ใ นทางบวก เช่ น สอนคณิ ต ศาสตร์ โ ดยเน้น ความเข้า ใจให้ท าํ
แบบฝึ กหัดที่เหมาะกับความสามารถของนักเรี ยนหรื อให้ทาํ กิจกรรมสนุก ๆ
4. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่จะทําให้นักเรี ยนนําประสบการณ์ทางด้านความรู ้
ความคิดและทักษะที่ได้จากการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ นั้น ซึ่ งครู จะต้อง
จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนและเคยชินกับทักษะกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
2.2. ระดับของคณิตศาสตร์
มาลินี ชาญศิลป์ (2537 : 10-11) กล่าวว่าคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามีหลายระดับคือ
1. คณิ ตศาสตร์ ร ะดั บ ต้ น เป็ นคณิ ตศาสตร์ สํ า หรั บ คนทั่ ว ไปที่ ใ ช้ ค ณิ ตศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจําวัน
2. คณิ ตศาสตร์ ระดับที่สอง เป็ นคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับการเรี ยนการสอนที่ใช้คณิ ตศาสตร์
เกี่ยวกับกระบวนการของเหตุผล เพื่อใช้ศึกษาในการแก้ปัญหา
3. คณิ ตศาสตร์ ระดับที่สาม เป็ นคณิ ตศาสตร์ สําหรับการวางแผนดําเนิ นการหา และสร้าง
รู ปแบบในการพัฒนางานอย่างเป็ นระบบหรื อกระบวนการของหน่วยงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรม
ทางปั ญญา (Intellectual activity) ซึ่งจะทําให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ
1) ด้านนามธรรม (Abstraction)
2) ด้านนัยทัว่ ไป (Generalization)
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3) ด้านสัญลักษณ์ (Symbolization)
4) ด้านการพิสูจน์ (Proof)
2.3. การเรียนรู้วชิ าคณิตศาสตร์
มาลินี ชาญศิลป์ (2537 : 12) ได้กล่าวไว้ว่า การเรี ยนรู ้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก
การได้รับประสบการณ์ และประสบการณ์น้ นั ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม ถ้า
ผูเ้ รี ยนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็แสดงว่านักเรี ยนไม่เกิดการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้มี
ดังนี้ คือ
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ความอยากรู ้อยากเห็น ซึ่งเป็ นธรรมชาติของนักเรี ยน
3. ความสัมพันธ์ต่อเนื่องของโครงสร้างวิชา
4. ความเหมาะสมของวิชากับระดับพัฒนาการ
5. โอกาสที่จะใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
6. ตัวกระตุน้ และการตอบสนองของผูเ้ รี ยน
7. ลําดับขั้นของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ซ่ ึงได้แก่
1) ขั้นสร้างวัตถุหรื อการสํารวจ
2) ขั้นสร้างสัญลักษณ์
3) ขั้นสร้างกฎเกณฑ์
4) ขั้นสร้างความคิด
ดังนั้นในการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา หลักสู ตรจึงได้กาํ หนดให้
นักเรี ยนทุกคนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตามระดับความพร้อมและควรได้รับการส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
วิชาคณิ ตศาสตร์มากขึ้น
2.4. โครงสร้ างหลักสู ตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยพื้นฐานทางจํานวน พีชคณิ ต การวัด
เรขาคณิ ต และสถิ ติ การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ในระดับนี้ จะเน้นในด้านการพัฒนาความคิด
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมของจริ งหรื ออุปกรณ์ การจัดประสบการณ์ การเรี ยนการสอนต้องให้
สัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
สําหรับหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรั บปรุ ง
พุทธศักราช 2533) ได้มีการปรับปรุ งเนื้อหาบางส่ วนให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น ซึ่งลักษณะโครงสร้างมีดงั นี้
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พื้นฐาน
ทางจํานวน

พื้นฐาน
ทางพีชคณิ ต

จํานวนนับ

สมการ

พื้นฐาน
ทางการวัด

พื้นฐานทาง
เรขาคณิ ต

พื้นฐาน
ทางสถิติ

การวัด

รู ปเรขาคณิ ต

แผนภูมิ

แผนภูมิ

ความยาว

รู ปทรง

กราฟ

เศษส่ วน
ทศนิยม

การชัง่
การตวง
การหาพื้นที่

เรขาคณิ ต

การหาปริ มาตร
ทิศ
แผนผัง
วันเดือนปี
เงิน
ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรคณิ ตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
จากภาพที่ 1 โครงสร้างหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ระดับประถมศึกษาประกอบด้วย 5 พื้นฐาน
ต่อไปนี้
1. พื้นฐานทางจํานวน เป็ นพื้นฐานที่มีขอบข่ายเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ องจํานวนนับ เศษส่ วน
ทศนิยม
2. พื้นฐานทางพีชคณิ ต เป็ นพื้นฐานที่มีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางจํานวน เช่น
สมการ
3. พื้นฐานทางการวัด เป็ นพื้นฐานที่มีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่ องการวัดความยาว การ
ชัง่ การตวง การหาพื้นที่ การหาปริ มาตร ทิศ แผนผัง เวลา วัน เดือน ปี และเงิน เป็ นต้น
4. พื้นฐานทางเรขาคณิ ต เป็ นพื้นฐานที่มีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่ องรู ปเรขาคณิ ต และ
รู ปทรงเรขาคณิ ต
5. พื้นฐานทางสถิติ เป็ นพื้นฐานที่มีขอบข่ายเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเรื่ องการนําเสนอข้อมูลใน
รู ปแผนภูมิและกราฟ
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การจัดโครงสร้างเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ในแต่ละพื้นฐานจะจัดให้สัมพันธ์กนั เนื้ อหาที่กาํ หนด
ไว้ในแต่ละพื้นฐานเป็ นเรื่ องที่จะต้องใช้หรื อเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน เช่น เงิน เวลา การชัง่ การ
ตวง การวัดความยาว พื้นที่ แผนภูมิ การบวก ลบ คูณ และหาร ฯลฯ การจัดเนื้อหาในแต่ละระดับชั้น
ได้จดั ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน เนื้อหาแต่ละเรื่ องที่จดั ไว้ในชั้นต่างๆ
จะมีลกั ษณะทบทวนเนื้อหาเดิมที่เคยเรี ยนมาแล้วในชั้นก่อน ดังนั้นการเรี ยนการสอนแต่ละเรื่ องมิได้
เรี ย นเพี ย งครั้ งเดี ย วแล้ว ยุติ แต่ จ ะซํ้า และทบทวน แล้ว จึ ง เพิ่ ม รายละเอี ย ดของเนื้ อ หานั้น ๆ ให้
เหมาะสมกับวัยและชั้นเรี ยนที่สูงขึ้น
จุดประสงค์ของคณิ ตศาสตร์ ในหลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง
พุทธศักราช 2533)
จากหนังสื อหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2533) ได้
กําหนดจุดประสงค์ทวั่ ไปของกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี้ (กรมวิชาการ, 2535 : 18)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถในการคิดคํานวณ สามารถนําคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้คุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานและมีทกั ษะในการคิดคํานวณ
2. รู ้จกั คิดอย่างมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอย่างมีระบบชัดเจนและรัดกุม
3. รู ้คุณค่าของคณิ ตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
4. สามารถนํา ประสบการณ์ ท างด้า นความรู ้ ความคิ ด และทัก ษะที่ ไ ด้จ ากการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน ถ้านําจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ของบลูม (Bloom) (อ้างถึงใน มาลินี ชาญศิลป์ , 2527 : 13) มาวิเคราะห์จุดประสงค์ของวิชา
คณิ ตศาสตร์ท้ งั 4 ข้อ ดังกล่าวแล้วจะเป็ นดังนี้
1. ด้านความรู ้ (Cognitive Domain) วิชาคณิ ตศาสตร์ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจใน
ความคิ ด รวบยอด และหรื อ หลัก ของคณิ ต ศาสตร์ ตลอดจนความสามารถในการนํา ไปใช้ใ น
ชีวิตประจําวัน
2. ด้านความรู ้สึก (Affective Domain) วิชาคณิ ตศาสตร์เน้นในด้านการปลูกฝังและส่ งเสริ ม
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
3. ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) วิชาคณิ ตศาสตร์ เน้นทักษะ เช่น ทักษะการคิด
คํานวณ ทักษะการคิดอย่างมี เหตุผล ตลอดจนทักษะการแสดงความคิดออกมาอย่างมี ระเบี ย บ
ชัดเจน รัดกุม
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ในการจัดประสบการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ให้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
หลักสู ตรครู จึงควรต้องคํานึงถึงการให้ประสบการณ์ท้ งั 3 ด้าน ควบคู่กนั ไปเสมอ นัน่ คือด้านความรู ้
ด้านความรู ้สึก และด้านทักษะ
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังรายปี
ในสมุดการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มทักษะได้กาํ หนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังราย
ปี ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 2ไว้ 50 ข้อ ดังนี้
จํานวนและการดําเนินการ
1. เมื่อกําหนดจํานวนนับไม่เกิน 1,000 ให้ สามารถอ่านและเขียนตัวหนังสื อ ตัวเลขฮินดูอา
รบิกตัวเลขไทยแทนจํานวนได้
2. เมื่อกําหนดจํานวนนับไม่เกิน 1,000 ให้ สามารถบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและ
เขียนในรู ปกระจายได้
3. เมื่อกําหนดจํานวนนับไม่เกิน 1,000 ให้ สามารถเปรี ยบเทียบจํานวนและใช้เครื่ องหมาย
ได้
4. เมื่อกําหนดจํานวนนับไม่เกิน 1,000 ให้ สามถึงห้าจํานวนสามารถเรี ยงลําดับจํานวนได้
5. เมื่อกําหนดจํานวนเริ่ มต้นที่ศูนย์ให้สามารถนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และนําไป
ประยุกต์ใช้ได้
6. เมื่ อ กํา หนดจํา นวนเริ่ ม ต้น ให้ สามารถนับ ลดที ล ะ 2 ที ล ะ 10 ที ล ะ 100 และนํา ไป
ประยุกต์ใช้ได้
7. เมื่ อกําหนดโจทย์การบวกที่ มีผลบวกไม่เกิ น 1,000 ให้ สามารถหาคําตอบพร้ อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้และแสดงวิธีทาํ ได้
8. เมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิ น 1,000 ให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์
และหาคําตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
9. เมื่อกําหนดโจทย์การลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000ให้ สามารถหาคําตอบพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้และแสดงวิธีทาํ ได้
10. เมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 ให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์และ
หาคําตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
11. เมื่อกําหนดโจทย์การคูณจํานวนที่มี 1 หลัก กับจํานวนที่มี 1 หลักให้ สามารถหาคําตอบ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
12. เมื่อกําหนดโจทย์การคูณจํานวนที่มี 1 หลัก กับจํานวนที่มี 2 หลักให้สามารถหาคําตอบ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
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13. เมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาการคูณจํานวนที่มี 1 หลัก กับจํานวนไม่เกิน 2 หลักให้ สามารถ
วิเคราะห์โจทย์และหาคําตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
14. เมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาการหาร ที่ตวั ตั้งไม่เกิ น 2 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก โดยที่
ผลหารมี 1 หลักให้ สามารถหาคําตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
15. เมื่อกําหนดจํานวนให้ สามารถบอกได้วา่ เป็ นจํานวนคู่ หรื อจํานวนคี่
16. เมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาการหาร ท่าตัวตั้งไม่เกิ น 2 หลัก และตัวหารมี 1 หลัก โดยที่
ผลหารมี 1 หลักให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ และหาคําตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได้
17. เมื่อกําหนดโจทย์การบวก ลบ คูณหารระคนให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ และหาคําตอบ
พร้อมทั้งตระหนัก ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
18. เมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ หารระคนให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ และหา
คําตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้
19. เมื่อกําหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาได้
การวัด
20. เมื่อกําหนดสิ่ งต่าง ๆ ให้ สามารถวัดความยาวหรื อความสู งโดยใช้เครื่ องมือวัดหน่ วย
มาตรฐานและบอกความยาวหรื อความสูงเป็ นเมตร และเซนติเมตรได้
21. เมื่ อกําหนดเส้นทางระหว่างตําแหน่ งสองตําแหน่ งให้ สามารถวัดระยะทางโดยใช้
เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยมาตรฐานและบอกระยะทางได้
22. เมื่อกําหนดสิ่ งต่าง ๆ ให้ 2 สิ่ ง หรื อเส้นทางให้ 2 เส้นทาง สามารถเปรี ยบเทียบความยาว
ความสู ง หรื อระยะทางในหน่วยเดียวกันได้
23. เมื่ อกําหนดสิ่ งต่ าง ๆ ให้ สามารถชั่งโดยใช้เครื่ องชั่งที่ มี หน่ วยมาตรฐาน และบอก
นํ้าหนักเป็ นกิโลกรัมและขีดได้
24. เมื่อกําหนดสิ่ งต่าง ๆ ให้ 2 สิ่ ง สามารถเปรี ยบเทียบนํ้าหนักในหน่วยเดียวกันได้
25. เมื่อกําหนดสิ่ งต่าง ๆ ให้ 2 สิ่ ง สามารถตวง และบอกปริ มาตรเป็ นลิตรได้
26. เมื่อกําหนดสิ่ งต่าง ๆ ให้ 2 สิ่ ง สามารถเปรี ยบเทียบปริ มาตรในหน่วยเดียวกันได้
27. เมื่อกําหนดภาชนะให้ สามารถหาความจุโดยการตวง และบอกความจุของภาชนะเป็ น
ลิตรได้
28. เมื่อกําหนดภาชนะให้ 2 ขนาด สามารถเปรี ยบเทียบในหน่วยเดียวกันได้
29. เมื่ อกําหนดสถานการณ์ ที่ เ กี่ ยวข้องกับการวัด (วัด ความยาว ชั่ง ตวง) ให้ สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์และหาคาตอบได้
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30. เมื่อกําหนดเงินเหรี ยญและธนบัตรชนิ ดต่าง ๆ ให้ สามารถจําแนกและบอกค่าของเงิน
เหรี ยญและธนบัติได้
31. เมื่อกําหนดเงินเหรี ยญและธนบัตรชนิ ดต่าง ๆ ให้สามารถเปรี ยบเทียบค่าของเงินและ
แลกเงินได้
32. เมื่อกําหนดเงินเหรี ยญและธนบัตรให้จาํ นวนหนึ่ง สามารถบอกจํานวนเงินทั้งหมดได้
33. เมื่อกําหนดสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกันให้ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และหาคําตอบ
ได้
34. เมื่อกําหนดเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) ให้ สามารถบอกเวลาได้
35. เมื่อกําหนดวันที่ของแต่ละเดือน ตามปฏิทินให้ สามารถบอกได้ว่า วันที่น้ นั ตรงกับวัน
อะไร
36. เมื่อกําหนดชื่อเดือนให้ สามารถบอกอันดับที่ของเดือนได้ และเมื่อกําหนดอันดับที่ของ
เดือนให้ สามารถบอกชื่อเดือนได้
เรขาคณิต
37. เมื่อกําหนดรู ปเรขาคณิ ต 2 มิติให้ สามารถบอกได้ว่าเป็ นรู ปสามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม รู ป
วงกลม และรู ปวงรี
38. เมื่อกําหนดรู ปสามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม และรู ปวงรี ให้ สามารถเขียนรู ป โดยใช้
แบบรู ปเรขาคณิ ตได้
39. เมื่อกําหนดรู ปเรขาคณิ ต 3 มิติให้ สามารถบอกได้ว่า เป็ นทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม
หรื อทรงกระบอก
40. เมื่อกําหนดรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก และรู ปวงกลม กับทรงกระบอก
ให้ สามารถจําแนกระหว่างรู ปเรขาคณิ ต 2 มิติ กับรู ปเรขาคณิ ต 3 มิติได้
41. เมื่อกําหนดทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉากให้ สามารถเขียนรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ที่เป็ นหน้าต่างๆ
ของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉากนั้นได้
พีชคณิต
42. เมื่ อกํา หนดแบบรู ป ของจํา นวนที่ เ พิ่ม ขึ้ น ที ละ 5 ที ล ะ 10 และเพิ่ม ขึ้ น ที ละ 100 ให้
สามารถบอกจํานวนต่อไป ที่อยูใ่ นแบบรู ป ที่กาํ หนดให้ และบอกให้ และบอกความสัมพันธ์ได้
43. เมื่ อกําหนดแบบรู ปของจํานวนที่ เ พิ่มขึ้ น ที ละ 2 ที ละ 10 และเพิ่มขึ้น ที ละ 100 ให้
สามารถบอกจํานวนต่อไป ที่อยูใ่ นแบบรู ป ที่กาํ หนดให้ และบอกให้ และบอกความสัมพันธ์ได้
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44. เมื่อกําหนดแบบรู ปของสิ่ งของ หรื อรู ปภาพที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี สัมพันธ์กนั อย่าง
ใดอย่างหนึ่ งให้ สามารถบอกสิ่ งของ หรื อรู ปภาพต่อไป ที่ อยู่ในแบบรู ปที่ ก าํ หนดให้และบอก
ความสัมพันธ์ได้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
45. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้
46. สามารถใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้
47. สามารถอธิบายเหตุผลประกอบการหาคําตอบได้
48. เมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาให้ สามารถแสดงในรู ปประโยคสัญลักษณ์ได้
49. สามารถเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั วิชาอื่นได้
50. มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทํางาน
2.5. แผนการจัดการเรียนรู้
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู เป็ นหัวใจสําคัญของการนําผูเ้ รี ยนไปสู่ จุ ดหมาย
ปลายทางที่กาํ หนด เป็ นการเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหา และดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยน
การสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้ อหาสภาพของผูเ้ รี ยน และผูส้ อน เป็ นการสร้างความมัน่ ใจในการ
สอนให้กบั ครู การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ยงั เป็ นส่ วนที่จะช่วยให้การจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการ
สอนให้พร้อมที่จะทําการสอนด้วย สรุ ปได้วา่ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีเท่านั้นที่จะทําให้การ
เรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
2.5.1. ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง เทคนิคหรื อการจัด การเรี ยนการสอน โดยการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ และเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตลอดภาคเรี ยน โดย
มี วตั ถุ ประสงค์เ พื่อให้ครู ผูส้ อนได้ออกแบบ และเตรี ยมการสอนล่ว งหน้า โดยแสดงให้เห็ นถึ ง
เนื้ อหาการสอน จุดประสงค์ การเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อ
อุปกรณ์การสอน การวัดผลประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ครู พฒั นาการ
เรี ยนการสอนไปสู่จุดประสงค์ การเรี ยนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพและเกิดสัมฤทธิผลการเรี ยนสูงขึ้น
2.5.2. ความสําคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สงบ ลักษณะ (2535 : 3-4) ได้กล่าวถึงความสําคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. ทําให้เกิดการวางแผน วิธีสอน วิธีเรี ยน ที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีคุณภาพ
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2. ช่วยให้ครู มีคู่มือการสอนที่ทาํ ด้วยตนเอง ทําให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรี ยนการ
สอน ทําให้สอนได้ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตร และสอนได้ทนั เวลา
3. เป็ นผลงานทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ ได้
4. ช่วยให้ความสะดวกแก่ครู ที่มาสอนแทน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. ช่วยให้ครู มีโอกาสในการพิจารณาส่ วนประกอบต่าง ๆ ของบทเรี ยนดังกล่าวมาแล้ว
อย่างรอบคอบอันจะส่ งผลถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ทาํ ขึ้นเองเป็ นการสร้างครู ที่ดี เพราะครู มีโอกาสคาดการณ์
ล่วงหน้าในกระบวนการเรี ยนการสอนซึ่งเป็ นการเร้าให้ครู มีความคิดสร้างสรรค์
3. ทําหน้าที่เปรี ยบเสมือนผูเ้ ตือนความจําให้แก่ผสู ้ อน ช่วยไม่ให้สับสน สามารถสอนได้
ตรงตามจุดประสงค์ จัดกิ จกรรมได้ตามขั้นตอน ใช้สื่อได้เหมาะสมมีการวัดและประเมินผลเป็ น
ระยะ ๆ
4. ป้ องกันการใช้เวลาอย่างไร้ประโยชน์ การทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ช่วยให้ครู คาํ นึ งถึง
เวลาที่ตอ้ งใช้การเตรี ยมบทเรี ยนมากเกินไปเป็ นการยัดเยียดความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนไม่ส่งผลดีต่อการ
เรี ยนรู ้และการเตรี ยมบทเรี ยนน้อยไป อาจทําให้ครู ทบทวนซํ้าซากไปจนหมดเวลา
5. ช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในการสอน
6. ช่วยให้การบริ หารงานเป็ นไปด้วยดี เพราะผูอ้ าํ นวยการและศึกษานิ เทศก์ก็มีส่วนในการ
ใช้
กล่าวโดยสรุ ปแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสําคัญ เพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ความสะดวกแก่
ครู ผสู ้ อน และให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์ ในการแนะนําติดตามผลการเรี ยนการสอน
อีกทั้งยังเป็ นแนวในการสร้าสงข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมกับเนื้อหาที่
ได้สอนไปแล้ว
2.5.3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สุ จินต์ วิศวธี รานนท์ (2533 : 14-17) ได้กล่าวถึงการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างดี ครู
ควรกําหนดขั้นตอนของการวางแผน ดําเนิ นการของแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และผสมผสานแต่
ละขั้นตอนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง ขั้นตอนของการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้สรุ ปได้ 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตร เนื้ อหา และคู่มือครู เป็ นการศึกษารายละเอียด ของหลักสู ตร จุดหมาย
ขอบเขตของเนื้อหาสาระ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางจุดหมายของการสอน คุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิด

35
กับผูเ้ รี ยน ตลอดจนทําความเข้าใจเนื้อหาวิชา และขอบเขตของเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน
2. การวินิ จ ฉัย ภู มิ หลังของผูเ้ รี ย น เป็ นการศึ กษาและทําความรู ้ จ ักนักเรี ยนเกี่ ยวกับพื้น
ฐานความรู ้เดิม ระดับสติปัญญา ความสนใจ ความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องที่จะสอนเพียงใด มีความถนัดและความสนใจอย่างไร เพื่อที่จะได้จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้เหมาะสม และเกิดผลอย่างเต็มที่ต่อผูเ้ รี ยน
3. การกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนการสอน ขั้นตอนนี้ เป็ นการนําข้อมูลจากการศึกษา
เนื้ อหาวิชา และการวินิจฉัยภูมิหลังของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการ
สอนเป็ นการระบุถึงคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ และความสามารถที่ผสู ้ อนต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
หลังจากผ่านกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้ว
4. การกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน หลังจากได้ศึกษาเนื้ อหาวิชาวินิจฉัยภูมิหลังของ
ผูเ้ รี ยน กําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนการสอนแล้วเลือกกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ จะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยถือหลักว่ากิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้นๆ
จะต้องเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาลักษณะของผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ไว้ดว้ ย
5. การประเมินผล ขั้นการประเมินผลเป็ นการตัดสิ นจากข้อมูลการวัดพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
ว่า ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมเป็ นไปตามที่มุ่งหวังไว้ ในวัตถุประสงค์การเรี ยนการสอนหรื อไม่ หลังจากที่
ผูเ้ รี ยนได้ผ่านกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้ว ข้อมูลจากการประเมินผลนอกจากจะทําให้ทราบว่า
การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่เพียงใดแล้ว ยังใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งระบบการ
เรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดี ควรมีข้นั ตอนดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาหลัก สู ต ร การศึ ก ษาหลัก สู ต รเพื่ อ การจัด ทํา แผนการจัด การเรี ยนรู ้ น้ ั น ควร
ดําเนินการดังนี้
1.1. ศึกษาหลักสูตรอย่างกว้าง คือ
1.1.1. สิ่ งที่หลักสูตรคาดหวัง
1.1.2. คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
1.1.3. จุดหมาย หลักการ โครงสร้าง
1.1.4. การจัดการเรี ยนการสอน
1.1.5. การวัดผลและประเมินผล
1.2. ศึกษาหลักสู ตรอย่างลึกในวิชาที่ทาํ การสอน คือ
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1.2.1. โครงสร้างของวิชา
1.2.2. จุดประสงค์ของวิชา
1.2.3. คําอธิบายรายวิชา
1.2.4. ธรรมชาติของวิชา
1.2.5. สื่ อการเรี ยนการสอนที่กาํ หนดในรายวิชา
2. วิเ คราะห์ ผ ลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวังรายปี เนื้ อ หา เวลาและกิ จกรรม จะต้อ งวิเ คราะห์
จุดประสงค์และคําอธิ บายรายวิชา แล้วนําไปสัมพันธ์กบั จุดหมายและหลักการของหลักสู ตร เพื่อดู
ว่าผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี เนื้ อหาสาระ และกิ จกรรม ครอบคลุม ครบถ้วนตามที่หลักสู ตร
ต้องการ
3. ศึกษากลวิธีการสอน เพื่อให้การสอนบรรลุตามผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ที่กาํ หนด
ไว้ ทั้งนี้โดยเน้นนักเรี ยนศูนย์กลาง นักเรี ยนค้นพบคําตอบด้วยตนเอง มีการฝึ กทักษะ เป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนสามารถวางแผนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น และเห็นช่องทางในการทํางานอย่างเป็ นระบบ
4. จัดทําสื่ อการเรี ยนการสอน จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน อาจเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอน ดังนี้
4.1. สื่ อการเรี ยนการสอนที่มีใช้อยู่แล้ว คือ สื่ อที่มีผจู ้ ดั จําหน่ าย สื่ อที่หน่ วยงาน
ต่าง ๆ จัดทําเผยแพร่ เช่น หน่วยศึกษานิเทศก์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
4.2. สื่ อการเรี ยนการสอนที่ คิดทําขึ้นใหม่ ซึ่ งได้แก่ เอกสาร ใบความรู ้ ใบงาน
แบบฝึ ก แผนภูมิ แผนที่ แผ่นภาพ เกมต่าง ๆ วีดีทศั น์ ภาพยนตร์ หุ่น เกม ฯ
5. จัดทําเครื่ องมือวัดผลประเมินผล การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีตอ้ งคิดวางแผนให้
ครบวงจร คือ จะต้องวางแนวทางให้ครอบคลุมถึงการจัดทําเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสู ตร เพื่อดูว่าการเรี ยนการสอนนั้นบรรลุหรื อไม่เครื่ องมือวัดผลประเมินผลการ
เรี ยนการสอนนั้นจะต้องทําทั้งประเมินผลระหว่างเรี ยนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามจุ ดประสงค์ที่ต้ งั ไว้และประเมิ นผลด้านกระบวนการวางแผนของ
นักเรี ยนจากสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาํ ลอง
6. กําหนดโครงสร้ างเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งโครงสร้ างประกอบด้วยเวลา
เนื้ อ หาสาระ จุ ด ประสงค์ การเรี ย นรู ้ แนวการสอน สื่ อ และอุ ป กรณ์ ตลอดจนการวัด ผลและ
ประเมินผล
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7. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ขยายโครงสร้ าง เป็ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่จะ
นําไปใช้สอนในแต่ละคาบอย่างละเอียดและปฏิบตั ิได้จริ ง ทั้งนี้โดยมีส่วนประกอบที่สาํ คัญที่จะขาด
ไม่ได้ คือ
7.1. สาระสําคัญ
7.2. ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
7.3. สาระการเรี ยนรู ้
7.4. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7.5. สี่ อการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้
7.6. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
7.7. กิจกรรมเสนอแนะ
7.8. ใบความรู ้/ใบงาน
7.9. เครื่ องมือวัดผลและประเมินผล
2.5.4. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
คู่มือการใช้หลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง 2533) ได้อธิบาย
ถึงรายละเอียดขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
1. สารระสําคัญ คือ ความคิดรวบยอด หรื อหลักการ หรื อโครงสร้างของเนื้ อหาที่ตอ้ งการ
ให้ผเู ้ รี ยนได้รับหลังจากเรี ยนเรื่ องนั้น ๆ ไปแล้ว สาระสําคัญที่สมบูรณ์น้ นั จะต้องประกอบไปด้วย 3
ส่ วน คือหลักการ เนื้ อหาสาระ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บางสาระสําคัญอาจไม่สมบูรณ์ท้ งั 3
ส่ วน แต่ จะปรากฏเพีย ง 2 ส่ วน ก็ได้ เช่ น หลักการและเนื้ อหาสาระ หรื อเนื้ อหาสาระและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นต้น
2. ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ซึ่ งเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่วิเคราะห์มาจากหลักสู ตร
ในคําอธิบายรายวิชา เป็ นสิ่ งที่บอกให้ทราบว่าจะจัดการเรี ยนการสอนให้อยูใ่ นขั้นตอนใดของทักษะ
เช่น ขั้นความรู ้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
เมื่อกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แล้ว ควรมีจุดประสงค์ยอ่ ยเพื่อนําทางไปสู่ การเรี ยนรู ้ปลายทางนั้น
ด้วย
2.1. จุดประสงค์นาํ ทาง เป็ นจุดประสงค์ที่สามารถสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นคว้า
ความรู ้ที่ผสู ้ อนได้กาํ หนดไว้
2.2. จุดประสงค์ปลายทาง เป็ นจุดประสงค์ที่หลักสู ตรกําหนดให้ผสู อนสามารถ
สอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เรื่ องนั้นจริ ง
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3. เนื้ อหาสาระ เป็ นเรื่ องราวที่ผูส้ อนต้องการให้ผูเ้ รี ยนรู ้ โดยจัดกิ จกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและจําได้อย่างแม่นยําเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นการจัดสภาพการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ ตอ้ งเน้นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้วิธีคิด วิธีทาํ วิธีแก้ปัญหา
ฝึ กปฏิบตั ิงานกลุ่ม ทํางานรายบุคคล และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
5. สื่ อการเรี ยนการสอน เป็ นตัวกลางที่ผูส้ อนใช้ในการถ่ายทอดความรู ้ จากผูส้ อนไปยัง
ผูเ้ รี ยน ได้แก่ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ง่าย และรวดเร็ ว
6. การวัดผลประเมินผล เป็ นการบอกคุณภาพว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร เพื่อ
จะได้มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งแก้ไข ครู อาจต้องใช้เครื่ องมือหลาย ๆ ชนิ ด เพื่อจะได้ขอ้ มูลให้มาก
เพียงพอที่จะนํามาประกอบการวินิจฉัยได้ เช่น แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจ
ผลงาน เป็ นต้น
7. กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในแต่ละผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่นกั เรี ยน โดยการจัดในโอกาสต่าง ๆ นอกเวลา
เรี ยน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อซ่ อมเสริ ม และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรักและเห็น
คุณค่าของวิชาที่เรี ยน
2.5.5. ลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดี
วัลลภ กันทรัพย์ (2534 : 12) ได้กล่าวถึงลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีไว้ดงั นี้
1. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิให้มากที่สุด โดยที่ครู
เป็ นผูช้ ้ ีนาํ และกระตุน้ ให้กิจกรรมนั้นบรรลุตามเป้ าหมาย
2. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
3. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใ ห้นักเรี ยนเป็ นผูค้ น้ หาคําตอบหรื อความสําเร็ จได้ด้ว ย
ตนเอง โดยครู พยายามลดบทบาทที่เป็ นผูบ้ อกคําตอบมาเป็ นผูค้ อยกระตุน้ ด้วยคําถาม และกระตุน้
ให้กิจกรรมนั้นบรรลุเป้ าหมาย
4. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น
หลีกเลี่ยงการใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง
นอกจากนั้น องค์การ อินทรัมพรรย์ (2526 : 28-29) ยังได้กล่าวไว้ว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ดีประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. เหมาะสมสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสู ตร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาํ หนดเอาไว้
ตลอดจนปรัชญาของโรงเรี ยน
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2. พิจารณากําหนดจุดประสงค์เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
3. จัดเนื้ อหาที่จะสอนให้เหมาะสมกับกาลเวลา และสภาพความเป็ นจริ งของท้องถิ่น เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ ความสนใจและเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนยิง่ ขึ้น
4. ลําดับหัวข้อ เนื้ อเรื่ องได้เหมาะสมกลมกลืนกัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับ
ประสบการณ์ใหม่ให้สมั พันธ์สอดคล้องกันโดยตลอด
5. พิจารณากําหนดการใช้เวลาทําการสอนแต่ละเรื่ อง แต่ละหัวข้อให้เหมาะสมใช้วิธีการ
วิเคราะห์หลักสูตรเป็ นแนวในการกําหนด
6. กําหนดกิจกรรมและประสบการณ์โดยคํานึงถึง
6.1. วัยของผูเ้ รี ยน
6.2. สภาพแวดล้อม
6.3. กาลเวลาความสนใจของผูเ้ รี ยน การนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
6.4. การใช้แหล่งวิทยากรของท้องถิ่นให้เป็ นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
2.6. ความสํ าคัญของแบบฝึ กต่ อการเรียนคณิตศาสตร์
การเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป นักเรี ยนจะมีหนังสื อแบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ 1 เล่ม
ซึ่ งไม่เพียงพอที่จะให้เกิดสภาพการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ ครู ควรมีศิลปะการสอน การเตรี ยม
บทเรี ยน พร้อมด้วยแบบฝึ กเพิม่ เติมหลาย ๆ แบบ
กรมวิชาการ (2521 : 6) กล่าวว่าแบบฝึ กหัดเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ
ให้แก่ผเู ้ รี ยนและเป็ นส่ วนสําคัญอย่างหนึ่ งของหลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุ ง พุทธศักราช 2533)
น้อมศรี เคท (2536 : 54) กล่าวว่าในการสอนคณิ ตศาสตร์ เมื่อครู ได้สอนเนื้ อหา แนวคิด
หรื อหลักการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งให้แก่นกั เรี ยนและนักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนั้นแล้ว ขั้น
ต่อไปครู จาํ เป็ นต้องจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนเพื่อให้มีความชํานาญ คล่องแคล่ว ถูกต้องเม่นยํา
และ รวดเร็ ว หรื อที่เรี ยกว่าฝึ กฝนเพื่อให้เกิดทักษะ การที่นกั เรี ยนมีแต่เพียงความรู ้ความเข้าใจโดยไม่
มี ท ัก ษะการคิ ด คํา นวณในเรื่ อ งนั้น ๆ เมื่ อ นัก เรี ย นต้อ งนํา ความรู ้ ไ ปใช้แ ก้ปั ญ หาหรื อ ทํา โจทย์
แบบฝึ กหัดจะทําให้นกั เรี ยนทําได้ชา้ และขาดความแม่นยํา
ศศิธร สุ ทธิ แพทย์ (2527 : 63) กล่าวว่าแบบฝึ กหัดเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิ่ง ครู ตอ้ งให้
แบบฝึ กหัดที่เหมาะสม เพื่อฝึ กหลังจากที่ได้เรี ยนเนื้อหาจากแบบเรี ยนไปแล้วให้มีความรู ้กว้างขวาง
จึ ง ถื อ ว่า แบบฝึ กหัด เป็ นอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนอย่า งหนึ่ ง ซึ่ ง ครู ส ามารถนํา ไปใช้ป ระกอบ
กิจกรรมการสอนได้เป็ นอย่างดี ช่วยให้การสอนของครู ประสบผลสําเร็ จ

40
วรสุ ดา บุญยไวโรจน์ (2536 : 37) กล่าวว่า แบบฝึ กหัด (Work book)ไว้ดงั นี้ เป็ นสื่ อการสอน
ที่จดั ทําขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาทําความเข้าใจและฝึ กฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้องและเกิดทักษะ ใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งนอกจากนั้น แบบฝึ กหัดยังเป็ นเรื่ องช่วยบ่งชี้ให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนหรื อผูใ้ ช้แบบฝึ กหัด
มีความรู ้ความเข้าใจบทเรี ยนและสามารถนําความรู ้น้ นั ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ผูเ้ รี ยนมีจุดเด่นที่
ควรส่ งเสริ มหรื อมีจุดด้อยที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขตรงไหน และอย่างไร แบบฝึ กหัดที่ดีและสมบูรณ์จึง
อาจใช้แทนแบบทดสอบประเภทวินิจฉัยการเรี ยน (Diagnostic test) ในการประเมินผลความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนได้ อาจนับได้ว่า แบบฝึ กหัดเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ครู ทุกคน ใช้ในการตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของนักเรี ยนในวิชาต่าง ๆ แบบฝึ กหัดที่ดี นอกจากจะสนองทางด้าน
ความรู ้แล้ว ยังมีผลทางด้านจิตใจด้วย แบบฝึ กหัดที่เหมาะสมสําหรับนักเรี ยนแต่ละวัย มีส่วนช่ วย
เสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความสําเร็ จ เกิดความภาคภูมิใจที่ทาํ ให้เกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลินในการ
ทํามีโอกาส ได้ใช้จินตนาการทําให้เกิดการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่ วนด้านร่ างกายนั้นจะทํา
ให้เกิ ดพัฒนาด้านกล้ามเนื้ อ และประสาทสัมผัสจากการฝึ กเขียนลายเส้น ลี ลามื อ ตัวอักษรจาก
ความสําคัญของแบบฝึ กหัดดังกล่าวมา ผูร้ ายงานคิดว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ครู ตอ้ งหาความรู ้ใน
การสร้ า งแบบฝึ กที่ จ ะฝึ กทัก ษะให้แ ก่ นัก เรี ย น ต้อ งสร้ า งแบบฝึ กนั้น ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และ
เหมาะสมกับนักเรี ยนมากที่สุด
2.7. ลักษณะของแบบฝึ กทีด่ ี
วรสุ ดา บุญยไวโรจน์ (2536 : 37) กล่าวว่าครู หรื อผูท้ ี่จะสร้างแบบฝึ กควรยึดลักษณะของ
แบบฝึ กที่ดีดงั ต่อไปนี้
1. แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทาํ คําสั่งหรื อตัวอย่างแสดงวิธีทาํ ที่ใช้
ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะทําให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผูใ้ ช้ ทั้งนี้ เพื่อให้นกั เรี ยน
สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ถา้ ต้องการ
2. แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีความหมายต่อผูเ้ รี ยนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึ ก ลงทุนน้อย
ใช้ได้นาน ๆ และทันสมัยอยูเ่ สมอ
3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึ กหัดควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. แบบฝึ กหัดที่ดีควรแยกฝึ กเป็ นเรื่ อง ๆ แต่ละเรื่ องไม่ควรยาวเกิ นไป แต่ควรมีกิจกรรม
หลายรู ปแบบเพื่อเร้าให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ และไม่น่าเบื่อหน่ายในการทําและเพื่อฝึ กทักษะใด
ทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ
5. แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีท้ งั แบบกําหนดคําตอบให้และแบบให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้คาํ
ข้อความหรื อรู ปภาพในแบบฝึ กหัด ควรเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนคุน้ เคยและตรงกับความสนใจของนักเรี ยน
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เพื่อว่าแบบฝึ กหัดที่สร้างขึ้นจะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และพอใจแก่ผใู ้ ช้ซ่ ึ งตรงกับหลักการ
เรี ยนรู ้ที่วา่ นักเรี ยนมักจะเรี ยนรู ้ได้เร็ วในการกระทําที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
6. แบบฝึ กหัดที่ดีควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเองให้รู้จกั ค้นคว้ารวบรวมสิ่ งที่
พบเห็นบ่อย ๆ หรื อที่ตวั เองเคยใช้ จะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องนั้น ๆ มากยิง่ ขึ้น และจะรู ้จกั นําความรู ้
ไปใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างถูก ต้องมี หลักเกณฑ์ และมองเห็ น ว่าสิ่ งที่ เขาได้ฝึกฝนนั้น มี
ความหมายต่อเขาตลอดไป
7. แบบฝึ กหัด ที่ ดี ค วรตอบสนองความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนมี ค วาม
แตกต่ างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่ น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้ อม ระดับสติ ปั ญญา และ
ประสบการณ์ ฯลฯ ฉะนั้นการทําแบบฝึ กหัดแต่ละเรื่ องควรจัดทําให้มากพอและมีทุกระดับตั้งแต่ง่าย
ปานกลางจนถึงระดับค่อนข้างยาก เพื่อว่าทั้งนักเรี ยนเก่ง กลาง และอ่อนจะทําได้ตามความสามารถ
ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนประสบความสําเร็ จในการทําแบบฝึ กหัด
8. แบบฝึ กหัดที่ดีควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรี ยนได้ต้ งั แต่หน้าปกไปจนถึงหน้า
สุ ดท้าย
9. แบบฝึ กหัดที่ดี ควรเป็ นแบบฝึ กหัดที่สามารถประเมิน และจําแนกความเจริ ญงอกงาม
ของนักเรี ยนได้ดว้ ย
กล่าวโดยสรุ ป แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้ คือใช้จิตวิทยา สํานวนภาษาเหมาะสม
ฝึ กฝนได้สนุ ก ปลุกความสนใจ ให้ความหมายต่อชี วิต เหมาะสมกับวัยและความสามารถ และอาจ
ศึกษาด้วยตนเองได้ซ่ ึ งผูร้ ายงานได้ยึดถือเป็ นแนวทางในการจัดทําแบบฝึ ก เพื่อให้เหมาะสมกับวัย
ความสามารถของนักเรี ยน
2.8. เทคนิคในการสร้ างแบบฝึ กคณิตศาสตร์ ให้ กบั นักเรียน
วริ นทรา วัชรสิ งห์ (2537 : 13) กล่าวว่า “เทคนิ ค” หมายถึงศิลปะหรื อกลวิธีเฉพาะนั้น ๆ
ฉะนั้นเทคนิ คจึงสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทาํ การสอนไม่แยกอยู่โดยอิสระเป็ นเครื่ องช่วย
เสริ มการสอน ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน สนุกสนาน เรี ยนหรื อทําแบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์
ด้วยความไม่เบื่อหน่าย ทําให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ผูส้ อนที่มีเทคนิค มักจะพยายามหากลวิธีต่าง ๆ มาช่วยสอน เช่น การยกตัวอย่างได้ทนั ท่วงที
ยกตัวอย่างจากชีวิตประจําวัน ยกตัวอย่างจากสิ่ งแวดล้อม การใช้ เพลง เกม ปริ ศนา การ์ตูน หรื อคํา
ประพันธ์ประเภทร้อยกรองมาช่วยในการสอนหรื อทําแบบฝึ กหัดก็ถือว่าเป็ นเทคนิคทั้งสิ้ น
การทําแบบฝึ กหัดเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับผูเ้ รี ยนคณิ ตศาสตร์ที่จะต้องฝึ กหัดทําเพื่อให้
เกิดทักษะในการเรี ยนรู ้ ฉะนั้นถ้าแบบฝึ กหัดที่ฝึกไม่น่าเรี ยน ไม่น่าทําก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่าย
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ได้ ดังนั้นการสร้างแบบฝึ กหัดให้น่าฝึ ก จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับครู คณิ ตศาสตร์เทคนิคต่าง ๆ
ที่ครู คณิ ตศาสตร์ควรจะนํามาใช้ในการสร้างแบบฝึ กหัดให้นกั เรี ยนควรจะนํามาใช้ดงั นี้
1. เทคนิคการยกตัวอย่างและการใช้โจทย์
1.1. ผูส้ อนควรจะยกตัวอย่างง่าย ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็ วและ
ถูกต้อง
1.2. ยกตัวอย่างจากหนังสื ออื่นที่นอกเหนือจากหนังสื อแบบเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยน
จะได้ตวั อย่างหลาย ๆ แบบ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ และเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
1.3. การยกตัวอย่างจากสิ่ งแวดล้อมในชี วิตประจําวัน ครู คณิ ตศาสตร์ ควรจะรู ้จกั
ใช้สิ่งแวดล้อมมาสร้ างโจทย์เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสนใจเรี ยน เหตุการณ์ ใดที่ เกิ ดขึ้นในยุคนั้นควรจะได้
สอดแทรกจริ ยธรรมไปในตัว
1.4. หากลวิธีในการยกตัวอย่างให้แปลก ๆ เช่น โจทย์ปัญหาที่ตลกขบขัน โจทย์
แปลก ๆ
2. เทคนิคการใช้วสั ดุประกอบการทําแบบฝึ กหัด
2.1. ให้ผเู ้ รี ยนช่ วยทําวัสดุประกอบการเรี ยนในการทําแบบฝึ กหัด ผูส้ อนควรจะ
ให้ผเู ้ รี ยนช่วยทําวัสดุประกอบการเรี ยน เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง พัฒนาทักษะ
ทางกายและทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์
2.2. ผูส้ อนควรรู ้จกั เลือกใช้วสั ดุจากสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งหาได้ไม่ยากนักและควรเลือก
ให้เหมาะสมกับเนื้อหา เช่นจะทําแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับเรื่ องการตวง ก็อาจจะให้ผเู ้ รี ยนประดิษฐ์กล่อง
ลูกบาศก์สําหรั บตวงของเหลว ใช้กระป๋ องนมตวงของเหลวหรื อของแข็งแบบละเอี ยด ใช้ขวด
นํ้าอัดลมขนาด 1 ลิตร ตวงของเหลว เป็ นต้น
2.3. ผูส้ อนรู ้จกั เลือกใช้วสั ดุจากสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งหาได้ง่าย และประหยัดเพื่อให้เข้า
กับสภาพเศรษฐกิ จและสังคมวัสดุที่ใช้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นวัสดุที่หายาก และราคาแพงเพราะเราใช้
วัสดุประกอบการเรี ยนก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดมโนมติ (Concept) ดีข้ ึน เช่น ใช้ฝาเบียร์แทน
เหรี ยญสตางค์ เป็ นต้น
3. เทคนิคการสร้างและใช้ภาพประกอบการเรี ยน
3.1. การใช้ภาพลายเส้นง่าย ๆ ผูส้ อนควรจะฝึ กการเขียนเส้นง่าย ๆ เพราะเมื่อเรี ยน
ไป วาดภาพไปก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจง่ายขึ้น ยิ่งการทําแบบฝึ กหัดถ้ามีรูปภาพประกอบด้วยแล้วยิ่ง
ทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจง่ายและเพลิดเพลินด้วย
3.2. การใช้ภาพสําเร็ จรู ป ประกอบการสอน ผูส้ อนบางคนไม่สามารถวาดภาพ
ลายเส้นได้ก็อาจจะใช้ภาพสําเร็ จรู ปที่ตดั มาจากหนังสื อพิมพ์ วารสาร หรื อผูส้ อนบางคนสามารถ
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เขียนภาพสําเร็ จรู ปได้ ควรทําเช่น ภาพการ์ ตูน เมื่อใส่ สีสันลงไปจะทําให้ผูเ้ รี ยนสนใจยิ่งขึ้น การ
เตรี ยมภาพประกอบการสอนล่วงหน้า จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการอภิปราย
4. เทคนิคในด้านนันทนาการ
4.1. การใช้เพลงประกอบการเรี ยนการสอน และการทําแบบฝึ กหัดจะช่วยกล่อม
เกลาจิตใจของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่เคร่ งเครี ยดจนเกินไป ผูส้ อนที่แต่งเพลงให้ฟังด้วยตนเอง และ
ถ้าแต่งเพลงด้วยตนเองแล้วจะทําให้ผเู ้ รี ยนสนใจยิง่ ขึ้น
4.2. การใช้คาํ ประพันธ์ประเภทร้ อยกรองครู ควรเขี ยนใส่ แผนภู มิไว้ เพื่อสรุ ป
บทเรี ยนหรื อนําเข้าสู่ บทเรี ยน ถ้าสามารถอ่านตามลักษณะของคําประพันธ์น้ นั ๆ ได้ก็จะเป็ นการ
สัมพันธ์กบั วิชาภาษาไทย เป็ นต้น
4.3. การใช้เกมประกอบ ผูท้ ี่เป็ นครู ควรจะได้ศึกษาทั้งเกมที่ใช้ประกอบการสอน
ในห้องเรี ยนและเกมลับสมองโดยทัว่ ไป
เกมที่ใช้ประกอบการสอนในห้องเรี ยนนั้น มักจะเป็ นเกมที่ส้ นั และง่าย ใช้เวลาน้อย ผูส้ อน
อาจจะใช้เกมสรุ ปมโนคติ หรื อใช้ฝึกทักษะก็ได้
จากหลักและเทคนิ คในการสร้างแบบฝึ กหัดที่กล่าวมาแล้ว ผูร้ ายงานได้เกิดแนวคิดในการ
สร้างแบบฝึ กนอกจากมีแบบฝึ กปฏิบตั ิแล้วจะต้องประกอบด้วย เพลง เกม ปริ ศนา ภาพการ์ ตูนหรื อ
คําประพันธ์เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ายในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
2.9. ประโยชน์ ของแบบฝึ กทักษะ
1. ช่วยเสริ มทักษะ แบบฝึ กหัดเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยนักเรี ยนในการฝึ กทักษะ แต่ท้ งั นี้จะต้อง
อาศัยการส่ งเสริ มและความเอาใจใส่ จากครู ผสู ้ อน
2. ช่ วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่ องจากนักเรี ยนมีความสามารถทางภาษา
แตกต่างกัน การให้นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะช่วยให้นกั เรี ยน
ประสบผลสําเร็ จในด้านจิตใจมากขึ้นดังนั้นแบบฝึ กหัดจึงไม่ใช่สมุดฝึ กที่ครู จะให้แก่นกั เรี ยนบทต่อ
บทหรื อหน้าต่อหน้า
3. เป็ นแหล่งประสบการณ์เฉพาะสําหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือพิเศษและเป็ น
เครื่ องช่วยที่มีค่าของครู ที่จะสนองความต้องการเป็ นรายบุคคลในชั้น
4. แบบฝึ กหัดช่วยเสริ มให้ทกั ษะคงทน
ลักษณะการฝึ กเพื่อช่วยให้เกิดผลดังกล่าวนั้นได้แก่
4.1. ฝึ กทันทีหลังจากที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ ฝึ กซํ้าหลาย ๆ ครั้ง
4.2. เน้นเฉพาะในเรื่ องที่ผดิ

44
5. แบบฝึ กหัดที่ใช้จะเป็ นเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนหลังจากจบบทเรี ยนในแต่ละครั้ง
6. แบบฝึ กหัด ที่ จ ัด ทํา ขึ้ น เป็ นรู ป เล่ ม นัก เรี ย นสามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ใ ช้เ ป็ นแนวทางเพื่ อ
ทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป
7. การให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดช่วยให้ครู มองเห็นจุดเด่นหรื อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยนได้
ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ครู ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหานั้น ๆ ได้ทนั ท่วงที
8. แบบฝึ กหัดที่ จดั ขึ้ นนอกเหนื อจากที่ มี อยู่ใ นหนังสื อแบบเรี ยน จะช่ วยให้นักเรี ยนได้
ฝึ กฝนอย่างเต็มที่
9. แบบฝึ กที่จดั พิมพ์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว จะช่วยทําให้ครู ประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่
จะต้องเตรี ยมสร้างแบบฝึ กอยูเ่ สมอ ในด้านผูเ้ รี ยนก็ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการลอกแบบฝึ กหัดจากตํารา
เรี ยนหรื อกระดานดํา ทําให้มีเวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ้น
10. แบบฝึ กหัด ช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ าย เพราะการจัดพิมพ์ข้ ึ นเป็ นรู ปเล่ มที่ แ น่ นอน ย่อม
ลงทุนตํ่ากว่าการที่จะใช้วิธีพิมพ์ลงกระดาษไขทุกครั้งไปนอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์ในการที่ผเู ้ รี ยน
สามารถบันทึก และมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็ นระเบียบ
2.10. หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ทสี่ ั มพันธ์ กบั การสร้ างแบบฝึ ก
การสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ ขียนได้สร้างขึ้น โดยอาศัยหลักการสําคัญทาง
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้จิตวิทยา (เดโช สวนานนท์, 2530 : 157-264) ดังนี้
1. กฎการเรี ยนรู ้ของธอร์ นไดท์ (Thorndike’s theory) เกี่ยวกับกฎแห่ งการฝึ กหัด (Law of
exercise) ซึ่ งกล่าวไว้ว่าการกระทําซํ้า ๆ ในพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง จะซึ่งทําให้พฤติกรรมนั้น
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ถา้ ไม่ได้ฝึกการกระทําเสมอ พฤติกรรมนั้นจะค่อย ๆ เลือนลางไป จากกฎแห่ งการ
ฝึ กหัดนี้ การที่ครู สร้างแบบฝึ กและลงมือฝึ กอย่างจริ งจัง จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยนได้
2. กฎการเรี ยนรู ้ของธอร์ นไดท์ (Thorndike’s theory) ที่กล่าวว่าถ้าสิ่ งเร้าและสิ่ งสนองตอบ
เชื่ อมโยงกันจะสร้างความพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ฉะนั้นในการสร้างแบบฝึ ก ผูเ้ ขียนสร้างขึ้นโดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับวัย ความสนใจและความต้องการของนักเรี ยนไม่ยาก และไม่ง่าย
เกินไปสําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 นอกจากนั้นกฎการใช้ (Law of use) หรื อกฎแห่ ง
การฝึ ก (Law of exercise) ของธอร์นไดท์ (อ้างถึงใน สมบัติ มหารศ, 2530 : 95) กล่าวได้ว่า ตามกฎ
นี้แต่ละคนต้องมีโอกาสที่จะทําซํ้า ๆ หรื อทําอย่างถูกต้องและทําบ่อย ๆ ถ้าหากเขาจะเรี ยนในสิ่ งนั้น
ๆ และแล้วจะทําให้เกิดความคุน้ เคยหรื อที่เรี ยกว่าการฝึ กทําให้เกิดความสมบูรณ์ “Practice Makes
Perfect” นอกจากนี้ Lado (อ้างถึงในณรงค์ มัน่ เศรษฐวิทย์, 2532 : 20) ยังได้กล่าว ถึงแบบฝึ กระดับ
ประถมศึกษาไว้อีกว่า “ แบบฝึ กสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาควรจะมีรูปภาพประกอบจะทําให้
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นักเรี ยนมีความสนใจและฝึ กทักษะได้ยาวนานขึ้น” และในเรื่ องนี้ บุญมา สังขโพธิ์ (2533 : 16) ได้
ศึกษาการใช้ภาพประกอบหนังสื อแบบเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น พบว่าภาพเขียนหยาบที่มี
หลายสี เป็ นลักษณะที่นกั เรี ยนนักเรี ยนชอบมากที่สุด ภาพเขียนหยาบทําให้นกั เรี ยนเข้าใจง่ายและ
สนใจมาก ส่ วนภาพถ่าย นักเรี ยนสนใจบ้าง ภาพเหมือนเป็ นภาพที่นกั เรี ยนสนใจน้อยที่สุด และภาพ
เต็มหน้ากระดาษ นักเรี ยนสนใจมากกว่าภาพครึ่ งหน้ากระดาษ
2.11. หลักการและความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการฝึ ก
วิจิตรา การกลาง (2542 : 3) ได้วิเคราะห์ลกั ษณะ และสาเหตุของข้อบกพร่ องในการเรี ยน
ของนักเรี ย นประถมศึ กษาในด้านคณิ ตศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่บกพร่ องในด้านการคิ ด
คํานวณมากที่สุด รองลงมาคือบกพร่ องในด้านการแก้ปัญหาโจทย์และความคิดรวบยอดตามลําดับ
การนําแนวความคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยมาช่วยในการเรี ยนการสอนย่อมจะเป็ นประโยชน์ในการช่วย
ให้ครู พบว่านักเรี ยนมีลกั ษณะข้อบกพร่ องอย่างไร และสาเหตุของการบกพร่ องอย่างไรเพื่อครู ผสู ้ อน
จะได้แก้ไขได้ตรงจุดซึ่งการแก้ไขนี้ ครู ผสู ้ อนควรจะใช้วิธีการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม
สงวน สุ ทธิ เลิศอรุ ณ (2526 : 39) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึ กหมายถึงการแสดงพฤติกรรมที่ได้
เรี ยนรู ้มาแล้วซํ้า ๆ อีก เพื่อให้เกิดทักษะหรื อความชํานิชาํ นาญ หรื อเป็ นนิสัยติดตัวไปเช่นเมื่อเรี ยนรู ้
หลักการหรื อทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์แล้ว ก็ตอ้ งมีการฝึ กโดยการทําแบบฝึ กหัด เป็ นต้น
ในการฝึ กควรยึดหลักการดังนี้
1. เริ่ มฝึ กเมื่อนักเรี ยนมีความพร้อมเสี ยก่อน
2. ควรคํานึงถึงความยากง่ายของสิ่ งที่จะฝึ ก
3. กําหนดระยะเวลาการฝึ กให้เหมาะสมไม่นานหรื อมากเกินไป
4. ถ้ามีการฝึ กมาก ต้องแบ่งเป็ นช่วง ๆ
5. ควรให้นกั เรี ยนได้ทราบผลความก้าวหน้าในการฝึ ก
บลูม (Bloom) (อ้างถึงใน เพ็ญศรี กันกา, 2536 : 25) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนว่ามีความแตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้เนื้ อหาในหน่ วยย่อยต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาเรี ยนที่
แตกต่ างกัน ในการสอนต้องมี การเตรี ยมเงื่ อนไขที่ จะช่ วยให้นักเรี ยนทุ กคนสามารถผ่านลําดับ
ขั้นตอนของทุกหน่ วยการเรี ยน ถ้านักเรี ยนได้เรี ยนตามอัตราการเรี ยนรู ้ของตน ก็จะทําให้นกั เรี ยน
ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนมากขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2534 : 22) กล่าวว่าการฝึ กทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาแล้วครู ควรจัดให้ฝึกทักษะให้เกิดความชํานาญ
ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ ว การฝึ กทักษะมีความจําเป็ นต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ครู ผสู ้ อนจึงจําเป็ น
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ที่จะต้องให้ผเู ้ รี ยนฝึ กให้มากพอแบบฝึ กหัดควรเป็ นแบบฝึ กที่ทา้ ทายและน่ าสนใจ ควรจัดฝึ กทักษะ
โดยใช้โจทย์แบบฝึ กหัดในหนังสื อเรี ยน หรื อโจทย์ที่ครู สร้างขึ้นเอง
จันทนา เลิศวิริยะพงศ์ (2527 : 2) กล่าวว่าวิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
ต้องใช้ความคิดที่สมเหตุสมผล และเข้าใจในโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดย
มุ่งให้ทาํ แบบฝึ กหัดมาก ๆ เพื่อให้เกิ ดทักษะในการคิดคํานวณจนสามารถคิดคํานวณได้เหมื อน
เครื่ องยนต์กลไกโดยที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยนอย่างแท้จริ งจะทําให้เกิดความเบื่อหน่าย
วรรณี โสมประยูร (2524 : 2) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ จึงควรเน้นความเข้าใจ
มากกว่าความจํา ซึ่ งจําเป็ นต้องนําปรัชญา จิตวิทยา ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
มาผสมผสานจัดลําดับขั้นและกระบวนการอย่างมีระบบ คือ มีการถ่ายโยงความรู ้เก่ากับความรู ้ใหม่
แบบลูกโซ่และเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เพิม่ ขึ้นทีละน้อย ตามลําดับขั้นจากของจริ งไปสู่ ของจําลอง สู่ รูปภาพ
และสัญลักษณ์จึงจะทําให้เกิดความเข้าใจเมื่อนักเรี ยนเข้าใจแล้ว จําเป็ นต้องเสริ มความเข้าใจเพื่อให้
นักเรี ยนเข้าใจอย่างแท้จริ งจนสามารถนําความเข้าใจนั้นไปแก้ปัญหาในแบบฝึ กหัดได้ แล้วจึงให้
นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดให้มากพอจนเกิดทักษะ จึงจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้และ
สามารถนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สรุ ปได้ว่าแบบฝึ กเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้น และ
จําเป็ นอย่างยิง่ ต้องได้รับการฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอ
2.12. การสร้ างพฤติกรรมส่ งเสริมให้ นักเรียนมีเจตคติทดี่ ตี ่ อวิชาคณิตศาสตร์
ดวงเดือน อ่อนน่วม (2536 : 18) กล่าวว่าพฤติกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์มีดงั นี้
1. ครู จะต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เพื่อว่าจะได้มีแรงและกําลังใจที่จะถ่ายทอด
ให้แก่นกั เรี ยนได้
2. ครู ต้ อ งมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ นั ก เรี ยน ทั้ ง ผู ้ที่ มี ค วามสามารถในการเรี ยนสู ง และผู ้มี
ความสามารถในการเรี ยนตํ่าเพื่อที่จะได้ช่วยส่ งเสริ มคนเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น และช่วยพยุงคนไม่แก่งให้
สามารถเรี ยนต่อไปได้
3. การจัดห้องเรี ยนให้น่าสนใจ และส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เช่ น จัดป้ าย
นิเทศมีหนังสื อ ภาพ เกมต่าง ๆ
4. การกระทําต่อไปนี้ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ได้
4.1. ใช้คาํ ถามปลายเปิ ด เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเห็น
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4.2. ทํางานกับนักเรี ยนด้วยความอดทนและใจเย็นจนนักเรี ยนแต่ละคนประสบ
ความสําเร็ จ นักเรี ยนจะได้มีความมัน่ ใจในตนเอง
4.3. เลือกใช้วิธีสอนและสื่ อการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
เพื่อว่าจะได้มีความสนุกสนานในการเรี ยน
4.4. ให้ ง านนัก เรี ย นตามความสามารถและอย่า งมี เ หตุ ผ ล เพื่ อ นัก เรี ย นจะได้
มองเห็นประโยชน์และคุณค่า
4.5. ส่ ง เสริ มให้ นั ก เรี ยนเข้า ใจลัก ษณะโครงสร้ า งและประโยชน์ ข องวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ เพื่อจะได้มองเห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้ง
4.6. ให้คณิ ตศาสตร์ เป็ นการสนองตอบนักเรี ยนในทางบวก ไม่ใช่ทางลบ เช่น ไม่
ทําโทษนักเรี ยนด้วยการให้ทาํ โจทย์คณิ ตศาสตร์หลาย ๆ ข้อ
2.13. เอกสารเกีย่ วกับการกําหนดเกณฑ์ ในการหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
อารี วรรณ ลุยะราช (2538 : 6) กล่าวถึงเกณฑ์และการกําหนดเกณฑ์ในการหาประสิ ทธิ ภาพ
ดังนี้
การกํา หนดเกณฑ์ป ระสิ ทธิ ภ าพกระทํา ได้โดยการประเมิ นผลพฤติ กรรมของผูเ้ รี ย น 2
ประเภทคือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุ ดท้าย (ผลลัพธ์)
โดยกําหนดค่าประสิ ทธิภาพ (ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ) และ (ประสิ ทธิภาพ
ไว้ว่าค่า
คํานวณได้โดยเอาคะแนน
ของผลลัพธ์) และอธิ บายวิธีคาํ นวณหาค่าของ /
ทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทั้งหมดรวมกัน หาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่ วนร้อยละ เพื่อหาค่าร้อยละ
สําหรับค่า คือค่าประสิ ทธิ ภาพ ของงานหรื อแบบฝึ กนั้น กระทําได้โดยเอาคะแนนงานทุกขั้น
ของนักเรี ยนแต่ละคนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่ วนเป็ นร้อยละ
การกําหนด /
ให้มีค่าเท่าใดนั้น ควรพิจารณาตามความเหมาะสมโดยปกติเนื้ อหา
เป็ นความรู ้ความจํา มักตั้ง 80/80, 85/85 หรื อ 90/90 ส่ วนเนื้อหาที่เป็ นทักษะอาจตั้งไว้ต่าํ กว่าเกณฑ์น้ ี
2.14. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อุษณี ย ์ กรมเมือง (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเรี ยนเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาระคน ระหว่างวิธีสอนโดยการใช้หนังสื อ
การ์ ตูนกับวิธีสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
หนังสื อการ์ตูนสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สมพงศ์ ชินสร้อย (2535 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษารู ปแบบการสอนเพื่อสร้างความคิด
รวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรีพบว่า
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างความคิดรวบยอด
ทางคณิ ต ศาสตร์ และที่ ส อนโดยใช้วิ ธี ปกติ มี ค วามสามารถในการสร้ า งความคิ ด รวบยอดทาง
คณิ ตศาสตร์ แตกต่างกัน โดยนักเรี ยนที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่สร้างความคิดรวบยอดทาง
คณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่านักเรี ยนที่สอนโดยวิธีปกติ
2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างความคิดรวบยอด
ทางคณิ ตศาสตร์ และที่ สอนโดยวิธีปกติ มีความสนใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แตกต่ างกัน โดย
นักเรี ยนที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ มีความสนใจใน
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ส่ วนนักเรี ยนที่สอนโดยวิธีปกติมีความสนใจในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับปานกลาง
อารี วรรณ สุ ยะราช (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของชุดเสริ มสมรรถภาพการ
สอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรมการสอนการแก้โจทย์ปัญหาของครู หลังการ
ใช้ชุดเสริ มสมรรถภาพการสอน และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนกับ
ครู ผสู ้ อนที่ใช้ชุดเสริ มสมรรถภาพการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ผสู ้ อนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2536 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา
ซึ่ งไม่ได้เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาเอกหรื อวิชาโทมาก่อน และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสมรรถภาพการแก้โจทย์ปัญหากลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ไม่ถึงร้อยละ 50
โดยวิธีสุ่ม จํานวน 48 คน ผลปรากฏว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดเสริ มสมรรถภาพ ครู มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการสอนการ
แก้ปัญหาโจทย์ปัญหา หลังศึกษาเอกสารเสริ มความรู ้และครู ส่วนใหญ่เห็นว่าเอกสารเสริ มความรู ้มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่ สุดและมาก ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เท่ากับ 70.10/57.05 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดแต่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแบบฝึ กทักษะมี
ประโยชน์ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้น ทําให้การเรี ยนการสอนน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นโดยภาพรวม
แล้วชุดเสริ มสมรรถภาพการสอนมีประสิ ทธิภาพสามารถนําไปใช้สอนได้
2. พฤติกรรมการสอนการแก้โจทย์ปัญหาของครู หลังการใช้ชุดเสริ มสมรรถภาพการสอน
ครู มีพฤติกรรมการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการทดลองคือมีการจัดหาและจัดเตรี ยมสื่ อการ
สอน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อการเรี ยนการสอนนักเรี ยนมี
ส่ วนเพื่อเสริ มแก่นกั เรี ยนบางกลุ่ม และมีการเตรี ยมห้องเรี ยนหรื อสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อนักเรี ยน
บางกลุ่ม มีการเตรี ยมวิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผล สอนตามลําดับขั้นตอนใช้สื่อ
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ประกอบการสอน ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมช่วยกันคิดหาคําตอบ ช่วยกันเฉลย ครู ช้ ี แจง
ข้อบกพร่ องช่วยให้คาํ แนะนํานักเรี ยนในด้านการวัดผลได้ใช้วิธีการวัดผลหลาย ๆ วิธีตามผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี มีการวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนได้ประเมินผลงานและผลการ
เรี ยนด้วยตนเอง และจัดทําหลักฐานการวัดและประเมินผล แสดงว่าครู มีพฤติกรรมการสอนหลังการ
ใช้ชุดเสริ มสมรรถภาพการสอนแล้วเป็ นไปในทางที่ดี และพัฒนาขึ้นกว่าเดิม
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าก่ อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กัญญา ทวีทอง ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปกับการสอนตามปกติ ผล
การศึกษาพบว่า
1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเรื่ องเศษส่ วนที่สร้างขึ้นทุกเรื่ องมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาํ หนดไว้ 90/90
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปสู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิริลกั ษณ์ รังสิ นนั ท์ (2539 : 85) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะที่มี
ประสิ ทธิ ภาพวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง “โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร” ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตาม
หลักสู ตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2533) พบว่าแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.92/79.23 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการแก้โจทย์ปัญหาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.15. แนวคิดทีไ่ ด้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากสภาพปั ญหาที่ผรู ้ ายงานได้ประสบอยู่ และการศึกษาเอกสาร หลักการทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ทําให้ผูร้ ายงานได้ตระหนักถึ งความจําเป็ น และความสําคัญของกลุ่มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ ในการที่ จะต้องดําเนิ นการพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่โรงเรี ยนได้กาํ หนดไว้ จึงได้จดั ทําสื่ อการสอนต่าง ๆ
และเอกสารประกอบการสอนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ดังนี้
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 4 เล่ม
1) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก
2) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การลบ
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3) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ
4) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาร
2. คู่มือเทคนิคคิดเลขเร็ ว จํานวน 1 เล่ม
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 1 เล่ม
(เฉพาะบทที่ 4, 6 และ 9)

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การดํา เนิ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ และการใช้แ บบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูร้ ายงานได้ดาํ เนินการดังนี้
3.1. วิธีดําเนินการศึกษา
1. รวบรวมปัญหาและสาเหตุ
2. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ตั้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรี ยนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์
4. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 1เล่ม แบบฝึ กเสริ มกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ จํานวน 4
เล่ม และคู่มือเทคนิคคิดเลขเร็ ว จํานวน 1 เล่มใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ทั้งนี้เพื่อ
1) เพื่อเป็ นแนวทางใช้สาํ หรับครู ผสู ้ อน
2) เพื่อเป็ นแบบฝึ กเสริ มสําหรับนักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
5. สร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการพัฒนา เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ก่อนและหลังเรี ยน
ในแต่ละบท
6. นําไปตรวจสอบและหาประสิ ทธิภาพโดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
7. การทดลองใช้
1) การทดลองครั้งที่ 1 ใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาล ๓
(วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปี การศึกษา
2548 จํานวน 11 คน พบข้อบกพร่ องได้นาํ มาปรับปรุ งแก้ไข
2) การนําไปใช้จริ ง ได้นาํ ไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปี
การศึกษา 2549 จํานวน 23 คน
8. วิเคราะห์ผลทางสถิติ
1) การหาค่าเฉลี่ย
2) การหาค่าร้อยละ
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3) การทดสอบสมมติฐาน ด้วย T-test แบบ Independent-Samples t test และ Ttest แบบ Paired-Samples t test
9. การนําไปใช้
1) ใช้ประกอบการสอนในชั้นเรี ยนปกติให้ตรงกับบทเรี ยน
2) ใช้หลังจากนักเรี ยนเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ตามคู่มือครู จนจบจุดประสงค์แต่ละชุด
3) ใช้เสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง หรื อซ่ อมเสริ มนักเรี ยนที่ขาดทักษะ
ในเรื่ องนั้น ๆ
4) ครู ผสู ้ อนควรกํากับเวลาในการใช้แบบฝึ กแต่ละชุด
5) เมื่อสอนถึงเรื่ องใด สามารถใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนในเรื่ องนั้น ๆ
ได้
6) เมื่อนักเรี ยนทําแบบฝึ กทักษะจบแล้วให้ทาํ แบบประเมินผลหลังเรี ยนทันที
7) เฉลยแบบประเมินผลก่อนเรี ยนให้กระทําหลังจากนักเรี ยนทําแบบประเมินผล
หลังเรี ยนแล้ว
3.2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ และแบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
วัดประสิ ทธิภาพโดย
แผนการทดลองที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน และหลัง การทดลองสอน
โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
แผนการทดลองที่ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ กับกลุ่มที่ทาํ การสอนตามปกติไม่มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
วัดผลสัมฤทธิ์ โดยคะแนนของนักเรี ยนมีค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ประสิ ทธิ ภาพ
ของผลลัพธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 80/80
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3.3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/1 และ 2/2 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนเทศบาล
๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) สังกัดเทศบาล เมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน
39 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
สําหรับแผนการทดลองที่ 1 กําหนดวิธีการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) สุ่ มตัวอย่างได้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/1 ปี การศึกษา 2549
โรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) สังกัดเทศบาล เมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน 23 คน มาเป็ นกรณี ศึกษา
สําหรับแผนการทดลองที่ 2 กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มตัวอย่างจากแผนทดลองที่ 1 นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2/1 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 23 คน กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ได้ทาํ การเรี ยน
ตามปกติ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/2 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 16 คน
3.4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 27 แผน
2. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 4 เล่ม ดังนี้
1) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก
2) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การลบ
3) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ
4) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาร
3. แบบทดสอบย่อยประจําแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์แต่ละเล่ม จํานวน 4 ฉบับ
3.5. การสร้ างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 27 แผน ได้
ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ดําเนิ นการศึ กษาหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และเน้นรายละเอียดกลุ่ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
2. ดําเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการการวิเคราะห์หลักสู ตร การจัดทํากําหนดการสอน
และการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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3. ดําเนินการจัดทํากําหนดการสอน กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2
4. ดําเนิ นการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
จํานวน 27 แผน โดยยึดกําหนดการสอนเป็ นหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) การเรี ยนรู ้
2) ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
3) สาระการเรี ยนรู ้ยอ่ ย
4) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5) การวัดผลและประเมินผล
5. นํา แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ ส ร้ า งขึ้ นไปให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ ด้า นการสอน กลุ่ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหาวิชา และการใช้ภาษา ดังนี้
1) นายพิบูลย์ รักเมือง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม)
สังกัดเทศบาล เมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
2) นายวฐา มินเสน อาจารย์ประจําภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3) นางจินตนา ประสงค์วฒั นา อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสง
ธรรมสุ ทธาราม) สังกัดเทศบาล เมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
4) นางปรารถนา มินเสน อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองสอนกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
2/1 โรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) ปี การศึกษา 2548 จํานวน 23 คน เพื่อหา
ข้อบกพร่ องและข้อควรปรับปรุ ง
8. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้กลับมาแก้ไขข้อบกพร่ องและดําเนิ นการปรับปรุ งหลังจากไป
ดําเนินการทดลองใช้
9. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแล้ว เขียนเป็ นฉบับจริ ง เพื่อเตรี ยมนําไปใช้จริ งกับ
กลุ่มทดลองคือนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) ปี การศึกษา
2549 จํานวน 23 คน
แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้จดั ทํามีข้ นั ตอนในการจัดทํา
เป็ นระบบดังนี้
3.5.1. การเตรี ยมการก่อนจัดทําแบบฝึ ก
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การเตรี ยมการก่อนจัดทําแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 มีข้ นั ตอน
การเตรี ยมการดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึ กษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรั บปรุ ง
พุทธศักราช 2533)
2. ศึกษาจุดประสงค์ในคู่มือการสอนคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2
3. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูช้ าํ นาญการทางคณิ ตศาสตร์
4. รวบรวมปั ญหาและเรื่ องที่นกั เรี ยนมักทําผิดในแต่ละบท
5. นําปัญหาต่าง ๆ มาเรี ยงลําดับความยากง่าย
6. นําเนื้อหาที่เป็ นปั ญหามาจัดทําแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
3.5.2. ขั้นตอนในการจัดทําแบบฝึ ก
จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าหลักทฤษฎี ทางจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ หลักการสอน ลักษณะของ
แบบฝึ กที่ดี วิธีสอนที่สัมพันธ์กบั แบบฝึ ก และประโยชน์ของแบบฝึ ก รวมทั้งประสบการณ์ในการ
สอนคณิ ตศาสตร์มาเป็ นเวลานานของผูร้ ายงาน จึงดําเนินการสร้างแบบฝึ ก ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. รวบรวมปัญหา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า
- การไม่ผา่ นผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
- แบบฝึ กมีนอ้ ยไม่เพียงพอที่จะฝึ กให้เกิดทักษะ
2. แนวทางแก้ไข
- ศึกษาทฤษฎี
- ประสบการณ์
- ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญและผูช้ าํ นาญการ
3. วิธีแก้ไขปัญหา
จัดทําแบบฝึ กหัดเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ซ่ ึงประกอบด้วย
- คู่มือประกอบการใช้แบบฝึ ก
- แบบฝึ กสําหรับนักเรี ยนปฏิบตั ิจาํ นวน 4 เล่ม
- คู่มือเทคนิคคิดเลขเร็ ว
4. นําแบบฝึ กไปใช้
- ทดลองครั้งที่ 1
- ทดลองนําไปใช้จริ ง
- การนําไปใช้และเผยแพร่
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5. ประเมินผลที่ได้
3.5.3. วิธีการสร้างแบบฝึ ก
หลัง จากที่ ไ ด้ศึ ก ษารู ป แบบของแบบฝึ ก โดยศึ ก ษาจากคู่ มื อ คณิ ต ศาสตร์ แ บบฝึ กหั ด
คณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การลักษณะของแบบฝึ กที่ดี
รวมทั้งหลักการและเทคนิ คการสร้างแบบฝึ กทางคณิ ตศาสตร์ ผูร้ ายงานมีความเห็ นว่าควรยึดเป็ น
แนวทางจึงได้ถือเป็ นต้นแบบในการสร้างแบบฝึ กดังนี้
1. สร้างแบบฝึ กให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎี หลักการสอนตามที่ได้ศึกษาและค้นคว้า
2. สร้ า งแบบฝึ กให้ส อดคล้อ งกับ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวัง รายปี ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ มี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึ ก
3. ลํา ดับ ขั้น ตอนของเนื้ อ หาและกิ จ กรรมแต่ ล ะเรื่ อ ง กํา หนดข้อ ความเขี ย นข้อ ความ
คําอธิ บายในใบความรู ้ คําชี้แจงสําหรับนักเรี ยนก่อนทําแบบฝึ กแนวคิดและวิธีทาํ ให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ปฏิบตั ิ
4. ออกแบบหาภาพประกอบ ซึ่งมีหลักในการเลือกภาพดังนี้
- เลือกภาพจากหนังสื อที่ไม่มีคาํ ว่า “สงวนลิขสิ ทธิ์ ” เพื่อไม่ละเมิดสิ ทธิ์ ของเจ้าของ
หนังสื อ
- เป็ นภาพที่ดูแล้วจิตใจแจ่มใสอารมณ์ดี
5. แบบฝึ กหัดมี ท้ งั กําหนดคําตอบให้และแบบให้หาคําตอบโดยแสดงวิธีทาํ เลื อกใช้คาํ
ข้อความหรื อ รู ปภาพในแบบฝึ กหัดเน้นสิ่ งที่นักเรี ยนคุน้ เคยและตรงกับความสนใจของนักเรี ยน
เพื่อว่าแบบฝึ กที่สร้างขึ้นจะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และพอใจแก่ผใู ้ ช้ซ่ ึงตรงกับหลักการเรี ยนรู ้
ที่วา่ “นักเรี ยนมักจะเรี ยนรู ้ได้เร็ วในการกระทําที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ”
6. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง เช่น ศึกษาจากใบความรู ้และตัวอย่าง ให้รู้จกั
นําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
7. แบบฝึ กแต่ละเรื่ องจัดให้มากพอ และมีทุกระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลางจนถึงระดับค่อนข้าง
ยาก เพื่อว่าทั้งนักเรี ยนเรี ยนเก่ ง กลางและอ่ อนจะได้เ ลื อกทํา ได้ตามความสามารถ ทั้งนี้ เ พื่อ ให้
นักเรี ยนทุกคนประสบความสําเร็ จในการทําแบบฝึ ก
8. เวลาในการฝึ กแต่ละชุดพอเหมาะกับความสนใจ ของนักเรี ยนผูเ้ ขียนได้กาํ หนดเวลาใน
การทําแบบฝึ กไว้ประมาณชุดละ 20 นาที เนื่ องจากแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ แต่ละบทมี
จํานวนชุดเท่ากัน
9. เนื้อหาในการสร้างแบบฝึ กหัดเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์มีจาํ นวน 4 เล่มดังนี้
1) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก
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2) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การลบ
3) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ
4) แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาร
3.5.4. ส่ วนประกอบของแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
ในการสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผูเ้ ขียนได้สร้าง
ให้สมั พันธ์กบั เนื้อหาทุกบท โดยมีส่วนประกอบดังนี้
1. คําชี้ แจงในแบบฝึ กจะมี คาํ ชี้ แจงการใช้แบบฝึ ก ครู ผูส้ อนจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ
ก่อนที่จะใช้แบบฝึ ก
2. จุดประสงค์ในแบบฝึ กแต่ละเล่มจะกําหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาคหวังไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับ
เนื้อหาในแบบเรี ยนเพื่อให้ทราบว่าแต่ละเรื่ องมีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
เกิดทักษะในด้านใด
3. คําชี้ แจงสําหรั บนักเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนได้ทราบขั้นตอนการทําแบบฝึ กแต่ละชุ ดว่า
จะต้องทําสิ่ งใด ตามลําดับก่อนหลังตามที่ได้กาํ หนดไว้
4. แบบฝึ ก เมื่อได้ศึกษาใบความรู ้และดูตวั อย่างประกอบแล้วจะมีแบบฝึ กให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะในเรื่ องนั้น ๆ
5. แบบทดสอบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนซึ่งเป็ นแบบประเมินผลเดียวกัน
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดสอบความรู ้ก่อนที่จะใช้แบบฝึ กและทดสอบอีกครั้งหลังจากผ่านการทําแบบฝึ กไป
แล้วเพื่อเป็ นการประเมินผลความก้าวหน้า
3.5.5. การสร้างแบบทดสอบ
ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้
1. ศึกษาและค้นคว้าจากหนังสื อและเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ
2. ศึกษาเนื้อหาวิชาและพฤติกรรมที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรคณิ ตศาสตร์
3. ศึกษาเนื้ อหาวิชา ผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังรายปี และพฤติกรรมที่ตอ้ งการทดสอบ เพื่อ
แบ่งสัดส่ วนของความสําคัญของจุดประสงค์ และเนื้ อหาของแต่ละเรื่ อง โดยเขียนข้อทดสอบให้
ครอบคลุมเนื้อหา ซึ่ งกระจายไปตามนํ้าหนักความสําคัญของเนื้ อหาแต่ละจุด เพื่อให้ตรงตามผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ของหลักสูตร
4. เลือกประเภทของแบบทดสอบให้เหมาะสมกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี เนื้อหาและ
พฤติกรรม
5. สร้ า งแบบทดสอบให้มี ค วามเหมาะสมกับ เวลา และความสามารถของนัก เรี ย น คื อ
แบบทดสอบย่อยประจําแบบฝึ กหัดเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์แต่ละเล่ม จํานวน 4 ฉบับ
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6. ทดลองทําแบบทดสอบที่เสร็ จเรี ยบร้อยด้วยตนเอง เพื่อตรวจดูว่ามีสิ่งใดเป็ นปั ญหาเป็ น
การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และทําเฉลยแบบทดสอบไว้
7. ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาคณิ ตศาสตร์ ชุดเดิ มตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความถูกต้องทาง
ภาษา และความสอดคล้อ งกับ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวัง รายปี ที่ ต ้อ งการวัด เพื่ อ จะได้ป รั บ ปรุ ง
แบบทดสอบให้มีประสิ ทธิภาพ
8. เมื่ อทําการสอบแล้วนําผลจากการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุ งก่อนที่จะนําไปใช้ในครั้งต่อไป
3.5.6. การใช้แบบทดสอบ
แบบทดสอบใช้ประเมินผลนักเรี ยนก่อนเรี ยน (ก่อนทํากิจกรรมในแบบฝึ ก) และประเมินผล
นักเรี ยนหลังเรี ยน (หลังทํากิจกรรมในแบบฝึ กเสร็ จสิ้ นแล้ว) ดังภาพที่ 2

ทํากิจกรรมในแบบฝึ ก
ประเมินผลก่อนเรี ยน

เปรี ยบเทียบผลการพัฒนา

เปรี ยบเทียบค่าประเมินประสิ ทธิภาพ

ประเมินผลหลังเรี ยน

ภาพที่ 2 การใช้แบบทดสอบกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2
3.5.7. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้แบบฝึ ก
ผูร้ ายงานได้ดาํ เนิ นการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนโดยดําเนิ นการสร้าง
ตามลําดับขั้นดังนี้
1. ศึกษาการสร้างแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ
2. กําหนดรู ปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าคือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามจะครอบคลุมความคิดเห็นของนักเรี ยนที่
มีต่อการใช้แบบฝึ ก
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3. นําแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ สร้ างขึ้น เสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิชุดเดิ มตรวจสอบความ
เหมาะสม รวมทั้งการครอบคลุมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) แล้วปรับปรุ ง
แก้ไขตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แบบสอบถามความคิดเห็น 10 ข้อ ซึ่งสามารถใช้ได้กบั แบบ
ฝึ กทั้ง 4 ชุด
3.6. การดําเนินการทดลอง
3.6.1. แผนการทดลองที่ 1 แบบ One Group Pre-test Pose-test Design ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2531 : 216)
ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้
ตารางที่ 4 แบบแผนการทดลองที่ 1

กลุ่มตัวอย่าง 23 คน

ทดสอบก่อนเรี ยน
T1

การทดลอง
X

ทดสอบหลังเรี ยน
T2

X แทน การทดลอง
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
ดังนั้นสามารถสรุ ป สมมติฐานงานวิจยั ข้อที่ 2 ได้ดงั นี้
Ho : μหลังเรียน ≤ μก่อนเรียน
H1 : μหลังเรียน > μก่อนเรียน
3.6.2. แผนการทดลองที่ 2 แบบแผนการทดลอง เปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้
กลุ่มควบคุม (Control Group) คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ เป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2/2 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 16 คน
กลุ่มทดลอง (Treatment Group) คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยให้แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ ประกอบการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/1 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 23 คน
แผนการทดลองเป็ นการทดลองเดียวกันกับแผนการทดลองที่ 1
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สรุ ปแบบแผนการทดลองที่ 2 ได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 แบบแผนการทดลองที่ 2

กลุ่มควบคุม 16 คน
กลุ่มทดลอง 23 คน
X
X

ทดสอบก่อนเรี ยน
T1 control
T1 treatment

การทดลอง
X
Y

ทดสอบหลังเรี ยน
T2 control
T2 treatment

แทน ได้รับการสอนตามปกติ
แทน ได้ รั บ การสอนโดยให้ แ บบฝึ กหั ด เสริ มทั ก ษะคณิ ตศาสตร์
ประกอบการเรี ยนรู ้ประกอบการสอนตามปกติ
T1 tratment แทน การทดสอบก่อนเรี ยนกลุ่มทดลอง = T1 ในแผนการทดลองที่ 1
T2 treatment แทน การทดสอบหลังเรี ยนกลุ่มทดลอง = T2 ในแผนการทดลองที่ 1
T1 control แทน การทดสอบก่อนเรี ยนกลุ่มควบคุม
T2 control แทน การทดสอบหลังเรี ยนกลุ่มควบคุม
ดังนั้นสามารถสรุ ป สมมติฐานงานวิจยั ข้อที่ 3 ได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบหน่วยตัวอย่างทั้งสองกลุ่มก่อนเรี ยน เป็ นกลุ่มที่มีความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ไม่
แตกต่างกัน
Ho : μกลุ่มทดลองก่อนเรียน = μกลุ่มควบคุมก่อนเรียน
H1 : μกลุ่มทดลองก่อนเรียน ≠ μกลุ่มควบคุมก่อนเรียน
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากทดสอบตามขั้นตอนที่ 1 แล้วพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อน
เรี ย นไม่ แ ตกต่ า งกัน ให้ท าํ การทดลองตามแผนการทดลองที่ เ ตรี ย มไว้ แล้ว ทดสอบสมมติ ฐ าน
งานวิจยั ข้อที่ 3 ดังนี้
Ho : μ กลุ่มทดลองหลังเรียน ≤ μกลุ่มควบคุมหลังเรียน
H1 : μ กลุ่มทดลองหลังเรียน > μกลุ่มควบคุมหลังเรียน
หมายเหตุ : ในกรณี กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเรี ยนมีผลการเรี ยนแตกต่างกันแสดงว่าหน่วย
ตัวอย่างที่นาํ มาทดลองระหว่างกลุ่มไม่เหมือนกัน ดังนั้นจําเป็ นจะต้องศึกษาปั ญหาดังกล่าวแล้ววาง
แผนการทดลองใหม่เพื่อกําจัดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวจะมีต่อผลคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน
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3.7. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ดําเนินการ
ผูร้ ายงานได้ดาํ เนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 – 2 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 600 คาบ คาบ
ละ 20 นาทีใช้เวลา 40 สัปดาห์ โดยจัดคาบเวลา ดังนี้
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

เวลาที่ทาํ การทดลอง
09.30 น. – 10.30 น.
12.30 น. – 13.30 น.
09.30 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.

3.8. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็ นการนําเสนอลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่รวบรวมได้ ในรู ป
ของตาราง ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
2. หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โดย
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. แผนการทดลองที่ 1 เปรี ยบเทียบ ผลการเรี ยนรู ้ ด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนก่อนเรี ยนและคะแนนหลังเรี ยนแต่ละบทเรี ยน โดยใช้ค่า T-test แบบ Paired-Samples t test
4. แผนการทดลองที่ 2 เปรี ยบเทียบ ผลการเรี ยนรู ้ ด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนกลุ่มควบคุม และคะแนนกลุ่มทดลองแต่ละบทเรี ยน โดยใช้ค่า T-test แบบ IndependentSamples t test
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3.9. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐาน
1) ค่าร้อยละ
ร้อยละ
x

เมื่อ

=
=
=

คะแนน
คะแนนเต็ม

2) ค่าเฉลี่ย
เมื่อ
∑

=
=
=
=

∑

ค่าเฉลี่ย
ผลของคะแนนรวม
จํานวนข้อหรื อรายการ

2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบฝึ ก
1) ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
∑

เมื่อ
∑

=
=
=
=
=
=

∑

100
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของแบบฝึ กหัดหรื องาน
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดทุกชิ้นรวมกัน
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนชุดแบบฝึ กหัด

2) ค่าประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
∑

เมื่อ
∑

=
=
=
=

∑

100
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
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=
จํานวนนักเรี ยน
=
จํานวนชุดแบบฝึ กหัด
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
1) ค่า T-test แบบ Independent-Samples t test
การทดสอบสมมติฐานเป็ นการหาข้อสรุ ปที่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ ในลักษณะของการยืนยัน
ความเชื่อหรื อข้อสมมุติ เนื่ องจากสมมติฐานเป็ นข้อสมมุติที่ใช้เป็ นมูลฐานแห่ งการหาเหตุผลของ
การทดลองหรื อการวิจยั หลักการโดยทัว่ ไปของการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งเป็ นการอนุมานอย่าง
หนึ่ง จําเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตวั อย่างสุ่ ม หากข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงข้อเท็จจริ งที่
สนับสนุ นความเชื่อตามสมมติฐาน การสรุ ปผลก็จะยืนยันความเชื่อตามสมมติฐานนั้นต่อไป แต่
ในทางกลับกันถ้าข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงข้อเท็จจริ งที่ ขดั แย้งกับความเชื่ อตามสมมติฐาน การ
สรุ ปผลก็จะไม่ยนื ยันความเชื่อตามสมมติฐานนั้น
แนวความคิดการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานเป็ นกระบวนการที่นาํ ไปสู่ การ
ตัดสิ นใจ และโดยที่การตัดสิ นใจนั้นเป็ นการตัดสิ นใจที่อยูบ่ นพื้นฐานของหลักฐานที่ได้จากตัวอย่าง
ดังนั้นการตัดสิ นใจจึงอาจมีการผิดพลาดได้ ความผิดพลาดจากการตัดสิ นใจอาจเกิดขึ้นได้ 2 ชนิ ด
ดังนี้
ชนิดที่ 1 ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I error) เป็ นความคลาดเคลื่อนของการตัดสิ นใจ
ที่เกิดจากการที่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ทั้ง ๆ ที่สมมติฐาน H0 ถูกต้องเป็ นจริ งอยูแ่ ล้ว จึงทําให้ตดั สิ นใจ
ผิดพลาด ซึ่งมักจะแทนความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ด้วยสัญลักษณ์ α
ชนิ ดที่ 2 ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 2 (Type II error) เป็ นความคลาดเคลื่อนของการ
ตัดสิ นใจที่เกิดจากการที่ยอมรับสมมติฐาน H0 ทั้ง ๆ ที่สมมติฐาน H0 ไม่จริ ง กล่าวคือสรุ ปผลยอมรับ
สมมติฐานที่เป็ นเท็จ จึงทําให้ตดั สิ นใจผิดพลาดและความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนแบบ
ที่ 2 นี้ จะแทนด้วยสัญลักษณ์ β
ตารางที่ 6 การตัดสิ นการทดสอบสมมติฐาน
การตัดสิ นใจ
ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H0

ความเป็ นจริ งของ H0
H0 เป็ นจริ ง
ตัดสิ นใจถูกต้อง
เกิดความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1

H0 เป็ นเท็จ
เกิดความคลาดเคลื่อนแบบที่ 2
ตัดสิ นใจถูกต้อง
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โดยทฤษฎี การทดสอบสมมติฐานที่ดีจะต้องให้เกิดความคลาดเคลื่อนทั้งสองแบบให้นอ้ ย
ที่สุด กล่าวคือ ค่า α และ β มีค่าน้อย ๆ แต่อย่างไรก็ดี ค่า α และ β ไม่สามารถมีค่าเป็ นศูนย์พร้อม
ๆ กันได้ ทั้งนี้กเ็ นื่ องจากว่า ถ้า α มีค่าน้อย จะทําให้ β มีค่ามาก และถ้า α มีค่ามากก็จะทําให้ β มี
ค่าน้อย ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงกําหนดค่า α ขึ้น แล้วพยายามหาวิธีการทดสอบที่ทาํ ให้ค่า β มีค่า
น้อยที่สุด ซึ่งตัวสถิติที่นาํ มาใช้ในหนังสื อนี้ เป็ นตัวสถิติที่ดีที่สุดแล้ว หลักปฏิบตั ิวิธีหนึ่งก็คือ การ
เพิ่มขนาดของตัวอย่างให้มากขึ้น
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
ขั้นที่ 1 กําหนดสมมติฐานเพือ่ การทดสอบ (H0) และสมมติฐานแย้ง (H1)
การตั้งสมมติฐาน โดยทัว่ ไปการทดสอบเกี่ ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุ่ม ที่มีการแจกแจงปกติ มักจะเป็ นการศึกษาเพื่อการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุ่ม
ในการทดสอบจะตั้งสมมติฐานดังต่อไปนี้
H1 : μ1 − μ 2 ≠ a
ก. H0 : μ1 − μ 2 = a
หรื อ ข. H0 : μ1 − μ 2 = a
H1 : μ1 − μ 2 > a
หรื อ ค. H0 : μ1 − μ 2 = a
H1 : μ1 − μ 2 < a
ในที่น้ ี a คือ ค่าคงที่ใด ๆ ซึ่ งเป็ นผลต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ในการศึกษา
เปรี ยบเทียบ โดยทัว่ ไปแล้วนักวิจยั มักจะสนใจในกรณี ที่ค่า a = 0 กล่าวคือ เป็ นการศึกษาเพื่อ
เปรี ยบเทียบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 ( μ1 ) แตกต่างกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 2 ( μ 2 )
หรื อไม่นนั่ เอง
ขั้นที่ 2 พิจารณาเลือกตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ (Test Statistic) ที่เหมาะสมกับพารามิเตอร์ที่ตอ้ งการ
ทดสอบ
ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม จะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการสุ่ มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างและความรู ้
เกี่ยวกับค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่ม จําแนกตัวสถิติที่ใช้ทดสอบเป็ นกรณี ต่าง ๆ
ได้ 4 กรณี ดังนี้
กรณี 1 ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่ม ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบคือ
=
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กรณี 2 ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร และตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ
=

กรณี 3 ไม่ทราบความแปรปรวนประชากร แต่ทราบว่าความแปรปรวนเท่ากัน และตัวอย่างขนาด
เล็ก ตัวสถิติทดสอบคือ
=

เมื่อ

คือ ความแปรปรวนรวม (Pooled Variance)
=

โดย

มีดีกรี ความเป็ นอิสระ (ν) เท่ากับ

2

กรณี 4 ไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรแต่ทราบว่าความแปรปรวนไม่เท่ากันและตัวอย่าง
ขนาดเล็กตัวสถิติที่ใช้ทดสอบคือ
=

ค่า

ν

มีดีกรี ความเป็ นอิสระ (ν) ดังนี้

=
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เมื่อ

คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มควบคุม
คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มทดลอง
คือ ค่าความแปรปรวนของประชากรในกลุ่มควบคุม
คือ ค่าความแปรปรวนของประชากรในกลุ่มทดลอง
คือ ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างในกลุ่มควบคุม
คือ ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
คือ จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มควบคุม
คือ จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มทดลอง

ขั้นที่ 3 กําหนดระดับนัยสําคัญ (α) และหาอาณาเขตวิกฤตของตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ
ขั้นที่ 4 คํานวณค่าสถิติทดสอบจากข้อมูลที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่าง
ขั้นที่ 5 เปรี ยบเทียบค่าสถิติทดสอบที่คาํ นวณได้กบั ค่าวิกฤต เพื่อสรุ ปผล ถ้าค่าสถิติทดสอบมีค่าตก
อยูใ่ นอาณาเขตยอมรับสมมติฐาน ก็สรุ ปว่า ยอมรับสมมติฐาน H0 แต่ถา้ ค่าสถิติทดสอบมีค่า
ตกอยูใ่ นอาณาเขตวิกฤต ก็สรุ ปว่าปฏิเสธ H0 ซึ่งก็คือยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่ เอง
H1 : μ1 − μ 2 ≠ a
ในกรณี ต้ งั สมมติฐาน H0 : μ1 − μ 2 = a
มีอานาเขตวิกฤตสองด้าน

ในกรณี ต้ งั สมมติฐาน H0 : μ1 − μ 2 = a H1 : μ1 − μ 2 > a
มีอานาเขตวิกฤตด้านขวา
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และในกรณี ต้ งั สมมติฐาน H0 : μ1 − μ 2 = a
มีอาณาเขตวิกฤตด้านซ้าย

H1 : μ1 − μ 2 < a

2) ค่า T-test แบบ Paired-Samples t test
ลักษณะการทดสอบคล้ายกันกับ T-test แบบ Independent-Samples t test แต่การ
ตั้งสมมติฐานต้องจัดตั้งดังนี้
H1 : μ d ≠ a
ก. H0 : μ d = a
หรื อ ข. H0 : μ d = a
H1 : μ d > a
H1 : μ d < a
หรื อ ค. H0 : μ d = a
พิจารณาเลือกตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ (Test Statistic)
=
√

เมื่อ

=
=

µ

=
=
=

∑
∑
,หลัง

,ก่อน

จํานวนนักเรี ยน
0 เมื่อทดสอบ µหลัง

µก่อน = 0

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2โรงเรี ยนเทศบาล
๓ (วัดแสงธรรมสุ ทธาราม) สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน คื อ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ และแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ ช้ ัน
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ได้พฒั นาในด้านรู ปแบบกิจกรรมหลาย ๆ ด้าน จนประสบความสําเร็ จ จึงขอ
นําเสนอผลการพัฒนา ดังนี้
4.1. ผลการวิ เคราะห์ เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ตามเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ 80/80
4.2. ผลการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
4.3. ผลการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่ ม ใช้แ บบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เสริ มการเรี ยน เปรี ยบเทียบกับกลุ่มการเรี ยนตามปกติที่ไม่มีการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์
4.4. ผลการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2
4.1. ผลการวิเคราะห์ ศึกษาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 2
ตามเกณฑ์ ประสิ ทธิภาพ 80/80
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้แสดงในตารางที่ 7-11
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ตารางที่ 7 คะแนนเรื่ อง การบวก
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ร้ อยละต่ อคะแนนรวม

ผลสอบก่อนเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

คะแนน
แบบฝึ กหัด (60)

ผลการสอบหลังเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

7
6
6
7
5
7
7
7
6
6
6
6
5
5
6
7
6
6
6
5
6
6
6
6.09
40.58

52
50
49
57
49
55
50
52
53
51
53
50
48
49
52
54
51
53
50
51
50
50
51
51.30
85.51

13
12
12
14
12
14
13
13
13
12
13
13
12
12
13
14
12
13
13
12
12
12
12
12.65
84.35
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ตารางที่ 8 คะแนนเรื่ อง การลบ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ร้ อยละต่ อคะแนนรวม

ผลสอบก่อนเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

คะแนน
แบบฝึ กหัด (60)

ผลการสอบหลังเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

6
6
6
6
7
5
5
7
6
6
5
5
7
8
8
7
6
6
6
6
7
6
6
6.22
41.45

51
50
51
48
47
52
59
50
59
50
58
47
48
45
49
50
50
48
48
48
50
51
52
50.48
84.13

12
12
12
13
13
13
14
13
14
13
14
13
13
12
13
13
13
12
12
12
13
12
12
12.74
84.93
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ตารางที่ 9 คะแนนเรื่ อง การคูณ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ร้ อยละต่ อคะแนนรวม

ผลสอบก่อนเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

คะแนน
แบบฝึ กหัด (60)

ผลการสอบหลังเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

7
6
5
6
6
7
5
7
6
7
7
6
6
6
7
7
5
5
7
6
7
6
6
6.22
41.45

55
49
56
49
57
54
55
55
50
49
53
56
51
57
53
49
56
55
49
52
50
51
52
52.74
87.90

13
12
11
12
11
12
11
13
12
13
13
12
13
12
13
13
12
11
13
14
11
12
11
12.17
81.16
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ตารางที่ 10 คะแนนเรื่ อง การหาร
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ร้ อยละต่ อคะแนนรวม

ผลสอบก่อนเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

คะแนน
แบบฝึ กหัด (60)

ผลการสอบหลังเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัด (15)

6
6
5
7
6
7
5
6
7
7
7
6
6
5
6
7
5
6
7
6
5
4
5
5.96
39.71

56
50
49
57
49
55
50
54
55
55
54
50
56
50
52
51
57
50
56
57
55
53
45
52.87
88.12

12
12
11
13
12
13
11
12
13
13
14
12
13
11
12
13
11
12
13
12
11
12
11
12.13
80.87
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผลสอบก่อนเรี ยนการทําแบบฝึ กหัดได้เฉลี่ยร้อยละ 40.58 และจากการ
สอนและใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนทําคะแนนจากแบบฝึ กได้เฉลี่ยร้ อยละ 85.51
และทําผลสอบหลังเรี ยนการทําแบบฝึ กได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.35 แสดงว่าการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก มีค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
เท่ากับ 85.51 / 84.35 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง การบวก มีค่าของประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลสอบก่อนเรี ยนการทําแบบฝึ กหัดได้เฉลี่ยร้อยละ 41.45 และจากการ
สอนและใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนทําคะแนนจากแบบฝึ กได้เฉลี่ยร้ อยละ 84.13
และทําผลสอบหลังเรี ยนการทําแบบฝึ กได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.93 แสดงว่าการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การลบ มีค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
เท่ากับ 84.13 / 84.93 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง การลบ มีค่าของประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จากตารางที่ 9 พบว่า ผลสอบก่อนเรี ยนการทําแบบฝึ กหัดได้เฉลี่ยร้อยละ 41.45 และจากการ
สอนและใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนทําคะแนนจากแบบฝึ กได้เฉลี่ยร้ อยละ 87.90
และทําผลสอบหลังเรี ยนการทําแบบฝึ กได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.16 แสดงว่าการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ มีค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
เท่ากับ 87.90 / 81.16 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง การคูณ มีค่าของประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลสอบก่อนเรี ยนการทําแบบฝึ กหัดได้เฉลี่ยร้อยละ 39.71 และจาก
การสอนและใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์นกั เรี ยนทําคะแนนจากแบบฝึ กได้เฉลี่ยร้อยละ 88.12
และทําผลสอบหลังเรี ยนการทําแบบฝึ กได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.87 แสดงว่าการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาร มีค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
เท่ากับ 88.12 / 80.87 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิภาพที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง การหาร มีค่าของประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 11 ค่าร้อยละประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80
แบบฝึ ก
ชุดที่
1
2
3
4

แบบฝึ กเสริ มทักษะ
การบวก
การลบ
การคูณ
การหาร
รวมเฉลีย่

ร้อยละของคะแนน
กระบวนการ ,
85.51
84.13
87.90
88.12
86.41

ร้อยละของคะแนน
ผลลัพธ์ ,
84.35
84.93
81.16
80.87
82.82

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมแล้ว ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มกลุ่ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพด้านกระบวนการ
เฉลี่ยร้อยละ 86.41 และมีประสิ ทธิภาพด้านผลผลิต
เฉลี่ยร้อยละ 82.82 แสดงว่า แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่ผรู ้ ายงานได้สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 86.41/ 82.82 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ 80/80 และเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1
4.2. ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระหว่ างก่ อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ แบบฝึ ก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยน และเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2 ตามตารางที่ 12 ดังนี้
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ตาราง 12
เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น จากการทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น
แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
คะแนนเฉลี่ย

แบบฝึ ก
เรื่ อง

จํานวน
นักเรี ยน

คะแนน
เต็ม

การบวก

23

15

6.09

12.65

62.12**

การลบ

23

15

6.22

12.74

26.04**

การคูณ

23

15

6.22

12.17

37.22**

การหาร

23

15

5.96

12.13

60.30**

ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน

t

หมายเหตุ : ทําการทดสอบแบบหางเดียว (One tail) ตามสมมติฐานการวิจยั
4.3. ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เสริม
การเรียน เปรียบเทียบกับกลุ่มการเรียนตามปกติทไี่ ม่ มีการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ผูร้ ายงานได้ทาํ การวางแผนการทดลอง เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน 2
กลุ่ มคื อ กลุ่ ม 1 เป็ นกลุ่ มทดลองโดยกลุ่ มนี้ ใช้แผนการจัด การเรี ยนรู ้ และแบบฝึ กเสริ มทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น และกลุ่ม 2 เป็ นกลุ่มควบคุมทําการสอนตามปกติไม่มีการ
ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นการวัดประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ของผูร้ ายงานที่สร้างและพัฒนาขึ้น และก่อนที่จะทําการทดลองตามสมมติฐาน
ข้อที่ 3 ผูร้ ายได้ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน จากการกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เนื่องจากต้องทราบก่อนการทดลองว่า นักเรี ยนทั้งสองกลุ่มไม่
มีความแตกต่างกันในด้านความรู ้คณิ ตศาสตร์ (Homogeneous) ได้ผลการวิจยั ตารางที่ 13
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ตาราง 13 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ จากการทําแบบทดสอบก่ อนเรี ยน จากการกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
แบบฝึ ก
เรื่ อง
การบวก
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

จํานวน คะแนน
นักเรี ยน เต็ม คะแนนเฉลี่ย

23
16

15
15

6.09
5.94

ค่าสถิติ
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.668
0.574

การลบ
23
15
6.22
0.85
กลุ่มทดลอง
16
15
6.25
1.13
กลุ่มควบคุม
การคูณ
23
15
6.22
0.736
กลุ่มทดลอง
16
15
6.25
0.931
กลุ่มควบคุม
การหาร
23
15
5.96
0.878
กลุ่มทดลอง
16
15
5.75
0.683
กลุ่มควบคุม
รวม
23
60
24.48
1.81
กลุ่มทดลอง
16
60
24.19
1.52
กลุ่มควบคุม
หมายเหตุ : ทําการทดสอบแบบสองหาง (two tails) ตามสมมติฐานการวิจยั

t

0.75

-0.10

-0.12

0.82

0.54

จากตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ จากการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จากการกลุ่มใช้แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น (กลุ่มทดลอง) และ
กลุ่มการสอนตามปกติไม่มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ (กลุ่ม
ควบคุม) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 นั้นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ทั้งเรื่ องการบวก การลบ
การคูณ การหาร หรื อ ในภาพคะแนนรวม นั้นแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ห้อง
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2/1 และ ประถมศึกษาปี ที่ 2 ห้อง 2/2 นั้นมีความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ตามหัวข้อที่กาํ หนดนั้นไม่
แตกต่างกัน
ตาราง 14 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน จากการกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
แบบฝึ ก
เรื่ อง
การบวก
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

จํานวน คะแนน
นักเรี ยน เต็ม คะแนนเฉลี่ย

23
16

15
15

12.65
9.938

ค่าสถิติ
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.714
0.998

การลบ
23
15
12.74
0.689
กลุ่มทดลอง
16
15
10.69
0.704
กลุ่มควบคุม
การคูณ
23
15
12.17
0.887
กลุ่มทดลอง
16
15
10.13
0.957
กลุ่มควบคุม
การหาร
23
15
12.13
0.869
กลุ่มทดลอง
16
15
10.44
1.15
กลุ่มควบคุม
รวม
23
60
49.70
2.24
กลุ่มทดลอง
16
60
41.19
2.07
กลุ่มควบคุม
หมายเหตุ : ทําการทดสอบแบบหางเดียว (One tail) ตามสมมติฐานการวิจยั

t

9.34**

9.03**

6.77**

4.97**

12.18**

จากตารางที่ 14 ผลสัมฤทธิ์ จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน จากกลุ่มใช้แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น (กลุ่มทดลอง) สู งกว่ากลุ่ม
การสอนตามปกติ ไม่ มี ก ารใช้แผนการจัดการเรี ย นรู ้ และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ (กลุ่ ม
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ควบคุม) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ทั้งเรื่ องการบวก การลบ การคูณ การหาร
หรื อ ในภาพคะแนนรวม นั้นแสดงให้เห็ นว่าการกลุ่มใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น ทําให้การเรี ยนของนักเรี ยน เรี ยนดีข้ ึนมากกว่า
การสอนตามปกติไม่มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ แสดงให้
เห็นว่าเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 3
4.4. ผลการวิเคราะห์ เพื่อศึ กษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิตศาสตร์ ช้ั น
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ในการนําแบบฝึ กหัดเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ไปใช้กบั นักเรี ยนแล้ว
ได้ทาํ การประเมินนักเรี ยนจํานวน 23 คน เพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของแบบฝึ กหัด
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ดังตารางที่ 15 สรุ ปได้วา่
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มีขนาดรู ปเล่มเหมาะสมน่ าสนใจมากที่สุดร้อยละ 69.6
มากร้อยละ 13.0
2. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์จดั พิมพ์ได้ชดั เจนมากที่สุดร้อยละ 78.3 มากร้อยละ 8.7
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 82.6 มากร้อยละ 4.3
4. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มีเนื้ อหาที่นกั เรี ยนอยากรู ้ได้มากที่สุดร้อยละ78.3 มาก
ร้อยละ 8.7
5. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองมากที่สุดร้อยละ 78.3 มากร้อยละ 8.7
6. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนมากที่สุดร้อยละ 73.9 มากร้อยละ
13.0
7. นักเรี ยนได้รับประโยชน์มากที่สุดร้อยละ 82.6 มากร้อยละ 17.4
8. นักเรี ยนได้พฒั นาการผ่านผลการเรี ยนรู ้คาดหวังรายปี มากที่สุดร้อยละ 91.3 มากร้อยละ 8.7
9. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้นกั เรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 82.6
มากร้อยละ 4.3
10. นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดร้อยละ 78.3 มากร้อยละ 4.3
สรุ ปได้ว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์อยูใ่ นเกณฑ์
น่าพอใจมากที่สุดร้อยละ 79.6 มากร้อยละ 9.1 ซึ่งเป็ นหลักฐานยืนยันได้เป็ นอย่างดีว่านักเรี ยนมีความ
คิด เห็ น เกี่ ย วกับการใช้แ บบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมาก ซึ่ งเป็ นผลให้นักเรี ย น
สามารถทําคะแนนได้ดีข้ ึน และมีความสุ ขกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์มากขึ้นด้วย เป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้ อที่ 4
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ตารางที่ 15 ผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2549

รายการ

มากที่สุด

1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มี 16 (69.6)
ขนาดรู ปเล่ ม เหมาะสมน่ าสนใจ
เพียงใด
2. แบบฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ 18 (78.3)
จัดพิมพ์ได้ชดั เจนเพียงใด
3. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน 19 (82.6)
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
4. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มี 18 (78.3)
เนื้ อหาที่ นั ก เรี ยนอยากรู้ ม ากน้ อ ย
เพียงใด
5. นั ก เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ไ ด้ ด ้ ว ย 18 (78.3)
ตนเอง มากน้อยเพียงใด
6. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ให้ 17 (73.9)
ความรู ้แก่นกั เรี ยนเพียงใด
7. นักเรี ยนได้รับประโยชน์จากการทํา 19 (82.6)
แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มาก
น้อยเพียงใด
8. นักเรี ยนได้พฒ
ั นาการผ่านผลการ 21 (91.3)
เรี ยนรู ้คาดหวังรายปี มากน้อยเพียงใด
9. แบบฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ 19 (82.6)
ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นได้ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น
มากน้อยเพียงใด
10. นักเรี ยนสามารถนําความรู้ที่เรี ยน 18 (78.3)
ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน มากน้ อ ย
เพียงใด
183
รวม
(79.6)
ร้ อยละ

ผลการประเมิน
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
รวม
ที่สุด

3 (13.0)

2 (8.7)

2 (8.7)

23

2 (8.7)

2 (8.7)

1 (4.3)

23

1 (4.3)

3 (13.0)

23

2 (8.7)

3 (13.0)

23

2 (8.7)

2 (8.7)

3 (13.0)

3 (13.0)

23

1 (4.3)

23

4 (17.4)

23

2 (8.7)

23

1 (4.3)

3 (13.0)

23

1 (4.3)

4 (17.4)

23

21
(9.1)

21
(9.1)

4
(1.7)

0
(0.4)

230
(100)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผูร้ ายงานได้ดาํ เนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โดยการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ได้ทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขจนประสบ
ผลสําเร็ จในการแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2
ในโรงเรี ยนที่ผรู ้ ายงานได้ปฏิบตั ิการสอน จึงมีขอ้ สรุ ป ข้อที่ควรนํามาอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ตามลําดับดังนี้
5.1. สรุ ปผลการศึกษา
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นใช้ประกอบการเรี ยนการสอน มีค่า
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ / ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่า 80 / 80 ทุกแบบฝึ กหัด
2. การจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และเอกสารประกอบการเรี ยนการ
สอนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผรู ้ ายงานจัดทําขึ้นช่วยให้นกั เรี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ทุกบทเรี ยน
3. ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน จากกลุ่มใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบ
ฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ตศาสตร์ ที่ ผูร้ ายงานสร้ างและพัฒนาขึ้ น (กลุ่ มทดลอง) สู ง กว่า กลุ่ มการสอน
ตามปกติไม่มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ (กลุ่มควบคุม) ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ทุกบทเรี ยน นั้นแสดงให้เห็นว่าการกลุ่มใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น ทําให้การ
เรี ยนของนักเรี ยน เรี ยนดีข้ ึนมากกว่า การสอนตามปกติไม่มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
4. นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 79.6
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5.2. อภิปรายผล
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผูร้ ายงานสร้ างขึ้นใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน มีค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการ / ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ สู งกว่า
80 / 80 ทุกแบบฝึ กหัด ทั้งนี้เนื่องมาจากการดําเนินการสร้างแบบฝึ กหัดเสริ มกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ในครั้งนี้ ผูร้ ายงานได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ ก แล้วจึง
ดําเนิ นการสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ตามหลักการทางจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึ ก การ
ใช้สาํ นวนภาษาให้เหมาะสม ฝึ กฝนได้สนุก ปลุกความสนใจ ให้ความหมายต่อชีวิต เหมาะสมกับวัย
และความสามารถ ซึ่ งสอดคล้องกับวรสุ ดา บุญยไวโรจน์ (2536 : 37) กล่าวว่า หลักการสร้างแบบ
ฝึ กที่ดีควรดําเนินการ ดังนี้
1. แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคําสัง่ และวิธีทาํ คําสัง่ หรื อตัวอย่างแสดงวิธี
ทําที่ใช้ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะทําให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผูใ้ ช้ ทั้งนี้ เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ถา้ ต้องการ
2. แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีความหมายต่อผูเ้ รี ยนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึ ก
ลงทุนน้อย ใช้ได้นาน ๆ และทันสมัยอยูเ่ สมอ
3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึ กหัดควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
4. แบบฝึ กหัดที่ ดีควรแยกฝึ กเป็ นเรื่ อง ๆ แต่ละเรื่ องไม่ควรยาวเกิ นไปแต่ควรมี
กิจกรรมหลายรู ปแบบเพื่อเร้าให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ และไม่น่าเบื่อหน่ ายในการทําและเพื่อฝึ ก
ทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ
5. แบบฝึ กหัดที่ ดีควรมี ท้ งั แบบกําหนดคําตอบให้และแบบให้ตอบโดยเสรี การ
เลือกใช้คาํ ข้อความหรื อรู ปภาพในแบบฝึ กหัด ควรเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนคุน้ เคยและตรงกับความสนใจ
ของนักเรี ยน เพื่อว่าแบบฝึ กหัดที่สร้างขึ้นจะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผใู ้ ช้ซ่ ึ งตรง
กับหลักการเรี ยนรู ้ที่วา่ นักเรี ยนมักจะเรี ยนรู ้ได้เร็ วในการกระทําที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
6. แบบฝึ กหัด ที่ ดี ควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึ ก ษาด้วยตนเอง ให้รู้จ ัก ค้นคว้า
รวบรวมสิ่ งที่พบเห็นบ่อย ๆ หรื อที่ตวั เองเคยใช้ จะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องนั้น ๆ มากยิง่ ขึ้นและจะ
รู ้จกั นําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่ งที่เขาได้ฝึกฝน
นั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป
7. แบบฝึ กหัดที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา และ
ประสบการณ์ ฯลฯ ฉะนั้นการทําแบบฝึ กหัดแต่ละเรื่ องควรจัดทําให้มากพอและมีทุกระดับตั้งแต่ง่าย
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ปานกลางจนถึงระดับค่อนข้างยาก เพื่อว่าทั้งนักเรี ยนเก่ง กลาง และอ่อนจะทําได้ตามความสามารถ
ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนประสบความสําเร็ จในการทําแบบฝึ กหัด
8. แบบฝึ กหัดที่ดีควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรี ยนได้ต้ งั แต่หน้าปกไปจนถึง
หน้าสุ ดท้าย
9. แบบฝึ กหัดที่ดี ควรเป็ นแบบฝึ กหัดที่สามารถประเมิน และจําแนกความเจริ ญ
งอกงามของนักเรี ยนได้ดว้ ย
2. การจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบฝึ กเสริ มทักษะกลุ่ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผรู ้ ายงานจัดทําขึ้นช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกบทเรี ยน
ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูร้ ายงานได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบ
ฝึ กเสริ ม ทัก ษะกลุ่ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ และดํา เนิ น การจัด ทํา ตามหลัก การที่ ไ ด้ศึ ก ษา และให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งดําเนินการทดลองใช้ และนํามาปรับปรุ งข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิในการหาคําตอบมาก
ขึ้น ครู คอยแนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด และดําเนิ นการแก้ไขเมื่อผูเ้ รี ยนมี ปัญหาพร้ อมทั้ง
นักเรี ยนได้ทาํ แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับ วัลลภ กันทรัพย์ (2533
: 12) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีไว้ ดังนี้
1. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิให้มากที่สุด โดย
ที่ครู เป็ นผูช้ ้ ีนาํ และกระตุน้ ให้กิจกรรมนั้นบรรลุตามเป้ าหมาย
2. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
3. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนเป็ นผูค้ น้ หาคําตอบหรื อความสําเร็ จได้
ด้วยตนเอง โดยครู พยายามลดบทบาทที่ เป็ นผูบ้ อกคําตอบมาเป็ นผูค้ อยกระตุน้ ด้วยคําถาม และ
กระตุน้ ให้กิจกรรมนั้นบรรลุเป้ าหมาย
3. ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน จากกลุ่มใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบ
ฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น สู งกว่ากลุ่มการสอนตามปกติไม่มีการใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 ทุกบทเรี ยน นั้นแสดงให้เห็นว่าการกลุ่มใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่ผรู ้ ายงานสร้างและพัฒนาขึ้น ทําให้การเรี ยนของนักเรี ยน เรี ยนดีข้ ึนมากกว่า
การสอนตามปกติ ไ ม่ มี ก ารใช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ ซ่ ึ ง
สอดคล้องกับ กัญญา ทวี ทอง ที่ ไ ด้ศึ ก ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
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เศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปกับการสอน
ตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเรื่ องเศษส่ วนที่สร้างขึ้นทุกเรื่ องมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ 90/90
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปสู งกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับพอใจมากขึ้นไป
ร้อยละ 88.7 ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูร้ ายงานได้ศึกษา แนวคิด หลักการ และและจิตวิทยาในการสร้างแบบ
ฝึ ก และดําเนิ นการสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน มีรูปภาพประกอบ
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกรรมในแบบฝึ ก และประสบความสําเร็ จ ช่ วยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจในบทเรี ยนมากขึ้นด้วยจึงทําให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึ กมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
5.3. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ได้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการพัฒนาตลอดมา ทําให้มีผลเกิดจากการใช้แบบฝึ ก
เสริ มทักษะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปรับปรุ งตามวัตถุประสงค์ทุกประการดังนี้
ผลทีป่ รากฏต่ อนักเรียน
1. นักเรี ยนชอบทํากิจกรรมมาก ให้ความร่ วมมือดี สนุกสนานอยากทํากิจกรรมอีก
2. นักเรี ยนมีความยินดีและตื่นเต้นที่จะได้ทาํ แบบฝึ กทุกครั้ง
3. นักเรี ยนทําข้อทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนแสดงว่านักเรี ยนมี
พัฒนาการสู งขึ้นจากทําแบบฝึ กแล้ว
4. ขณะทําแบบฝึ กนักเรี ยนจะตั้งใจมาก ชั้นเรี ยนจะเงียบสงบโดยอัตโนมัติในระยะหนึ่ง
5. นักเรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์มากขึ้น
6. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์สูงขึ้นทําให้นกั เรี ยนผ่านผลการเรี ยนรู ้คาดหวังรายปี มากขึ้น
ผลทีป่ รากฏต่ อครู ผ้ ูสอน
1. ครู มีสื่อการสอนเพิ่มขึ้น
2. ครู ได้มีโอกาสใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเรี ยนการสอน
3. ช่วยแบ่งเบาภาระของครู ประหยัดเวลาที่จะใช้ในการสอนซ่อมหรื อเสริ ม
4. ครู มีความมัน่ ใจในการสอนมากขึ้น
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5. ครู สามารถทราบความก้าวหน้าของนักเรี ยนได้เป็ นรายบุคคล
ผลทีป่ รากฏต่ อวงการวิชาชีพครู
6. ได้มีเพื่อนครู ผสู ้ นใจนําแบบฝึ กเสริ มทักษะไปใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลดีมีหนังสื อให้คาํ
ชมเชยมา
7. เพื่อนครู มีความสนใจในการผลิตแบบฝึ กซ่อมเสริ มเสริ มคณิ ตศาสตร์ได้มาขอยืมไปเป็ น
ต้นแบบเพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตแบบฝึ กในชั้นอื่น
8.ได้รับเชิญจากโรงเรี ยนต่าง ๆ ไปเป็ นวิทยากรเพื่อสาธิตการเรี ยนการสอนด้วยแบบฝึ กเพื่อ
แก้ปัญหากับนักเรี ยนที่มีปัญหาและเสริ มกับนักเรี ยนเรี ยนดี
8. เพื่อนครู มีความสนใจได้มาเยีย่ มชมการเรี ยนการสอน
ผลทีป่ รากฏต่ อผู้บริหาร
1. ได้แนวทางไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
2. ผลการเรี ยนของนักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
5.4. ข้ อเสนอแนะ
การจัดทําแบบฝึ กมีหลายขั้นตอนย่อมเกิดปั ญหา ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นผูร้ ายงานได้พบสาเหตุ
หลายประการ ซึ่ งปั ญหาใดสามารถแก้ไขได้ ผูร้ ายงานได้เสนอแนะไว้แล้ว ส่ วนปั ญหาด้านใดที่ตอ้ ง
อาศัยปัจจัยหลายด้านรวมกันแก้ไข ผูร้ ายงานก็เสนอให้เห็นถึงปั ญหาและสภาพนั้น
1. ข้อเสนอแนะในการนําแบบฝึ กไปใช้สอน
ในการนําแบบฝึ กไปใช้สอนมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งผูเ้ ขียนได้พบสาเหตุและทางแก้ไขแล้วนํามา
เสนอแนะไว้แล้วดังนี้
1) ในกรณี ที่ผูส้ อนท่านอื่ นนําไปสอนเองจะมีปัญหาด้านเวลาในการทําแบบฝึ ก
ซึ่ งกําหนดไว้ประมาณ 20 นาทีต่อหนึ่ งชุด นักเรี ยนเก่งจะทําเสร็ จก่อนเวลาที่กาํ หนดส่ วนนักเรี ยนที่
เรี ยนอ่อนจะทําไม่ทนั เวลา ซึ่งครู ผสู ้ อนสามารถยืดหยุน่ เวลาได้ตามความเหมาะสม
2) เวลาสําหรับทําแบบฝึ กนี้ แบ่งเป็ นกิจกรรมของครู ผสู ้ อน 10 นาที และกิจกรรม
ทําแบบฝึ กของนักเรี ยน 20 นาที กรณี ถา้ กิจกรรมใดมีเพลงก็อาจจะใช้เวลามากกว่าที่กาํ หนด
3) การนําแบบฝึ กแต่ละชุดไปสอนเสริ มทักษะให้อยู่ในการพิจารณาของผูส้ อนว่า
จะใช้สอนเสริ มหรื อไม่ ถ้านักเรี ยนไม่มีปัญหาในบทเรี ยนนั้น ๆ ก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องใช้เสริ มทุกชุด
2. ข้อเสนอแนะสําหรับผูส้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์
1) ครู ผสู ้ อนสามารถนําแบบฝึ กไปปรับปรุ งเพิม่ เติมหรื อดัดแปลงในการนําไปสอน
ได้ตามสภาพการเรี ยนการสอน
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2) ครู ผสู ้ อนสามารถนําแบบฝึ กนี้ ไปบรรจุลงในแผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ได้ตลอดปี การศึกษา
3) เพลงประกอบในแบบฝึ กเป็ นที่ชื่นชอบของนักเรี ยน แต่เนื่ องจากมีประกอบไม่
ครบทุกบทเรี ยนผูส้ อนสามารถแต่งเพิ่มเติมได้
3. ข้อเสนอแนะในการเรี ยนการสอนทัว่ ไป
1) ครู รับหน้าที่หลายด้าน เช่นเป็ นครู ผสู ้ อนไปพร้อม ๆ กับครู ประจําชั้น และใน
ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบงานธุรการ หรื องานบริ การ ครู มีเวลาในการเตรี ยมการสอนน้อย เนื่ องจาก
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความเป็ นบุคลากรที่ตอ้ งรับภาระงานโครงการ ทําให้ไม่มีเวลาให้กบั การ
เรี ยนการสอนอย่างจริ งจัง ฉะนั้นครู ควรจะผลิตสื่ อหรื อแบบฝึ กขึ้นมาให้นกั เรี ยนได้ฝึกด้วยตนเอง
2) แบบฝึ กหัดบางเรื่ องกําหนดหัวข้อและตัวอย่างเพียงเล็กน้อยไม่ละเอียดเพียงพอ
ในการที่ผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษา ครู จึงควรจัดหารายละเอียดเพิ่มเติม เช่ น ใบความรู ้เพื่อนักเรี ยนจะได้
ศึกษาหาความรู ้
3) ในการเรี ยนการสอนมิใช่สอนวิชาการเพียงอย่างเดียว ควรจัดให้มีเกมและเพลง
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรี ยน
4) การสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็ นการจูงใจใฝ่ เรี ยนทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สู ง
5) ครู ควรนําความรู ้ทางด้านจิตวิทยานักเรี ยน และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้มา
6) ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพราะนักเรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน ในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และความสามารถต่าง ๆ
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