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ABSTRACT 
 

This research is an action research. The purposes of this research were 1) to develop 
mathematical sets according to Bloom's concept for Mathematics Learning Group Prathom Sueksa 
5 2) to find students' learning achievement from using the mathematical sets according to Bloom's 
concept, Mathematics Learning Group Prathom Sueksa 5. The target population for this research 
was 15 students in Prathom Sueksa 5, Panchasap school, Minburi. The research instruments 
consisted of 1) mathematical sets according to Bloom's concept from Mathematics Learning Group 
of Prathom Sueksa 5, with the total of 7 sets 2) student's learning achievement test from 
mathematical sets according to Bloomms concept, Mathematics Learning Group Prathom Sueksa 5 
which the author has created 1 set of objective test in 4 multiple choices and 30 questions in total. 
Statistics used in the analysis included: percentage, means, standard deviation and paired t-test. The 
findings showed that 1) the result of the development of mathematical sets according to Bloomms 
concept for Mathematics Learning Group, Prathom Sueksa 5 found out that developing the first 
activity set two weeks after developing the second activity set by using the process of PDCA (Plan-
P) (Do-D) (Check-C) (Action-A) as well as giving assistance and after school tutoring resulted in 
better average scores of the development of the second activity set in comparison with the first 
activity set 2) the studentms learning achievement from mathematical sets according to Bloomms 
Mathematics Learning Group Prathom Sueksa 5 found out that the post-test scores of the students 
were higher than the pre-test scores with statistical significance at the level of .05
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพการณในปจจุบันจะพบวาส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาและอยางรวดเร็ว บางคร้ังกระแสความเปล่ียนแปลงทําใหการรับขาวสารขอมูลมากเกินไป 
จนทําใหเราตองเลือกขอมูลขาวสารที่จําเปนและสําคัญ ๆ เพื่อไดขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจนดังนั้นการ
พิจารณา วิเคราะห แยกแยะขาวสารตาง ๆ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเยาวชนจะตองเปนผูคิดเปน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) กลาวถึง การคิดเปนวา การรูจักใชวิจารณญาณในการตัดสิน
ปญหา รวมท้ังใหมีการคิดอยางสรางสรรคในการแกปญหาเพ่ือท่ีจะตอบรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ในการพัฒนา
ศักยภาพทางการคิดของเด็กเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน และเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีนานาประเทศกําลัง
จับตามองและใหความสําคัญสูงสุดในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดหรือความคิดสรางสรรค 
ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะทางดานการคิด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีควร
พิจารณาเปนอันดับแรก เพราะพ้ืนฐานทางการเรียนท่ีสําคัญทุกวิชาไมใชอยูท่ีการทองจําแตเพียงอยาง
เดียว  ถึงแมคนท่ีมีความรูความจําอยางมาก แตไมสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นับเปน
การสูญเปลาทางการศึกษา ส่ิงเหลานี้จึงเปนปญหาท่ีเรากําลังประสบกันอยู เพราะระบบการศึกษาท้ัง
จุดประสงค การเรียนการสอน กิจกรรม ตลอดจนการวัดและประเมินผล  เนนการทองจําเนื้อหาท่ี
สอนใหกับเด็กจนเกินไป ไมสามารถพิจารณาถึงส่ิงท่ีตนเองไดรับ กังวลกับคะแนนซ่ึงเปนส่ิงสมมติ
อยางหน่ึงเพื่อมาวัดคุณภาพหรือระดับการศึกษาของตน การที่เราจะใหเด็กไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การเรียนนั้น เราสามารถสอนใหเด็กรูจักคิด และนําส่ิงท่ีเรียนไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณคา 
การสอนคิดไมใชเปนเร่ืองยากถาครูหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดทําความเขาใจและเปดใจกวางใหรับกับ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะทําใหการศึกษาในเร่ืองของการคิดเกิดข้ึนได                    

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายคําวา “คิด” หมายความวา ทําใหปรากฏเปนรูป
หรือประกอบใหเปนรูปหรือเปนเร่ืองข้ึนในใจ ใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเนคํานวณ มุง จงใจ ตั้งใจ 
สวนคําวา “วิเคราะห” มีความหมายวาใครครวญ แยกออกเปนสวน ๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท ดังนั้นคํา
วา คิดวิเคราะห จึงมีความหมายวา เปนการใครครวญ ตรึกตรองอยางละเอียดรอบคอบแยกเปนสวน ๆ 
ในเร่ืองราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาจุดเดน จุดดอยของเร่ืองนั้น ๆ และเสนอแนะส่ิงท่ีเหมาะสม
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อยางมีความเปนธรรมและเปนไปได ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหจึงสามารถกระทําได
โดยการฝกทักษะการคิดและใหนักเรียนมีโอกาสไดคิดวิเคราะห สามารถเสนอความคิดของตนและ
อภิปรายรวมกันในกลุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ โดยครูและนักเรียนตางยอมรับเหตุผลและความคิด
ของแตละคน โดยเช่ือวาไมมีคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว ซ่ึงเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546) 
ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถในการจําแนกแจกแจงและแยกแยะ
องคประกอบตาง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจจะเปนวัตถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสาเหตุท่ีแทจริง
ของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

สําหรับการพัฒนาการศึกษาของเด็กซ่ึงเปนอนาคตของชาติเปนบุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ เปนบุคคลแหงการเรียนรู สามารถแสวงหาความรู สรางความรูได
ดวยตนเอง เลือกรับขอมูลขาวสารที่เหมาะสมมีความรูท้ังหลักการและทักษะปฏิบัติท่ีมีมาตรฐาน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แตการเรียนการสอนท่ี
ผานมาไมไดนําไปสูการฝกใหเด็กไทยรูจักคิดสังเคราะห รูจักเลือกขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทยอยางชาญฉลาดหากแตกระบวนการเรียนการสอนมุงเนนทางดานความรูและความจํา 
ครูยึดแบบเรียนเปนหลัก ไมไดประยุกตหรือนําสาระดานอ่ืนท่ีสัมพันธกับสังคมหรือความสนใจของ
ผูเรียนมาอยูในกระบวนการเรียนการสอน ทําใหเด็กไทยคิดไมเปน ทําไมเปน แกปญหาไมเปน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) โดยเฉพาะการคิดแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ไมตรี 
อินทรประสิทธ์ิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและหัวหนาศูนยวิจัยเฉพาะทางดาน
คณิตศาสตรศึกษา(2555) กลาววา ท่ีผานมาวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตรของครูไทยไมไดสรางใหเด็ก
เกิดความคิดในการแกปญหา เวลาครูสอนก็บอกใหเด็กทําอยางเดียว เชน “หองเรียนคณิตศาสตร ป.1 
เวลาครูสอนครูก็จะเปดหนังสือใหเด็กอานตามวามีลูกเปดกี่ตัว ซ่ึงเปนการสอนภาษามากกวาการสอน
ตัวเลข  ครูมักไมสนใจวากระบวนการคิดของเด็กจะเปนอยางไร สนใจแคผลลัพธถูกหรือไม หรือ
คําตอบทําใหเด็กไมตองคิดอะไรมากนับนิ้วมาตอบขอใหคําตอบถูก แตส่ิงนี้ไมไดทําใหเด็กคิด
แกปญหา ดังนั้นวิธีท่ีครูคณิตศาสตรจะสอนใหเด็กเผชิญกับปญหาและคิดวิเคราะหแกปญหา ครูตอง
ปรับวิธีการสอนใหมโดยตองนําเสนอปญหาปลายเปดกับเด็ก  ดวยการตั้งโจทยสรางสถานการณ
ข้ึนมาใหเด็กแกปญหา ใหเวลาเด็กไดคิดวิเคราะหเอง โดยครูไมตองไปบอกอะไรเด็กซ่ึงเปนวิธีสอนท่ี
ทําใหเด็กคิดได” 

คณิตศาสตรเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการศึกษาวิทยาการตาง ๆ หลายสาขา เชน 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร ลวนตองอาศัยคณิตศาสตรเปนพื้นฐานท้ังส้ิน 
คณิตศาสตรยังมีบทบาทสําคัญมากตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
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สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณไดอยาง
ถ่ีถวนรอบคอบชวยคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, น.1) 
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งท่ีเปนเครื่องมือชวยฝกการคิดของผูเรียนไดเพราะโดยธรรมชาติของ
คณิตศาสตรแลวนั้นเปนวิชาแหงการคิด โดยจะคิดอยางยืดหยุน คิดเปนข้ันตอนอยางมีระบบไม
สับสน และเปนเหตุเปนผล  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยสรางเสริมคุณลักษณะที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตอ่ืน ๆ อีก เชน การสังเกต ความละเอียด การรูจักแกปญหา ซ่ึงในชีวิตประจําวันเราไดใช
ความรูในดานคณิตศาสตรอยูตลอดเวลา เชน การประมาณคา การซ้ือขาย วรสุดา บุญยไวโรจน (2530, 
น.67) คณิตศาสตรจึงเปนเคร่ืองมือท่ีจะปลูกฝงใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล 
แสดงความคิดอยางเปนระบบ มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา กรมวิชาการ (2545, น.1)  อีกท้ัง
ยังเปนวิชาท่ีพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนคนรูจักคิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบวิธีในการคิดและมี
ความชางสังเกต จากทักษะดังกลาวจึงสงผลใหผูเรียนนําไปเปนพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการสาขา
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ยุพิน พิพิธกุล (2534, น.1) 

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางเต็มความสามารถการ
นําความรู ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาการดําเนินชีวิต การศึกษาตอการ
มีเหตุผล มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ และสรางสรรค สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552, น.10) โดยไดกําหนดไววาคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบ
การศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแลว การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมี
คุณภาพนั้น จะตองมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร การ
นําเสนอ และการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552, น.59) ดังนั้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจึงตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ การจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จากการฝกปฏิบัติ ฝกใหคิดวิเคราะห และแกปญหา นอกจากนี้
กิจกรรมการเรียนรูตองผสมผสานสาระทั้งดานเนื้อหา และดานทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม ถูกตอง และเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ียึดผูเรียน
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เปนสําคัญ ผูสอนควรคํานึงถึงความถนัดความสนใจของผูเรียนและความแตกตางของผูเรียนเปน
สําคัญ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548) 

ซ่ึงในป ค.ศ. 1956 บลูม (Bloom) และคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิ
พิสัย (Cognitive domain) วามีลักษณะเปนกระบวนการทางปญญาท่ีเปนลําดับข้ัน (Benjamin 
Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) และจะคอย ๆ เพิ่มความซับซอนข้ึนเร่ือย ๆ 
จนกระท่ังถึงข้ันสุดทาย ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญจากเนื้อหาท่ีได 
เปนผลทําใหมีความสามารถการคิดข้ันพื้นฐานไปสูการคิดระดับสูงได นักเรียนจะเขาใจเนื้อหาสาระ
ไดอยางชัดเจน และวิเคราะหความสัมพันธของเหตุและผล หลักการ ประเด็นยอยสูประเด็นใหญ  และ
แกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดในท่ีสุด สุวัฒก นิยมคา (2531, น.299) กลาววา สมรรถภาพทางพุทธิพิสัยหรือ
ความสามารถในดานความรูและความคิดตามแนวของบลูม (Bloom) หมายถึง ความสามารถในการ
ระลึกไดและจําไดในความรูท้ังหลายท่ีเรียนมาแลว ความสามารถในการอธิบายและยกตัวอยาง
ประกอบไดความสามารถในการนําความรูไปใชในการแกปญหาและใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ไดความสามารถในการแยกแยะส่ิงตาง ๆ การรวบรวมและประมวลขอมูลตาง ๆ เขาเปนความรูใหม
รวมทั้งการวินิจฉัยและช่ังใจวาจะตัดสินใจในเร่ืองใด อยางไร เพราะอะไร จะเห็นวาความสามารถ
ดานความรูความคิดนี้ จะเกี่ยวของกับความสามารถของสมองลวน วรัญญา วิศาลาภรณ (2533, น.88) 
ไดกลาววาพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย เปนความสามารถทางดานการคิด และความสามารถทาง
ปญญา  พฤติกรรมทางดานพุทธิพิ สัยท้ัง  6 ดานตามแนวคิดของบลูม  (Bloom) นั้นหมายถึง
ความสามารถดานการคิด ซ่ึงมีความสําคัญตอตัวผูเรียนและทางดานการศึกษา ผูเรียนทุกคนจะตองมี 
เพื่อพัฒนาสติปญญาของตัวผูเรียนเอง 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชแนวคิดพฤติกรรม
การเรียนรูดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ของบลูม ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) ความ
เขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห 
(Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และชวยทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
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1.2  คําถามงานวิจัย 
คําถามในการวิจัย ไดกําหนดไวดังนี ้

       1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 สามารถนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพไดหรือไม 
       2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม    
 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
       1.  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5    
       2.  เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
       1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 สามารถนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       2.  การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

กลุมเปาหมายในการวิจัย 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจ

ทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน 
เนื้อหาในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 

(Cognitive domain) ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช 
(Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) การประเมินคา (Evaluation) และ
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หนวยการเรียนรูจํานวน 7 หนวย จากหนังสือเสริมการพัฒนาผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เลม 1 (ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิมพคร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2556)  

ระยะเวลาในการวิจัย 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

 
1.6  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด  

พัฒนาตามแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก 
ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห 
(Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) ประกอบไปดวยหนวยการ
เรียนรูจํานวน 7 หนวย จากหนังสือเสริมการพัฒนาผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 เลม 1 (ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิมพคร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2556) ดังนี้ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000  
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ  
หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง มุม  
หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน  
หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน  
หนวยการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง เศษสวน      
หนวยการเรียนรูท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 
ตัวแปรตาม คือ  

       1.  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
       2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
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กรอบความคิด 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดาน
พุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก 

ความรูความจาํ (Knowledge) 
ความเขาใจ (Comprehension) 
การนําไปใช (Application) 
การวิเคราะห (Analysis) 

การสังเคราะห (Synthesis) และ 
การประเมินคา (Evaluation) 

ตัวแปรตน 
      ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5จํานวน 7 ชุด 

ตัวแปรตาม 
      1. ผลการพัฒนาชุดกจิกรรมคณิตศาสตร
ตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
      2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใช
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

หนวยการเรียนรู 7 หนวย  
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ  
                                    และการหารจํานวนนับ  
หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง มุม  
หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน 
หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน 
หนวยการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง เศษสวน  
หนวยการเรียนรูท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ  
                                    และการหารเศษสวน 
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1.7  นิยามศัพทใชในการวิจัย  
       1.7.1  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร หมายถึง ชุดแบบฝกหัด จํานวน 7 ชุด ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบ
ไปดวยหนวยการเรียนรูจํานวน 7 หนวย จากหนังสือเสริมการพัฒนาผูเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เลม 1 (ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิมพคร้ังท่ี 7 
พ.ศ. 2556) ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000  
ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ  
ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง มุม  
ชุดกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน  
ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สถิตแิละความนาจะเปน  
ชุดกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง เศษสวน      
ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 

       1.7.2  แนวคิดของบลูม หมายถึง ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร จํานวน 7 ชุด ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตาม
แนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) 
ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห 
(Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation)      
       1.7.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขอสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 
ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
 
1.8  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.8.1  การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สามารถนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ       
       1.8.2  กลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

 
 

 

DPU



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกีย่วของ ผูวิจัยไดแบงเปนหวัขอดังตอไปนี ้

2.1  พฤติกรรมการเรียนรูดานพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
       2.1.1  ความรูความจํา (Knowledge)  
       2.1.2  ความเขาใจ (Comprehension)  
       2.1.3  การนําไปใช (Application)  
       2.1.4  การวิเคราะห (Analysis)  
       2.1.5  การสังเคราะห (Synthesis)  
       2.1.6  การประเมินคา (Evaluation) 
2.2  ชุดกิจกรรม 
        2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางชุดกิจกรรม 
        2.2.2  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
       2.2.3  ประเภทของชุดกิจกรรม 
       2.2.4  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
       2.2.5  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
2.3  คณิตศาสตรกับการเรียนการสอน 
       2.3.1  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
       2.3.2  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
       2.3.3  หลักการสอนคณติศาสตร 
       2.3.4  การคิดตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร 
2.4  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.2  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.3  การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.4  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

DPU



10 

       2.4.5  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.6  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.7  ประโยชนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.8  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
2.5  การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน 
       2.5.1  แนวคิด มโนทัศนและการวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน 
       2.5.2  แนวคิด หลักการ และคุณคาการวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 
       2.5.3  ข้ันตอนการวจิัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
       2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 
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2.1  พฤติกรรมการเรียนรูดานพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
Benjamin S. Bloom ชวาล แพรัตกุล (2525, น.7) ไดจําแนกพฤติกรรมทางการศึกษา

ออกเปน 3 ดาน คือ พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัยโดยพฤติกรรมท่ี
ตองการศึกษา คือ พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย แบงออกเปน 6 ดาน ดานความรูความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

ชวลิต ศรีคํา และชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2552, น.1-4) กลาววา การจัดพฤติกรรมการเรียนรู
ของ Benjamin Bloom ซ่ึงพัฒนาข้ึนในชวงท่ี 6 ของศตวรรษท่ี 20 (1950 – 1959) โดยใชหลักจําแนก
อันดับ (Taxonomy) ซ่ึงแยกพฤติกรรมการเรียนรูออกไดเปน 3 ดาน คือ 

1) พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) 
ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห
(Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) 

2) พฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective domain) ไดแก การรับรู (Receiving) การตอบสนอง
(Responding) การเห็นคุณคา (Valuing) การจัดระบบและการสรางกรอบความคิด (Organization and 
Conceptualising) และการสรางลักษณะนิสัย (Characterization by value or Value Concept) 

3) พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ไดแก การเลียนแบบ (Imitation) 
การทําตามแบบ (Manipulation) การทําอยางถูกตอง (Precision) ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
(Articulation) การทําอยางเปนธรรมชาติ หรืออัตโนมัติ (Naturalization) 

พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
พฤติกรรมการเรียนรูท่ีแสดงถึงความสามารถในการคิดหรือกระบวนการทางปญหา คือ

พฤติกรรมการเรียนรูดานพุทธิสัย เนื่องจาก เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนรูดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
domain) เปนสมรรถภาพทางสติปญญาหรือทางสมองของผูเรียนในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ท่ีผูเรียน
จะตองอาศัยความสามารถทางสมองเปนท่ีตั้งของการคิดในระดับตาง ๆ รวมทั้งจดจํา เชน การเรียน
วิชาคณิตศาสตร การแกปญหาทางวิทยาศาสตร การทําความเขาใจในการอาน การเขียนเรียงความการ
คิดประดิษฐส่ิงใหม ๆ เปนตน ซ่ึงในป ค.ศ. 1956 บลูม (Bloom) และคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การรับรูหรือพุทธิพิสัย (Cognitive domain) วามีลักษณะเปนกระบวนการทางปญญาท่ีเปนลําดับข้ัน 
(Benjamin Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) และจะคอย ๆ เพิ่มความซับซอนข้ึนเร่ือย 
ๆ จนกระท่ังถึงข้ันสุดทายท้ังหมด 6 ข้ัน ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 2.1  แสดงกระบวนการทางปญญา 6 ข้ันของบลูม   
                  (Benjamin Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนความคิด 

สวนความจํา 
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ชวาล แพรัตกุล (2525, น.6-50) ไดเขียนความสัมพันธของพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยท้ัง 6 
ประเภท แยกออกเปนชนิดยอยได 21 ชนิด โดยแตละชนิดไมไดเปนอิสระจากกัน แตจะเกี่ยวเนื่อง
ตลอดท้ังระบบ และจะเรียงจากชนิดท่ีใชความคิดสามัญแบบงาย ๆไปหาแบบยากท่ีคิดลึกซ้ึงมากข้ึน 
ๆตามลําดับ 

สุวัฒก นิยมคา (2531, น.299) กลาววา สมรรถภาพทางพุทธิพิสัยหรือความสามารถใน
ดานความรูและความคิดตามแนวของบลูม (Bloom) หมายถึง ความสามารถในการระลึกไดและจําได
ในความรู ท้ังหลายท่ีเ รียนมาแลว  ความสามารถในการอธิบายและยกตัวอยางประกอบได
ความสามารถในการนําความรูไปใชในการแกปญหาและใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
ความสามารถในการแยกแยะส่ิงตาง ๆ การรวบรวมและประมวลขอมูลตาง ๆ เขาเปนความรูใหม
รวมท้ังการวินิจฉัยและช่ังใจวาจะตัดสินใจในเร่ืองใด อยางไร เพราะอะไร จะเห็นวาความสามารถ
ดานความรูความคิดนี้ จะเกี่ยวของกับความสามารถของสมองลวน 

วรัญญา วิศาลาภรณ (2533, น.88) ไดกลาววาพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย เปน
ความสามารถทางดานการคิด และความสามารถทางปญญาจากท่ีกลาวมาขางตน พฤติกรรมทางดาน
พุทธิพิสัยทั้ง 6 ดานตามแนวคิดของบลูม (Bloom) นั้นหมายถึงความสามารถดานการคิด ซ่ึงมี
ความสําคัญตอตัวผูเรียนและทางดานการศึกษา ผูเรียนทุกคนจะตองมีเพื่อพัฒนาสติปญญาของตัว
ผูเรียนเอง 

สรุปไดวา พฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ 
(Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห(Synthesis) 
และการประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถทางดานการคิด และความสามารถทางปญญา ซ่ึง
ผูเรียนทุกคนจะตองมีเพื่อพัฒนาสติปญญาของตัวผูเรียนเอง และสามารถนําความรูไปใชในการ
แกปญหาและใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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1.00 ดานความรู-ความจํา 
1.10 ความรูในเน้ือเรื่อง 

1.11 ความรูเก่ียวกับศัพทและนิยาม 
1.12 ความรูเก่ียวกับกฎและความจริงสําคัญ 

1.20 ความรูในวิธีการดําเนินงาน 
1.21 ความรูเก่ียวกับระเบียบแบบแผน 
1.22 ความรูเก่ียวกับลําดับช้ันและแนวโนม 
1.23 ความรูเก่ียวกับการจัดประเภท 
1.24 ความรูเก่ียวกับเกณฑ 
1.25 ความรูเก่ียวกับวิธีการ 

1.30 ความรูรวบยอด 
1.31 ความรูเก่ียวกับหลักวิชาการและการขยาย 
1.32 ความรูเก่ียวกับทฤษฎีและโครงสราง 

2.00 ดานความเขาใจ 
2.10 การแปลความ 
2.20 การตีความ 
2.30 การขยายความ 

3.00 ดานการนําไปใช 
4.00 ดานการวิเคราะห 

4.10 วิเคราะหความสําคัญ 
4.20 วิเคราะหความสัมพันธ 
4.30 วิเคราะหหลักการ 

5.00 ดานการสังเคราะห 
5.10 สังเคราะหขอความ 
5.20 สังเคราะหแผนงาน 
5.30 สังเคราะหความสัมพันธ 

6.00 ดานการประเมินคา 
6.10 การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายใน 
6.20 การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายนอก 

        
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  แผนภูมิแสดงความสัมพันธพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 

DPU



15 

       2.1.1  ความรูความจํา (Knowledge) 
    ความรูความจําตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน 
ดังนี้ ชวาล แพรัตกุล (2525, น.6-50) กลาววา ความรูความจํา หมายถึงความสามารถของสมองในการ
ระลึกเร่ืองราวหรือประสบการณท้ังปวงท่ีเคยเรียนมาแลวได พฤติกรรมดานนี้แยกยอยเปน 3 ดาน คือ 
    1.  ความรูในเน้ือเร่ือง เปนความรูความจําท่ีเกี่ยวกับขอเท็จจริงในเร่ืองราว หรือเหตุการณ  
ตาง ๆ แบงได 2 แบบคือ 
         1.1  ความรูเกี่ยวกับศัพทและนิยาม เกี่ยวกับความหมายของศัพท หรือนิยามตาง ๆ ท่ีเคย
ใหนักเรียนทองจําเอาไว 
         1.2  ความรูเกี่ยวกับกฎ ความจริง ความสําคัญ เกี่ยวกับเร่ืองราว เหตุการณ กฎสูตร 
ขอเท็จจริงตามตํารา 
    2.  ความรูในวิธีดําเนินการ เปนข้ันตอน แนวทางขบวนการหรือวิธีดําเนินการข้ันตอนการ
ปฏิบัติ กฎเกณฑ และคตินิยมของการปฏิบัติ หรือการดําเนินการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือของเร่ืองราวใด
เร่ืองราวหนึ่ง แบงออกเปน 5 ดานคือ 
         2.1  ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ประเพณีระเบียบ
แบบแผน แบบฟอรม และขนบธรรมเนียมประเพณีตามท่ีสังคมนิยม 
         2.2  ความรูเกี่ยวกับลําดับข้ันและแนวโนม เปนการถามเพ่ือทดสอบวา นักเรียนสามารถ
จําข้ันตอนของเร่ืองราว เหตุการณ หรือแนวโนมของเหตุการณเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน ลักษณะของวิชาท่ี
ถามไดแบบน้ี ตองเปนเนื้อหาวิชาท่ีสามารถแบงเปนตอน ๆ ตอเนื่องกัน หรือเปนเนื้อหาท่ีเคยปรากฏ
ข้ึนแลว เหตุการณตามมาเปนทํานองเดียวกันเชนนั้นทุกคร้ังไป 
         2.3  ความรูเกี่ยวกับการจัดประเภท เกี่ยวกับความสามารถในการจําแนก การจัด
หมวดหมู การคัดส่ิงตาง ๆ ของการถามจัดประเภท เปนการวัดความจําวารูลักษณะเฉพาะของประเภท
เหลานั้นหรือไม 
         2.4  ความรูเกี่ยวกับเกณฑ วัดความสามารถในการบอกหลักเกณฑในการวินิจฉัย และ
หลักเกณฑในการเปรียบเทียบเหตุการณ หรือเร่ืองราว เปนการถามเพียงเพื่อใหตอบหลักเกณฑ หรือ
คุณสมบัติท่ีใชเปนหลัก 
         2.5  ความรูเกี่ยวกับวิธีการ เกี่ยวกับความจําในวิธีปฏิบัติงานตามหลักวิชา ตามท่ีไดเรียน
ไปแลววา  ส่ิงนั้นหรือกิจกรรมนั้นจะตองทําโดยวิ ธีใดหรือปฏิบัติอยางไร  วิ ธีใดจึงทําใหมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
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    3.  ความรูรวบยอด หมายถึง ความรูเกี่ยวกับความคิดสําคัญ หลักการสําคัญ ขอสรุปท่ัวไป 
ทฤษฎี และโครงสรางท่ีเปนหัวใจ หรือแกนแทของเร่ืองนั้น ความรูรวบยอดในวิชาใดจึงเปนความรู
ในเนื้อหาแกนแทของวิชานั้นความหมายของความรูรวบยอดมี 2 ประการ คือ 
         3.1  เปนการหาคติ หวัใจ และหลักการของเร่ืองราวหรือเหตุการณ ท่ีครอบคลุมเร่ืองราว
ไดอยางกวางขวาง 
         3.2  เปนการนําเอาหลักวิชาหรือคติหลักการไปอธิบายการเกิดของเหตุการณ 
สถานการณใหม ท่ีคลายคลึงกันแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
                 3.2.1  ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา หมายถึงความสามารถในการ
จําหลักการและขอสรุปท่ัวไป ท่ีเปนหัวใจหรือตัวรวมของส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงในการจําเกี่ยวกับการนํา
หลักการไปเกี่ยวของกับสภาพเหตุการณอ่ืน ๆ ตามท่ีสอนไวแลว 
                 3.2.2  ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง ผูตอบสามารถหาคติหรือหลักการจาก
การเอาหลาย ๆ ส่ิงหลาย ๆ อยาง เนื้อหามาสัมพันธกัน วามีโครงสรางใดรวมกันท่ีเหมือนกัน หรือมี
ทฤษฎีใดท่ีเหมือนกัน นั่นคือ การรวมความรูยอย ๆ เขามาเปรียบเทียบลักษณะของโครงสรางใหม 
    ภัทรา นิคมานนท (2529, น.102) กลาววา ความรูความจําเปนความสามารถในการระลึกได
ถึงเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเคยมีประสบการณท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
    สุวัฒน  นิยมคา (2531, น.300-305) กลาววา ความรูความจํา หมายถึงพฤติกรรมท้ังหลาย ซ่ึง
เนนการจําไดหรือการระลึกไดในความรู เหตุการณหรือวัตถุส่ิงของตาง ๆ ท่ีตนเองเคยมีประสบการณ
มาแลว ตามความหมายน้ี ความจําก็ไมมีอะไรมากไปกวา ความสามารถในการจดจําส่ิงท่ีเรียนไปแลว 
หรือมีประสบการณมาแลวได เม่ือถูกถามก็สามารถบอก ระบุ ช้ี หยิบ จับส่ิงเหลานั้นไดถูกตอง
เหมือนเดิม เปนการฟนความหลังวายังจําไดอยูหรือไมเทานั้น เชนเดียวกับคอมพิวเตอรซ่ึงเราสามารถ
เรียกขอมูลท่ีบันทึกไวในหนวยความจําของมัน ออกมาปรากฏใหเห็นบนจอไดอีกในรูปแบบเดิม โดย
ไมมีการปรุงแตงอยางใด ความรูท่ีจะตองจดจํานี้ บลูม (Bloom) ไดจําแนกออกเปน 9 ประเภทดวยกัน
ดังนี้ 
    1.  ความรูเกี่ยวกับเทอมเฉพาะหรือคําศัพท (Terminology) 

2.  ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงปลีกยอยเฉพาะราย (Specific Facts) 
3.  ความรูเกี่ยวกับขอตกลงท่ีเปนแบบแผน (Conventions) 
4.  ความรูเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนและแนวโนม (Trends & Sequences) 
5.  ความรูเกี่ยวกับประเภทและกลุมของส่ิงตาง ๆ (Classification Categories) 
6.  ความรูเกี่ยวกับเกณฑท่ีใช (Criteria) 
7.  ความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีและวิธีการใช (Methodology) 
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8.  ความรูเกี่ยวกับหลักการและขอสรุปท่ัวไป (Principles & Generalization) 
9.  ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง (Theories & Structures) 

    วารีรัตน ชนกนําชัย (2532, น.36) กลาววา ความรูความจํา เปนความสามารถท่ีผูเรียนเก็บ
และระลึกในความรูวิทยาศาสตรตาง ๆ ท่ีเรียนมาไดในลักษณะท่ีผูเรียนแสดงออกในรูปของการ
จําแนกและการระลึกในความรูวิทยาศาสตรนั้น ๆ ไดถูกตองเหมือนเดิม โดยไมมีการปรุงแตงแตอยาง
ใด 
    สรุปไดวา ความรูความจํา เปนการคิด หรือนึกถึงเร่ืองราวท่ีผานมาไดอยางถูกตอง โดย
อาศัยประสบการณเดิมท่ีเคยประสบพบเจอมา 
       2.1.2  ความเขาใจ (Comprehension) 
    ความเขาใจตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกันดังนี้ 
ชวาล แพรัตกุล (2525, น.6-50) กลาววาความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการนําเอาความรู
ความจํา ไปดัดแปลง ปรับปรุง หรือเสริมแตงใหมีรูปลักษณะใหม เพื่อนําไปใชกับสถานการณอ่ืน
ใหมท่ีแปลกออกไป แตก็ยังมีบางส่ิงบางอยางคลายกับของเดิมอยูบาง ดังนั้นผูจะมีความสามารถเชนนี้
ไดจะตองรูความหมายและรายละเอียดยอย ๆ ของเร่ืองนั้นมากอน รูความเกี่ยวของสัมพันธระหวาง
ช้ินความรู   ยอย ๆ เหลานั้น สามารถอธิบายส่ิงเหลานั้น ดวยสํานวนภาษาใหมของตนเองได และเม่ือ
พบส่ิงใดท่ีสภาพทํานองเดียวกับท่ีเคยเรียนมาแลว ก็สามารถตอบและอธิบายได แบงออกได 3 ชนิด
คือ 
    1.  ดานการแปลความ ไดแก คําถามท่ีใหอธิบายความตามลักษณะและนัยของเร่ืองราวตาง 
ๆ โดยใหแปลเร่ืองราวตาง ๆ โดยใหแปลเร่ืองราวเดิมออกมาเปนคําพูดใหม ลักษณะใหมตามนัยเดิม 
    2.  ดานการตีความ เปนการเอาความหมายจากการแปลความท้ังหมดมารวมกันแลวสรุป
หรือขยายความนั้นตามแนวใหม ทัศนะใหม เพื่อใหไดผลลัพธแปลกใหมไปจากเดิม 
    3.   ดานการขยายความ เปนการถามความสามารถในการใชขอเท็จจริง หรือสภาพปจจุบัน
ไปพยากรณหรือขยายความคิด คาดคะเนขอเท็จจริง หรือเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีไกลจากท่ีเปนอยูอยาง
สมเหตุสมผลมีลักษณะคลายกับการสรางจินตนาการโดยใชขอเท็จจริงเปนหลักนั่นเอง การตั้งคําถาม
วัดความเขาใจในแงการขยายความอาจจะใหเร่ืองราวเหตุการณหรือขอเท็จจริง 
    ไพศาล หวังพานิช (2526, น.105) กลาววา เปนความสามารถในการนําความรูความจําไป
ดัดแปลงปรับปรุง เพื่อใหสามารถจับใจความอธิบายเปรียบเทียบยนยอเร่ืองราวความคิดขอเท็จจริง   
ตาง ๆ เปนทํานองเดียวกับของเดิม ไดบุคคลท่ีมีความเขาใจในส่ิงใดท่ีสามารถแปลความหมาย ตีความ
หรือ ขยายความกับส่ิงนั้นได 
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    ภัทรา นิคมานนท (2529, น.107-110) กลาววา ความเขาใจตามความหมายของบลูม 
(Bloom) คือ ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ 
    1.  การแปลความ เปนความสามารถในการส่ือความหมายจากภาษาหนึ่ง หรือแบบฟอรม
หนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งหรืออีกฟอรมหนึ่ง 
    2.  การตีความ เปนการเอาผลจากการแปลหลาย ๆ ส่ิงมาผสมสัมพันธกัน แลวมาสรุปเปน
ผลลัพธใหมในแงมุมตาง ๆ กันอยางมีความหมาย 
    3.  การขยายความ เปนการขยายแนวความคิดใหกวางไกลไปจากขอมูลออกไปอีกเพื่อทํา
ใหสามารถกําหนดความหมาย คาดคะเนผลที่ตามมาไดอยางมีเหตุผลถูกตองตามหลักเกณฑ ไมใช
เปนการเดาสงเดช 
    สุวัฒน นิยมคา (2531, น.305-306) กลาววา ความเขาใจตามความหมายของบลูม (Bloom) 
จะเปนการนําความรู ความจําท่ีเรามีอยูแลว ไปส่ือความหรืออธิบายใหคนอ่ืนเขาใจในรูปแบบตาง ๆ 
กัน ดวยความคิดของตนเอง โดยคงความหมายเดิมไวทุกประการ บลูม (Bloom) ไดจําแนกความเขาใจ
ไว    3 ประเภทดวยกัน คือ การแปลความ การตีความ การขยายความ 
    วารีรัตน ชนกนําชัย (2532, น.39) กลาววา ความเขาใจเปนความสามารถท่ีผูเรียนแสดงออก
ในลักษณะของการนําความรูความจําในความรูวิทยาศาสตรตาง ๆ ท่ีมีอยูแลว ไปส่ือความหรืออธิบาย
ใหคนอ่ืนเขาใจในรูปแบบตาง ๆ กัน ดวยความคิดของตนเอง โดยคงความหมายเดิมไวทุกประการ 
ไดแก ความสามารถในการแปลความหมาย การตีความ และการขยายความ 
    อัญชัญ ธรรมสิทธ์ิ (2541, น.17) กลาววา ความเขาใจเปนสมรรถภาพข้ันแรกของตัวปญญา 
เปนการนําเอาความรูท่ีมีอยูเดิมไปใชในการดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อเสริมแตงความรูเดิมใหมีลักษณะ
ใหมอยางสมเหตุสมผลแตยังคงความหมายเดิมไวจากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความเขาใจ เปน
ความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ ส่ิงตาง ๆ ได โดยยังคงความหมายไวใน
ความหมายเดิม 
    สรุปไดวา ความเขาใจเปนความสามารถที่ผูเรียนแสดงออกในลักษณะของการนําความรู
ความจําในความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวไปใชในการดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อเสริมแตงความรูเดิมใหมี
ลักษณะใหมอยางสมเหตุสมผลแตยังคงความหมายเดิมไว 
       2.1.3  การนําไปใช (Application) 
    การนําไปใชตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกันดังนี้ 
    ชวาล แพรัตกุล (2525, น.211) กลาววา การนําไปใชเปนความสามารถในการนําความรูและ
ความเขาใจในเรื่องราวที่ตนเองมีไปใชแกปญหาที่แปลกใหม ทํานองเดียวกับเร่ืองนั้นไดลักษณะท่ี
เปนปญหาไดจะตองเปนเร่ืองราวหรือเหตุการณ ท่ีผูเรียนไมคุนเคยไมเหมือนของเดิมท่ีเรียนมา และ
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ตองเปนคําถามท่ีซอนเง่ือนไข ทําใหเกิดปญหา การท่ีจะตอบปญหาเหลานี้ไดผูตอบตองใช
ความสามารถทางหลักวิชาท่ีเกี่ยวของดวย 
    สุวัฒน นิยมคา (2531, น.306-307) กลาววา การนําไปใชตามความหมายของบลูม (Bloom) 
หมายถึง การนําความรูไปใชในการแกปญหา ปญหานี้อาจจะเปนปญหาเดิมแตในสถานการณใหม
หรือเปนปญหาใหมท่ีไมเคยพบมากอนก็ได แตในการแกปญหาจะอาศัยเฉพาะความรูท่ีเคยเรียนรู
มาแลวเทานั้น เชน นักเรียนเคยขับรถยนตในท่ีราบ ตอมามีความจําเปนจะตองขับข้ึนภูเขาจะทํา
อยางไร  (ปญหาใหมสําหรับนักเรียน) หรือนักเรียนเคยเรียนเฉพาะการบวกเลขจากตัวเลขเชน 3 + 2 = 
5 ตอมาครูสรางโจทยวานักเรียนมีเงินอยู 3 บาท แมใหอีก 2 บาท นักเรียนจะมีเงินท้ังส้ินเทาใด 
(ปญหาเดิมแตในสถานการณใหม) 
    วารีรัตน ชนกนําชัย (2532, น.40) กลาววา การนําไปใชเปนความสามารถท่ีผูเรียนนําเอา
ความรูและความเขาใจในความรูวิทยาศาสตรตาง ๆ ท่ีไดเรียนมา ไปใชในการแกปญหา ซ่ึงปญหาน้ี
อาจจะเปนปญหาเดิมแตในสถานการณใหม หรือเปนปญหาใหมท่ีไมเคยพบมากอนก็ได แตในการ
แกปญหาจะอาศัยเฉพาะความรูวิทยาศาสตรท่ีเคยเรียนรูมาแลวเทานั้น 
    อัญชัญ ธรรมสิทธ์ิ (2541, น.17) กลาววา การนําไปใชเปนความสามารถในการนําเอา
ความรูความจํา ความเขาใจ ในเร่ืองราวท่ีมีอยูเดิมไปใชในการแกปญหา ท่ีมีลักษณะแปลกใหมแต
คลายคลึงกับเร่ืองท่ีเคยพบมากอนไดจากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การนําไปใช เปนการนําเอา
ประสบการณท่ีเคยมีมามาประยุกตใชแกปญหาใหมท่ีไมเคยประสบพบเจอมากอน 
    สรุปไดวา การนําไปใชเปนความสามารถท่ีผูเรียนนําเอาความรูและความเขาใจในความรู
ตางๆ ท่ีไดเรียนมา ไปใชในการแกปญหา ท่ีมีลักษณะแปลกใหมแตคลายคลึงกับเร่ืองท่ีเคยพบมากอน
ได 
       2.1.4  การวิเคราะห (Analysis) 
    การวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกันดังนี้ 
    ชวาล แพรัตกุล (2525, น.257) กลาววา การวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกวัตถุ
ส่ิงของตาง ๆ ท่ีมีอยูรอบตัว หรือเร่ืองราวและเหตุการณใด ๆ ก็ไดออกเปนสวนยอยตามหลักการและ
กฎเกณฑท่ีกําหนดให เพื่อคนหาความจริงตาง ๆ ท่ีแฝงอยูในเร่ืองราวนั้น ๆ แบงออกเปน 3 ประเภท
คือ 
    1.  การวิเคราะหความสําคัญ ไดแกการคนหาลักษณะเดนดอยของเรื่องราวนั้น เชน 
จุดสําคัญหรือจุดบกพรองของเร่ือง ใหจําแนกประเภทและใหหาเลศนัยของคําพูด และการกระทํา  
ตาง ๆ 
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    2.  การวิเคราะหความสัมพันธ เปนคําถามเก่ียวกับการคนหาความเกี่ยวของสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะตาง ๆ ของเร่ือง ของเหตุการณวาพาดพิง เกี่ยวโยงกันอยางไร มากนอยเพียงใด 
    3.  การวิเคราะหหลักการ เปนการถามเพื่อคนหาโครงสราง และระบบของวัตถุส่ิงของ
เร่ืองราวและการกระทําตาง ๆ วาการท่ีส่ิงนั้นคุมกันเปนเอกรูปหรือสามารถรวมกันจนดํารงสภาพ
เชนนั้นอยูได เนื่องจากอะไร โดยยึดหลักอะไรเปนแกนกลาง หรือมีส่ิงใดมาเปนตัวเช่ือมโยง 
    สุวัฒน นิยมคา (2531, น.307-310) กลาววา การวิเคราะหตามความหมายของบลูม (Bloom) 
หมายถึง ความสามารถในการแยกวัตถุส่ิงของอยางหน่ึงออกเปนสวนประกอบยอย ๆ และการมองหา
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบเหลานั้น รวมท้ังการมองหาวิธีการรวมตัวกันข้ึนเปนวัตถุส่ิงของ 
นั้น ๆ ดวย บลูม (Bloom) ไดจําแนกการวิเคราะหออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
    1.  การวิเคราะหหาองคประกอบ (Analysis of Elements) 
    2.  การวิเคราะหหาความสัมพันธ (Analysis of Relationships) 
    3.  การวิเคราะหหาหลักการท่ีรวมกันเปนระบบ (Analysis of Organizational Principles) 
    วารีรัตน ชนกนําชัย (2532, น.44) กลาววา การวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกวัตถุ
ส่ิงของ เร่ือง เหตุการณ หรือปรากฏการณทางวิทยาศาสตรออกเปนสวนประกอบยอย ๆ ได และการ
มองหาความสัมพันธระหวางสวนประกอบเหลานั้นได ไดแกความสามารถในการวิเคราะหหา
องคประกอบ การวิเคราะหหาความสัมพันธ และการวิเคราะหหาหลักการท่ีรวมกันเปนระบบ 
    อัญชัญ ธรรมสิทธ์ิ (2541, น.23) การวิเคราะหเปนความสามารถในการจําแนกรายละเอียด
เร่ืองราว เหตุการณส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูรอบตัวออกเปนสวนยอย ๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑท่ีกําหนด
ข้ึน เพื่อคนหาความจริงท่ีแอบแฝงอยู 
    สุวิทย มูลคํา (2548, น.9) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะห หมายถึงความสามารถใน
การจําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนวัตถุส่ิงของ เร่ืองราวหรือ
เหตุการณและหาความสัมพันธ เชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสภาพความเปน
จริงหรือส่ิงสําคัญของส่ิงท่ีกําหนดให 
    สรุปไดวา การวิเคราะหเปนความสามารถในการจําแนกรายละเอียดเร่ืองราว เหตุการณส่ิง
ตาง ๆ เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของส่ิงท่ีกําหนดให 
       2.1.5  การสังเคราะห (Synthesis) 
    การสังเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกันดังนี้ 
    ชวาล แพรัตกุล (2525, น.321) กลาววา การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
รวบรวมส่ิงตาง ๆ ตั้งแตสองชนิดข้ึนไปใหกลายเปนส่ิงสําเร็จรูปช้ินใหมท่ีมีลักษณะแปลกไปจากเดิม 
เชน แมครัวนําเอาพริก กะป หอม กระเทียม และเคร่ืองปรุงตาง ๆ มาผสมกันจนกลายเปนน้ําพริกหรือ
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แกงเผ็ดท่ีมีรสชาติผิดไปจากส่ิงยอย ๆ ของเดิม หรือนักคณิตศาสตรนําเอาขอเท็จจริงเร่ืองสัดสวน 
และรอยละมาผสมกันเปนสูตรสําเร็จสําหรับคิดหาดอกเบ้ีย เปนตน แบงออกเปน 3 แบบดังนี้ 
    1.  การสังเคราะหขอความ เปนการนําเอาความรูและประสบการณตาง ๆ มาผสมกันเพื่อให
เกิดเปนขอความหรือผลิตผล หรือการกระทําใหมท่ีสามารถใชส่ือสารความคิดและอารมณระหวาง
บุคคลกับผูอ่ืนได เชน การพูดบรรยายช้ีแจง การแตงคําประพันธ การวาดภาพ และการแสดงขับรอง
ดนตรี เปนตน 
    2.  การสังเคราะหแผนงาน คือการกําหนดแนวทางและขั้นตอนของการปฏิบัติงานใด ๆ
ลวงหนา เพื่อใหดําเนินงานของกิจการนั้นราบร่ืน และบรรลุผลตรงตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว รูปของคําถามชนิดนี้มักจะเปนแบบสรางสถานการณหรือบอกเร่ืองราว แลวกําหนดเง่ือนไขให 
    3.  การสังเคราะหความสัมพันธ หมายถึงการเอาความสําคัญและหลักการตาง ๆ มาผสมให
เปนเร่ืองเดียวกัน ทําใหเกิดส่ิงสําเร็จรูปชนิดใหม ท่ีมีคุณสมบัติแตกตางไปจากเดิมมีแนวคิดใหมท่ีมี
ประสิทธิภาพและหนาท่ีบางอยางผิดแปลกไปจากเรื่องยอย ๆ เดิมการสังเคราะหความสัมพันธนี้ มี
ลักษณะคลายกับการริเร่ิมสรางสรรคซ่ึงมีความหมายหมายถึงการนําเอาของเกาของเดิมท่ีมีอยูแลวมา
ปรับปรุงแกไขและเสริมสรางลักษณะหนาท่ี คุณคาสูงกวาเดิม หรือใชประโยชนไดมากกวา และ
ประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
    ภัทรา นิคมานนท (2529, น.114-116) กลาววา การสังเคราะหตามความหมายของบลูม 
(Bloom) คือความสามารถในการนําส่ิงตาง ๆ หรือหนวยตาง ๆ ตั้งแต 2 ส่ิงข้ึนไปเปนเร่ืองเดียวกัน 
เพื่อเปนส่ิงใหม เร่ืองใหม ท่ีมีคุณลักษณะบางอยางแปลกพิสดารไปจากสวนประกอบยอยของเดิม 
การรวมนี้อาจเปนการรวมวัตถุส่ิงของ ขอเท็จจริง ขอความท่ีรวบรวมไดผนวกกับความคิดเห็น
สวนตัวเขาดวยกัน การสังเคราะหมีลักษณะคลายความคิดสรางสรรค ซ่ึงความสามารถข้ันนี้กอใหเกิด
หลักการใหม ผลผลิตแปลกใหมท่ีมีประโยชนตอสังคมมากการสังเคราะหแบงออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้ 
    1.  การสังเคราะหขอความ คือความสามารถในการนําเอาความรูและประสบการณตาง ๆ 
มาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดเปนขอความ หรือผลิตผลหรือการกระทําใหม ท่ีสามารถใชส่ือความคิด
ความเขาใจระหวางบุคคลกับผูอ่ืนได 
    2.  การสังเคราะหแผนงาน คือความสามารถในการกําหนดแนวทาง การวางโครงการหรือ
การวางแผนงานตาง ๆ ลวงหนาข้ึนมาใหม เพื่อใหการดําเนินงานของกิจการนั้นราบร่ืน และบรรลุผล
ตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
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    3.  การสังเคราะหความสัมพันธ คือความสามารถในการสรุปเร่ืองราวตาง ๆ เปนขอยุติโดย
ยึดเอาเง่ือนไขของความสัมพันธ ความสมเหตุสมผล และความนาจะเปนของประเด็นตาง ๆ มาเปน
หลักในการพิจารณา 
    สุวัฒน นิยมคา (2531, น.310-312) กลาววา การสังเคราะหตามความหมายของบลูม 
(Bloom) เปนกระบวนการกลับกันกับการวิเคราะห เพราะแทนท่ีจะเปนการแยกส่ิงใหญออกเปนส่ิง
ยอย ๆ มาประกอบกันเปนส่ิงใหญอยางใหมอันหนึ่ง การทําส่ิงใหมนี้คือตนตอของความคิดริเร่ิม
สรางสรรค การสังเคราะหตามความหมายของบลูม (Bloom) หมายถึงการนําเอาองคประกอบยอย ๆ 
หรือสวนยอย ๆ  มาประกอบกันเปนส่ิงสมบูรณอยางใหมข้ึนมาอยางหนึ่ง การประกอบกันเปนส่ิง
ใหมนี้คือการสราง อาจจะเปนการสรางนวนิยาย สรางแบบบาน สรางแบบทดลอง สรางโครงการหรือ
สรางปอดเทียมก็ได และคําวาการสรางนี้ บลูม (Bloom) เชนเดียวกัน กลาววา จะมีปรากฎการณอยู
บางในความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห แตการสรางดังกลาวจะมีลักษณะดึงเอาบางสวนมา
สัมพันธกับบางสวนยังไมเกิดความสมบูรณในท้ังหมด สวนการสรางโดยการสังเคราะห จะเปนการ
สรางความสมบูรณในภารกิจนั้น ๆ ท้ังหมด บลูม (Bloom) ไดแบงการสังเคราะหออกเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 
    1.  การสังเคราะหขอความสําหรับใชส่ือความ (Production of a unique Communication) 
    2.  การสังเคราะหแผนหรือเซ็ตของกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ (Production of a Plan or Proposed 
Set of Operation)  
    3.  การสังเคราะหเซ็ตของความสัมพันธระหวางตัวแปร (Derivation of Set of Abstract 
Relations) 
    วารีรัตน ชนกนําชัย (2532, น.48) กลาววา การสังเคราะหเปนความสามารถท่ีผูเรียนนําเอา
ความรูปลีกยอยตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันมาประกอบกันเปนความรูอยางใหมข้ึน เชน การออกแบบการ
ทดลองวิทยาศาสตร การกําหนดแนวทางแกปญหา การออกแบบเคร่ืองมือ หรือการสรางสมมติฐาน 
การสรางหลักการ กฎ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร จากขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการทดลองเปนตน 
    อัญชัญ ธรรมสิทธ์ิ (2541, น.26) กลาววา การสังเคราะหเปนความสามารถในการนําเอา
หรือรวบรวมผสมผสานส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนสวนยอย ๆ นั้นเขาดวยกันเพื่อใหกลายเปนส่ิงใหมท่ีมี
คุณลักษณะแปลกไปจากเดิมของส่ิงนั้น 
    เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2525, น.101) ไดใหความหมายของการคิดสังเคราะหวาหมายถึง 
ความสามารถที่จะรวบรวมหรือผสมผสานเรื่องราว หรือความสําคัญในเนื้อหา เพ่ือนํามาผลิตหรือทํา
ใหเปนส่ิงใหมหรือเพื่อหาขอสรุปหรือขอยุติใหมโดยใชความสามารถหลาย ๆ อยางท่ีเรียนรูมา ลวน 
สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, น.155) ไดใหความหมายของการคิดสังเคราะหวา หมายถึง 
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ความสามารถในการรวมส่ิงตาง ๆ ตั้งแตสองส่ิงข้ึนไปเขาดวยกันเพื่อเปนส่ิงใหมอีกรูปหนึ่งมีลักษณะ 
โครงสราง หรือหนาท่ี แปลกแตกตางไปจากเดิมกอนนํามารวมกัน 
    ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง (2544, น.57) ไดใหความหมายของการคิด
สังเคราะหวา หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อประกอบสวนยอย ๆ ใหเขากันเปนเร่ืองราวเปน
ความสามารถในการพิจารณาเร่ืองราวในหลาย ๆ แงมุม แลวนํามาจัดระบบโครงสรางเสียใหมซ่ึงมี
ความเหมาะสมกะทัดรัดและไดความหมายมากท่ีสุด 
    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2545, น.2) ไดใหความหมายของการคิดสังเคราะหวาหมายถึง
การผสมผสานรวมกันอยางกลมกลืนของสวนประกอบตาง ๆ จนกลายเปนส่ิงใหมท่ีมีเอกลักษณและ
คุณสมบัติเฉพาะ 
    ชาติ แจมนุช (2545, น.57) ไดใหความหมายของการคิดสังเคราะหวา หมายถึงการคิดท่ี
สามารถรวมส่ิงตาง ๆ ตั้งแตสองส่ิงเขาดวยกัน เพื่อใหไดส่ิงใหมท่ีมีคุณลักษณะแตกตางไปจาก
สวนประกอบยอย ๆ ของเดิม 
    ชวลิต ศรีคําและชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2552, น.18 – 22) การคิดสังเคราะห หมายถึง การคิด
ท่ีตองอาศัยความสามารถในการรวบรวมขอมูลและทักษะในการดึงประเด็นท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงอาจจะมี
จํานวนมากและกระจัดกระจายอยูตามท่ีตาง ๆ แตคัดสรรมาเฉพาะสวนท่ีเชื่อมโยงกับส่ิงท่ีจะคิดแลว
นํามาผสมผสานสวนยอย ๆ เขาดวยกันใหอยูภายใตโครงรางเดียวกันเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคท่ีได
ตั้งไว 
    การคิดสังเคราะหมีวัตถุประสงคดังนี้ 
    1.  การคิดสังเคราะหท่ีสามารถนํามาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ท่ีมีความแปลกใหมได
เปนอยางดีซ่ึงเปนผลมาจากการนําองคประกอบยอยมาผสมผสานดวยวิธีการท่ีเหมาะสมการสรางส่ิง
ใหมอันเกิดจากการคิดสังเคราะหนี้ใชทักษะการคิดตาง ๆ มากมาย เชน การสรุปความ การผสมผสาน
ขอมูล การจัดระบบความคิด การสรางองคความรูใหม เหลานี้มาใชในข้ันตอนตาง ๆ ประกอบหรือ
ผสมผสานกันอยางลงตัว ทําใหเกิดส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ การคิดสังเคราะหจึงมีความสําคัญตอการสราง
และพัฒนาความรู ใหมีความสมบูรณและครบถวนในเนื้อหาและสามารถนําบทมาสรุปจากการคิด
สังเคราะหไปประยุกตใชไดอีกตอไป 
    2.  เพื่อการนําบทสรุปไปประยุกตใชหรือตอยอดความรูการนําขอมูลหรือบทสรุปท่ีผาน
การคิดสังเคราะหดวยวิธีการท่ีเหมาะสมไปประยุกตใชเพ่ือการสรางส่ิงใหมข้ึนมา หรือเพื่อการสราง
ทางเลือกใหมยอมเกิดผลดีท่ีไมตองเสียเวลาเพื่อท่ีจะนับหนึ่งใหม (เร่ิมตนใหม) สามารถคิดตอยอดลด
ความรูไดตอไปนําไปสูการพัฒนาองคความรูใหมไดอยางหลากหลายไมจบส้ิน 
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    3.  เพื่อความเขาใจท่ีชัดเจน แจมแจงและครบถวนหากเราตองการบทสรุปเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง หรือเปนการแกปญหา หรือการพิสูจนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือมีความประสงคท่ีปรับเปล่ียนหรือ
เปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยาง จึงตองสํารวจความเขาใจท่ีชัดเจน แจมแจงและครบถวน การคิด
สังเคราะหจึงสามารถชวยใหเกิดผลท่ีตองการได ทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลท่ีถูกตองตรงกัน 
นําไปสูการสรุป แกปญหา หรืออ่ืน ๆ ท่ีตองการ การคิดสังเคราะหจึงมีประโยชนตอทุกเร่ืองท่ีผูใช
ตองการ 
    4.  เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาการแกปญหาเปนภาวะท่ีตองมีการตัดสินใจจากขอมูลตาง ๆ 
จากสถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยมุงใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน การแกปญหาโดยการ
ลองผิดลองถูกหรือการแกไขปญหาโดยการเลียนแบบ หรือการแกปญหาเดิมซ่ึงเคยเกิดข้ึนมาแลวและ
ใชวิธีการหนึ่งแกปญหาไปแลว หรือวิธีการอ่ืน ๆ อาจจะไมประสบผลสําเร็จ หรือไมบรรลุเปาหมาย 
การคิดสังเคราะหจึงแปนแนวทางหนึ่งซ่ึงไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนระบบ ถูกตอง นาเช่ือถือ เหมาะสมกับ
สถานการณ สามารถใชในการแกปญหาไดเปนอยางดี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัย สภาพแวดลอม ความหนัก
เบาหรือเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหานั้น 
    5.  เพื่อนําไปสูการคิดสรางสรรคการคิดสังเคราะหและการคิดสรางสรรค เปนการคิด
เช่ือมโยงและพึ่งพาอาศัยผลงานอันเกิดข้ึนจากการคิดสรางสรรคยอมเนนผลสืบเนื่องจากกระบวนการ
คิดสังเคราะหเปนสวนใหญ หากเราตองการเปนนักสรางสรรคผลงานจึงฝกฝนใหมีคุณลักษณะเปน
นักคิดสังเคราะหไวกอนและพัฒนาเปนนักคิดสรางสรรคตอไป 
    จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การคิดสังเคราะห เปนความสามารถในการรวมเร่ืองราว  
ตาง ๆ เขาดวยกัน ประกอบกันเปนเร่ืองราวใหม หรือแนวความคิดใหม 
       2.1.6  การประเมินคา (Evaluation) 
    การประเมินคาตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน
ดังนี้ 
    ชวาล แพรัตกุล (2525, น.379) กลาววา การประเมินคา หมายถึง การตีราคาส่ิงตาง ๆ โดย
สรุปอยางมีหลักเกณฑ วาส่ิงนั้นมีคุณคาดี-เลว ถูกตองตรงตามเปาหมายเพียงไร เช่ือถือไดหรือไม 
สอดคลองขัดแยงกับส่ิงใดบาง รวมถึงการวิจารณและแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณและการกระทํา
ตาง ๆ วาควรประพฤติปฏิบัติเชนนั้นหรือไม หรือมีประสิทธิภาพ ประหยัด ถูกหลักวิชา ไดผลสมดัง
ความปรารถนาเพียงใด การประเมินคา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    1.  การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายใน ไดแกการประเมินคาโดยใชขอเท็จจริงตาม
ทองเร่ือง หรือสถานการณนั้น ๆ มาเปนหลักในการพิจารณา 
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    2.  การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายนอก หมายถึง การใหผูตอบวินิจฉัยเอาเองโดยอาศัย
เกณฑตาง ๆ ท่ีเหมาะสม และเปนท่ียอมรับของผูรูหรือสังคมท่ีนอกเหนือจากเร่ืองราวภายในทองเร่ือง
นั้นมาเปนหลักในการวินิจฉัย 
    ภัทรา นิคมานนท (2529, น.116-117) กลาววา การประเมินคุณคาตามความหมายของบลูม 
(Bloom) คือความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของเนื้อหาและวิธีการตาง ๆ โดยสรุปอยางมี
หลักเกณฑวาส่ิงนั้นดีเลว เหมาะสมหรือไมเพียงไร การประเมินคุณคาแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
    1.  การตัดสินโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือเกณฑภายใน เนื้อเร่ือง เปนการประเมินหรือตัดสิน
โดยยึดความถูกตองตามเน้ือเร่ือง เนื้อหาวิชานั้น หรือขอมูลท่ีปรากฏอยู 
    2.  การตัดสินโดยอาศัยเกณฑภายนอก เปนการตัดสินโดยอาศัยเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีไมปรากฎ
ตามเน้ือเร่ืองหรือเน้ือหาวิชานั้น ๆ 
    สุวัฒน นิยมคา (2531, น.312-313) กลาววา การประเมินคุณคาตามความหมายของบลูม 
(Bloom) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาของความคิด การกระทํา การแกปญหา รวมทั้งวัตถุ
ส่ิงของท่ีใชเพื่อความประสงคบางอยางตามเกณฑท่ีกําหนด 
    วารีรัตน ชนกนําชัย (2532, น.50) กลาววา การประเมินคุณคาเปนความสามารถในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาของความคิด การกระทํา การแกปญหา วิธีการใช รวมท้ังวัตถุส่ิงของท่ีใช เพื่อ
ความประสงคบางอยางตามเกณฑท่ีกําหนด เชน การพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของ
ขอมูล พิจารณาวิธีการที่ใชในการศึกษาหรือทดลองทางวิทยาศาสตรวามีความเหมาะสมกับส่ิงท่ี
ตองการจะวัดเพียงใด เปนตน 
    อัญชัญ ธรรมสิทธ์ิ (2541, น.28) กลาววา การประเมินคาเปนความสามารถในการวินิจฉัย ตี
ราคา คุณคาโดยอาศัยเกณฑและมาตรฐานที่วางไว 
    นุชนารถ บุญโกย (2551, น.23) กลาววา การประเมินคาเปนความสามารถในการพิจารณา
ตัดสินลงสรุปเกี่ยวกับคุณคาของความคิดทุกชนิด เพื่อเปรียบเทียบเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดให 
แบงยอยออกเปน 2 อยาง คือ  
    1.  ประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน (Judgment in terms of Internal Criteria) การ
ประเมินแบบนี้พิจารณาหาความถูกตอง สมเหตุสมผล ความสอดคลองโดยอาศัยเกณฑภายในของส่ิง
นั้นเปนสําคัญ 
    2.  ประเมินคาโดยอาศัอขอเท็จจริงภายนอก (Judgment in terms of External Criteria) การ
ประเมินแบบนี้อาศัยเกณฑโดยอาศัยเกณฑหรือมาตรฐานจากภายนอก เอาไวเปรียบเทียบเกณฑเหลานี ้
อาจเปนเกณฑท่ีสังคมหรือระเบียบประเพณีกําหนดไว 
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    ชวลิต ศรีคําและชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2552, น.36) ไดสรุปการประเมินคาวา หมายถึง 
ความสามารถทางสมองของบุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณสมบัติ คุณคา ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง วาดีดาน
ใดและเสียดานใด ท้ังนี้ตองอยูบนพื้นฐานเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับ 
    สมเกียรติ (อางใน ชวลิต ศรีคําและชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล 2552, น.36) ไดจําแนกพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการประเมินคาไวดังนี้ judge (พิจารณาตัดสิน), appraise (ประเมินราคา), evaluate 
(ประเมินคา), rate (ประเมินคา), compare (เปรียบเทียบ), value (ใหคุณคา), revise (แกไขปรับปรุง), 
score (ตีเปนคะแนน), select (เลือก) 
    จากความหมายขางตน สรุปไดวา การประเมินคาเปนความสามารถของมนุษยท่ีจะตีราคา
และตัดสินส่ิงตาง ๆ รวมท้ังความคิด การกระทํา การแกปญหา วิธีการใช และวัตถุส่ิงของท่ีใชตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
 
2.2  ชุดกิจกรรม  
        2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางชุดกิจกรรม 
     ชุดกิจกรรมเปนส่ือนวัตกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการสอนของครู หรือประกอบการ
เรียนรูของนักเรียน เพ่ือใชในการเรียนการสอนตามปกติ หรือเพื่อแกปญหานักเรียนท่ีเรียนไมทัน 
หรือเรียนรูชา การสรางชุดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสําหรับนําไปใชกับนักเรียนนั้น ตองอาศัยหลัก
จิตวิทยาในการเรียนรู และทฤษฏีการเรียนรู ท่ีเปนแนวคิดพื้นฐานของการสรางชุดกิจกรรม เพื่อให
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดดังนี้ 
     ทิศนา แขมณี (2550, น.51) ไดกลาวถึงทฤษฏีความสัมพันธเช่ือมโยง ของธอรนไดค
(Thorndike’s Classical Connectionism) ซ่ึงต้ังกฎแหงการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
     1.  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) การเรียนรูเกิดข้ึนไดดี เม่ือผูเรียนมีความพรอม
ท้ังดานรางกายและจิตใจ 
     2.  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ กระทําซํ้า ๆ ดวย
ความเขาใจ จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร 
     3.  กฎแหงผลลัพธ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจ ยอมอยากจะเรียนรู
ตอไป 
     วิไลวรรณ วิภาจักษณะกุล (2549, น.155) ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคความรู 
(Constructivisim theory) การสรางองคความรูดวยตัวเอง มีความเช่ือวา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ี
เกิดจากการผูเรียนเปนผูสรางความรู (Active Process) ความรูไมไดเกิดข้ึนเอง ชวยใหผูเรียนจะตองใช
กระบวนการทางสติปญญาในการดูดซึมหรือดูดซับ และปรับโครงสรางความรูใหมและความรูเกา 
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กับโครงสรางทางสติปญญาของตน โดยมีครูเปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก ชวยใหผูเรียนสรางองค
ความรูดวยตัวเอง ดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสังเกต ไดสํารวจจนพบปญหา และชวยใหผูเรียนได
สรางความรูความคิดท่ียังไมสมบูรณใหเกิดความสมบูรณข้ึน 
        2.2.2  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
     ความหมายของชุดกิจกรรม 
     อุษา รัตนบุปผา (2547, น.16) ไดสรุปไววา ชุดกิจกรรมการจะชวยสงเสริมใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูดวยตัวเอง ตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล
นอกจากนี้แลวยังทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยางรวดเร็ว ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนาย หรือเกิด
ความทอแทในการเรียน เพราะผูเรียนสามารถกลับไปศึกษาเร่ืองท่ีตนเองยังไมเขาใจใหม โดยไมตอง
กังวลวาจะทําใหเพื่อนเสียเวลาคอย หรือตามเพ่ือนไมทัน 
     ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป (2548, น.27) ชุดกิจกรรมหมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสรางข้ึน
ประกอบดวยส่ือ วัสดุ อุปกรณหลายชนิดประกอบเขากันเปนชุด เพื่อเกิดความสะดวกตอการใชใน
การเรียนการสอน และทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามเปาหมายของการเรียนรู  
     ณภัทร พุทธสรณ (2551, น.21) ชุดกิจกรรมหมายถึง ชุดการเรียนการสอนท่ีครูสรางข้ึน
เพื่อใชเปนส่ือในการจัดการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบตาง ๆ 
มีลักษณะเปนชุด โดยผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองมีครูเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา ในแตละชุด
ประกอบดวยจุดประสงค การเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบท่ีนําหลักการทางจิตวิทยามาใช
ประกอบ เพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
     นลินี อินดีคา (2551, น.13) กลาววา ชุดกิจกรรมคือ การนําส่ือการสอนหลายอยางมา
ประสมกันเพื่อถายทอดเนื้อหาวิชา ใหแกผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงคในการ
เรียนการสอนท่ีตั้งไว โดยใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเอง หรือท้ังผูเรียนและผูสอนใชรวมกัน เพื่อทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
     จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือประสมท่ีครูผูสอนสรางข้ึน
โดยมีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ เพื่อนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนให
นักเรียนสามารถศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมฝกทักษะไดดวยตนเอง โดยใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
ตามจุดประสงคการเรียนรู 
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        2.2.3  ประเภทของชุดกิจกรรม 
     จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรม ไดมีผูแบงประเภทของชุดกิจกรรมไวตางกันได 
ดังนี้ 
     บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545, น.94 – 95 ; อางถึงใน ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป 2548, น.27) ได
แบงประเภทของชุดกิจกรรมไว 3 ประเภท ดังนี้ 
     1.  ชุดกิจกรรมสําหรับประกอบการบรรยายสําหรับครู ใชเปนตัวกําหนดกิจกรรมและส่ือ
การเรียน ใหครูใชประกอบการบรรยาย เพ่ือเปล่ียนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลง และเปด
โอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมมากข้ึน ชุดกิจกรรมนี้จะมีเนื้อหาหนวยเดียวใชกับนักเรียนท้ังช้ัน 
     2.  ชุดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดกิจกรรมนี้มุงเนนท่ีตัวผูเรียนไดประกอบ
กิจกรรมรวมกัน ชุดกิจกรรมน้ีจะประกอบดวยชุดกิจกรรมยอยท่ีมีจํานวนเทากับศูนยกิจกรรมนั้น
ผูเรียนอาจจะตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเร่ิมเทานั้น ในขณะทํากิจกรรมหาก
มีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ 
     3.  ชุดกิจกรรมเปนรายบุคคล เปนชุดกิจกรรมท่ีจัดระบบข้ันตอนเพื่อใหผูเรียนใชเรียนดวย
ตนเองตามลําดับข้ันความสามารถของแตละบุคคล เม่ือจบแลวจะทําการทดสอบประเมิน
ความกาวหนา และศึกษาชุดอ่ืนตอไปตามลําดับเม่ือมีปญหาจะปรึกษากันไดระหวางผูเรียน และ
ผูสอนพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงานหรือผูช้ีแนะแนวทาง 
     กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น.142) กลาวถึงประเภทของชุดกิจกรรมวาแบงออกเปน 3 
ประเภท คือ  
     1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูท่ีกําหนดกิจกรรมและส่ือ
การสอนใหครูไดใชประกอบการสอนแบบบรรยาย โดยมีหัวขอเน้ือหาท่ีจะบรรยาย และกิจกรรมท่ีจัด
ไวตามลําดับข้ันตอน ส่ือท่ีใชอาจเปนสไลดประกอบเสียงบรรยายในแถบเสียง แผนภูมิ ภาพยนตร
และกิจกรรมกลุม 
     2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับกิจกรรมกลุม มุงใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงอาจ
จัดการเรียนการสอนเปนศูนยการเรียน โดยวางเคาโครงเร่ืองจัดประเด็นเนื้อหาหนวยความรูท่ีเปน
อิสระจากกัน สามารถเรียนรูจบในหนวยความรูแตละเร่ืองท่ีมีสัดสวนเนื้อหาใกลเคียงกัน อาจจัด
หนวยความรูใหไดประมาณ 3 – 5 เร่ือง ตามสัดสวนของการแบงประเด็นเนื้อหาแตละเร่ือง และเวลา
ท่ีใชศึกษาในแตละศูนย กิจกรรมในศูนยจัดในรูปแบบเรียนเปนรายบุคคล หรือเรียนรวมกันเปนกลุม 
มีส่ือการเรียน บทเรียน แบบฝกครบตามจํานวนนักเรียนในแตละศูนย 
     3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน เพื่อให
เรียนรูดวยตนเองตามลําดับข้ันความสามารถของแตละคน เม่ือเรียนจบแลวจะทดสอบประเมินผล
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ความกาวหนา แลวจึงศึกษาชุดอ่ืน ๆ ตอไปตามลําดับ ถามีปญหานักเรียนสามารถปรึกษากันได โดย
ผูสอนพรอมท่ีจะชวยเหลือแนะนํา ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้จัดข้ึนเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรู
ของแตละบุคคล ใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปไดถึงขีดสุดของความสามารถเปนรายบุคคล 
      จากแนวคิดดังที่กลาวมาสรุปไดวา การแบงประเภทของชุดกิจกรรมนั้น แบงตามลักษณะ
ของผูใช โดยชุดกิจกรรมชวยตอบสนองความตองการ และความสามารถของนักเรียนแตละบุคคลท่ี
แตกตางกัน เพื่อใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละ
ประเภทจะมีคําแนะนําวิธีการใช และการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีระบบ มีข้ันตอนจากงาย
ไปสูยาก ทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง และเปนไปในแนวเดียวกัน ท้ังนี้เพราะชุด
กิจกรรมไดมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีแนนอนและชัดเจน ในการที่จะใหนักเรียนทํา
กิจกรรม และแสดงพฤติกรรมเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการจะประเมิน 
        2.2.4  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
      ในการสรางชุดกิจกรรมเพ่ือนําไปใชประกอบการเรียนการสอนน้ัน ผูสรางจําเปนตอง
ศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรมวา มีองคประกอบใดบาง เพื่อจะไดกําหนดองคประกอบของชุด
กิจกรรมท่ีตองการสรางข้ึน ซ่ึงไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรม
ไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
      ฮุสตัน และคนอ่ืนๆ (Houston ; et al. 1972, น.10 – 15) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุด
กิจกรรมไว ดังนี้ 
      1.  คําช้ีแจง (Prospectus) ในสวนนี้จะอธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมายขอบขายชุด
การเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการท้ังหมดในชุด
การเรียน 
      2.  จุดมุงหมาย (Objectives) คือ ขอความท่ีแจมชัด ไมกํากวมท่ีกําหนดวาผูเรียนจะประสบ
ความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 
      3.  การประเมินผลเบ้ืองตน (Pre-assessment) มีจุดประสงค 2 ประการ คือ เพื่อทราบวา
ผูเรียนอยูในข้ันการเรียนจากชุดการเรียนการสอนน้ัน และเพ่ือดูวาเขาไดสัมฤทธ์ิผลตามจุดประสงค
เพียงใด การประเมินเบ้ืองตนนี้อาจจะอยูในรูปของการทดสอบแบบขอเขียน ปากเปลา การทํางาน 
ปฏิกิริยาตอบสนองตอคําถามงาย ๆ เพื่อใหรูถึงความตองการและความสนใจ 
      4.  การกําหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ 
      5.  การประเมินข้ันสุดทาย (Post- assessment) เปนขอทดสอบ เพื่อวัดผลการเรียนหลังจาก
ท่ีเรียนแลว 
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       2.2.5  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
     นักการศึกษาหลายทาน ไดเสนอข้ันตอนการในการสรางชุดกิจกรรม เพื่อยึดเปนหลักใน
การสรางวา จะตองดําเนินการอยางไรไว ดังนี้ 
     สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2550, น.53 – 55) กลาววา ข้ันตอนในการผลิตชุดกิจกรรม
การเรียนรูมี 11 ข้ันตอน ดังนี้ 
     1.  กําหนดเร่ืองเพื่อทําชุดกิจกรรมการเรียนรู อาจกําหนดตามเร่ืองในหลักสูตรหรือกําหนด
เร่ืองใหมข้ึนมาก็ได การจัดแบงเร่ืองยอยจะข้ึนอยูกับลักษณะของเนื้อหา และลักษณะการใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ การแบงเนื้อเร่ืองเพื่อทําชุดกิจกรรมการเรียนรูในแตละระดับยอมไม
เหมือนกัน 
     2.  กําหนดหมวดหมูเนื้อหา และประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชา หรือบูรณาการ
แบบสหวิทยาการไดตามความเหมาะสม 
     3.  จัดเปนหนวยการสอน จะแบงเปนกี่หนวย หนวยหนึ่ง ๆ จะใชเวลานานเทาใดน้ันควร
พิจารณาใหเหมาะสมกับวัย และระดับช้ันนักเรียน 
     4.  กําหนดหัวเร่ือง จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอย ๆ เพื่อสะดวกแกการเรียนรู แตละ
หนวยควรประกอบดวยหัวขอยอย ๆ หรือประสบการณในการเรียนรูประมาณ 4 – 6 ขอ 
     5.  กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการใหชัดเจนวาจะใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
หรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร ถาผูสอนเองยังไมชัดเจนวา จะใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
อะไรบาง การกําหนดกรอบความคิด หรือหลักการก็จะไมชัดเจน ซ่ึงจะรวมไปถึงการจัดกิจกรรม 
เนื้อหาสาระ ส่ือ และสวนประกอบอ่ืน ๆ ก็จะไมชัดเจนตามไปดวย 
     6.  กําหนดจุดประสงคการสอน หมายถึง จุดประสงคท่ัวไป และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
รวมท้ังการกําหนดเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูไวใหชัดเจน 
     7.  กําหนดกิจกรรมการเรียน ตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมซ่ึง
จะเปนแนวทางในการเลือก และผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนหมายถึง กิจกรรมทุกอยางท่ี
นักเรียนปฏิบัติ เชน การอาน การทํากิจกรรมตามบัตรคําส่ัง การเขียนภาพ การทดลอง การตอบคําถาม 
การเลนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เปนตน 
     8.  กําหนดแบบประเมินผลตองออกแบบประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
โดยใชการสอบแบบอิงเกณฑ (การวัดผลที่ยึดเกณฑ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค โดยไม
มีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมการเรียนรูมาเรียบรอย
แลว นักเรียนไดเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 
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     9.  เลือก และผลิตส่ือการสอน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ผูสอนใช ถือเปนส่ือการสอน
ท้ังส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนในแตละหัวเร่ืองเรียบรอยแลว ควรจัดส่ือการสอนเหลานั้นแยกออกเปน
หมวดหมูในกลองหรือแฟมท่ีเตรียมไวกอนนําไปหาประสิทธิภาพ เพื่อหาความตรงความเท่ียงกอน
นําไปใช เราเรียกส่ือการสอนแบบนี้วา ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
     10.  สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียนพรอมท้ังเฉลย การสรางขอสอบเพ่ือทดสอบกอน
และหลังเรียน ควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมท่ีกําหนด ใหเกิดการเรียนรู โดยพิจารณา
จากจุดประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ ขอสอบไมควรมากเกินไปแตควรเนนกรอบความรูสําคัญใน
ประเด็นหลักมากกวารายละเอียดปลีกยอย หรือถามเพื่อความจําเพียงอยางเดียว และเม่ือสรางเสร็จ
แลวควรทําเฉลยไวใหพรอม กอนสงไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
     11.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เม่ือสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จแลว 
ตองนําชุดกิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตาง ๆ กอนนําไปใชจริง เชน ทดลองใชเพื่อ
ปรับปรุงแกไข ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เปน
ตน 
 
2.3  คณิตศาสตรกับการเรียนการสอน 
        2.3.1  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
      ยุพิน พิพิธกุล (2539, น.2-3) กลาววา คําวาคณิตศาสตร ไมใชหมายความเพียงเลขคณิต
เกี่ยวกับจํานวนตาง ๆ และการคํานวณคณิตศาสตร มีความหมายมากกวาพีชคณิตท่ีจะใชสัญลักษณ
และความเกี่ยวของ มีความหมายมากกวาวิชาเลขคณิตท่ีจะศึกษาเพียงรูปรางและขนาด มีความหมาย
มากกวาตรีโกณมิติซ่ึงเกี่ยวกับการวัดระยะทาง มีความหมายมากกวาวิชาสถิติ และวิชาแคลคูลัส ฯลฯ 
เม่ือคณิตศาสตรมีความหมายมากกวาวิชาเหลานี้ คณิตศาสตรคืออะไร ซ่ึงจะสรุปไดดังนี้ 
                   1.  คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งท่ีเกีย่วกับการคิด 
      2.  คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึ่ง 
      3.  คณิตศาสตรเปนโครงสรางท่ีรวมของความรู 
      4.  คณิตศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับแบบแผน 
      5.  คณิตศาสตรเปนคณิตศาสตรอยางหนึ่ง 
      กรมวิชาการ (2545, น.1) ไดกลาวไววา คณิตศาสตรทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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      บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544, น.83) ไดกลาววาคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
ปลูกฝงอบรมใหผูเรียนมีความรู มีทักษะในการคิดคํานวณ และมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา
ตาง ๆ อยางมีเหตุผล 
      จากความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา ชีวิตประจําวันของทุกคนตองนึกคิด และจินตนาการ
ในเร่ืองตาง ๆ ส่ิงท่ีสําคัญ คือ ทุกคนตองสามารถวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจ เพื่อกระทําในส่ิงท่ี
ถูกตองและดี ดังนั้น คณิตศาสตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการฝกทักษะกระบวนการคิด เพื่อชวยใน
การจัดการวางแผน การเผชิญสถานการณ และการวิเคราะหหาหนทางในการแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ชีวิตใหดีท่ีสุด 
       2.3.2  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
     โสภณ บํารุงสงฆ และสมหวัง ไตรตนวงษ (2520, น.22-23) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรท่ีสําคัญไว 3 ทฤษฎี คือ 
     1.  ทฤษฎีแหงการฝกฝน (Drill Theory) 
     ทฤษฎีนี้เนนในเร่ืองการฝกฝนใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกวานักเรียนจะเกิดความเคยชิน
ตอวิชาการน้ัน ๆ ทฤษฎีนี้เช่ือวาการฝกฝนมีความจําเปนมากในการสอนคณิตศาสตรเพราะวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาทักษะ อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการคือ 
          1.1  เปนทฤษฎีท่ีนักเรียนจะตองทองจําสูตร กฎ มากมาย ซ่ึงเปนเร่ืองยากและนาเบ่ือ
สําหรับนักเรียน 
          1.2  นักเรียนจะขาดความเขาใจในส่ิงท่ีเรียน เปนเหตุใหเกิดความลําบากและสับสนใน
การคิดคํานวณ การแกปญหา การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และยังทําใหผูเรียนลืมส่ิงท่ีเรียน
ไปแลวงาย 
     2.  ทฤษฎีแหงการเรียนรูโดยเหตุบังเอิญ (Incidental Learning Theory) 
     ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตรไดดี เม่ือนักเรียนเกิดความตองการหรือ
อยากรูเร่ืองใดเรื่องหน่ึงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวเหตุการณแบบนี้จะไมเกิดข้ึนบอยนัก ดังนั้น
ทฤษฎีนี้จึงมักจะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวเม่ือมีเหตุการณท่ีเหมาะสมและเปนท่ีนาสนใจของเด็กเทานั้น 
     3.  ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaningful Theory) 
     ทฤษฎีนี้เนนการคิดคํานวณเก่ียวกับการเปนอยูในสังคมของนักเรียนเปนหลักและมีความ
เช่ือวานักเรียนจะเกิดการเรียนรูในส่ิงท่ีเรียนไดดี เม่ือส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความหมายตอตัวนักเรียนเอง และ
เปนเร่ืองท่ีนักเรียนรูจักคุนเคยในชีวิตประจําวัน 
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       2.3.3  หลักการสอนคณิตศาสตร 
    ยุพิน พิพิธกุล (2539, น.39-41) กลาววา การสอนคณิตศาสตรผูสอนควรยึดหลักการสอน
ดังตอไปนี้ 
    1.  คํานึงถึงความพรอมของเด็ก คือ ความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สติปญญาและ
ความพรอมในดานของความรูพื้นฐานท่ีจะมาตอเน่ืองกับความรูใหม โดยใชวิธีทบทวนความรูเดิม 
    2.  จัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ และความสามารถ
ของเด็ก เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง 
    3.  ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
    4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรใหนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนรู 
    5.  จัดการเรียนการสอนไปตามลําดับข้ัน เร่ิมจากส่ิงท่ีงายไปสูส่ิงท่ียาก 
    6.  การสอนแตละคร้ังตองมีจุดประสงคท่ีแนนอน 
    7.  เวลาที่ใชสอนควรใชเวลาพอสมควรไมมากเกินไป 
    8.  จัดกิจกรรมท่ียืดหยุนไดใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความพอใจ ตามความถนัดและให
อิสระในการทํางานแกเด็ก ส่ิงสําคัญคือ ปลูกฝงเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
    9.  การสอนท่ีดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการวางแผนรวมกับครู เพราะชวยใหครูเกิด
ความม่ันใจ ในการสอนและเปนไปตามความพอใจของเด็ก 
    10.  การสอนคณิตศาสตรจะดีถาเด็กมีการทํางานรวมกัน หรือมีสวนรวมในการคนควาสรุป
กฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเองรวมกับเพื่อน 
    11.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนานรวมกับการเรียนรูดวย 
    12.  การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนการสอน ครูอาจใชวิธีสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวัดผล จะ
ชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของตนเอง 
    13.  ไมควรจํากัดวิธีคํานวณหาคําตอบของเด็กแตควรแนะวิธีคิดท่ีรวดเร็วและแมนยําให
ภายหลัง 
    14.  ฝกใหเด็กรูจักตรวจเช็คคําตอบดวยตนเอง 
    สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, น.5-6) กลาวถึง การสอน
คณิตศาสตรนั้น มีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนผูรับผิดชอบท้ัง
ดานเน้ือหาและวิธีสอน จากการวิเคราะหกิจกรรมซ่ึงอยูในคูมือครูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
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สสวท. แบงออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 1) ทบทวนความรูเดิม 2) สอนเนื้อหาใหม 3) สรุป 4) ฝกทักษะ      
5) นําความรู 6) การประเมิน 
 
 
1…………………………. 

 
2…………………………. 

 
 

 
 
 
 
          ไมเขาใจ 
 
      เขาใจ 
 
3…………………………. 
 
4…………………………. 
 
5…………………………. 
 
6…………………………. 
 
 
 
      ผาน               ไมผาน 
 
 

ทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม 

สอนเน้ือหาใหม 

จัดกิจกรรมโดยใชรูปภาพ จัดกิจกรรมโดยใชสัญลักษณ จัดกิจกรรมโดยใชของจริง 

นักเรียนเขาใจ 

หรือไมเขาใจ 

ชวยกันสรุปเปนวิธีลัด 

ฝกทักษะจากหนังสือเรียน บัตรงาน ฯลฯ 

นําความรูไปใช 

ประเมินผล 

ผานหรือไมผาน 

สอนซอมเสริม 

สอนเน้ือหาตอไป 

ภาพท่ี 2.3  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรของ สสวท. 
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     บุญทัน อยูบุญชม (2529, น.68) ไดอธิบายเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร ซ่ึงจัดเปนลําดับ
ข้ัน ไดดังน้ี 
     1.  ข้ันทบทวนความรูเดิม เปนข้ันเตรียมความพรอมเพือ่เช่ือมความรูเดิมท่ีผูเรียนมีมากอน
แลวกับความรูใหม ใหเปนเร่ืองเดียวกันอันจะทําใหนกัเรียนเกดิความเขาใจ และมีความคิดรวบยอด
ในเร่ืองนั้น ๆ อยางแจมแจง 
     2.  ข้ันสอนเน้ือหาใหม จะตองเลือกใชวิธีสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาแตละบทวิธีหนึ่ง
ตามท่ีกลาวมาแลว โดยมีการจัดลําดับข้ันการเรียนรู ดังนี้ 
          2.1  ข้ันใชของจริง เปนข้ันท่ีใหประสบการณท่ีใชของจริงเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
          2.2  ข้ันใชรูปภาพ เปนข้ันท่ีใชรูปภาพหรือของจําลองแทนของจริงท่ีใชสอนไปแลว 
          2.3  ข้ันใชสัญลักษณ เปนข้ันตอเน่ืองจากข้ันท่ีใชของจริงและใชรูปภาพแลวใช
สัญลักษณแทนของจริงและรูปภาพ 
     3.  ข้ันสรุปนําไปสูวิธีลัด กอนถึงข้ันสรุปตองตรวจสอบดูวานักเรียนมีความเขาใจเนื้อหา
ใหมท่ีสอนไปหรือไม ถายังไมเขาใจก็อาจตองเร่ิมต้ังแตทบทวนความรูเดิมเปนตนมาหรือเร่ิมท่ีเนื้อหา
ใหมก็แลวแตความจําเปนของแตละเร่ือง ถานักเรียนเขาใจแลวในกรณีเนื้อหาใหมนั้นมีวิธีคิดหลายวิธี 
และมีวิธีลัดในการคิดอยูดวย ก็ชวยกันสรุปหลักเกณฑในการคิดนําเขาสูวิธีลัดเพ่ือนําไปใชตอไป ใน
การสรุปควรใหนักเรียนเปนผูสรุปเองโดยครูเปนผูซักถามนําเพื่อช้ีแนะ 
     4.  ข้ันฝกทักษะ เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการคิดคํานวณแลวใหนักเรียนฝกทักษะจากบทเรียน
และบัตรงานท่ีสัมพันธกับเร่ืองนั้นหรือใชเกมคณิตศาสตรเขามาใหนักเรียนเลนซ่ึงก็เปนการทําแบบ
ฝกชนิดหนึ่ง และไดผลดีเพราะสนุกสนานกวา  
     5.  ข้ันนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และใชวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหนักเรียนทํา
โจทยปญหาหรือคิดโจทยท่ีเกี่ยวของกับประสบการณของเด็กมาทําเปนโจทยแบบฝกหัดในเร่ืองนั้น 
ๆ หรือใหทํากิจกรรมท่ีมักประสบอยูเสมอในชีวิตจริง 
     6.  ข้ันประเมินผล นําโจทยเร่ืองท่ีสอนมาทดสอบใหนักเรียนทํา ถาทําไมไดตองสอนซอม
เสริมให ถาทําไดก็ข้ึนเนื้อหาใหมตอไป 
     จากการศกึษาหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาว พอสรุปไดวาในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในแตละเนื้อหา ตองคํานึงถึงข้ันตอนการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสอนควรเร่ิมจากส่ิงท่ีงายไปหายาก หรือเร่ิม
จากส่ิงท่ีเปนรูปธรรมไปสูส่ิงท่ีเปนนามธรรม เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม มีการทํางาน
รวมกันเปนกลุม รวมถึงการนําส่ือการสอนมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการ
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ประเมินผล โดยครูอาจใชวิธีสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวัดผล เพื่อ
จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของตนเอง 
       2.3.4  การคิดตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร 
    การคิดตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  
(2556) มีองคประกอบดังนี้ 
    1.  โครงสรางของคณิตศาสตร ธรรมชาติของคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม 
เกี่ยวของกับการใชเหตุผล และมีระบบ โครงสรางของคณิตศาสตรจะเปนไปตามรูปแบบของ
แผนภาพ ดังภาพประกอบ 3 จะสรุปไดวา มนุษยพยายามสรุปส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติใหเปนนามธรรม
โดยการสังเกต และการเรียนรู แลวนําไปสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวยคําอนิยาม 
นิยาม สัจพจนหรือขอตกลงเบื้องตน แลวใชเหตุผลตามหลักการของตรรกศาสตรเพื่อสรางขอความ
จริงใหมท่ีสามารถพิสูจนได ซ่ึงเรียกวาทฤษฎี จากน้ันจึงนําทฤษฎีท่ีไดกลับไปประยุกตใชใน
ธรรมชาติ จะมีทฤษฎีบางสวนท่ีมนุษยไมไดคํานึงถึงการนําไปใชประโยชนในธรรมชาติ ก็จะจัดให
เปนคณิตศาสตรบริสุทธ์ิ  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.4  แผนภูมิโครงสรางของคณิตศาสตร 
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    2.  ประโยชนของการคิดทางคณิตศาสตร การคิดทางคณิตศาสตร มีข้ันตอนเร่ิมจากการ
ระลึกได การคิดพื้นฐาน การคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรค ดังนั้นแนวคิดทางคณิตศาสตร มี
ประโยชนหลายประการ เชน สงเสริมความมีเหตุผล สงเสริมความคิดสรางสรรค สงเสริมความมี
สมาธิ และความอดทนมีประโยชนตอชีวิตประจําวัน หรือหนาท่ีการงานในบางอาชีพ   
    3.  การจําลองแบบทางคณิตศาสตรมีรายละเอียดท่ีตองรูในคําตอไปนี้  
                       ก.  คําอนิยาม เปนคําพื้นฐานท่ีไมตองใหความหมาย เชน จํานวน จุด ระนาบ เปนตน 
เราจะเขาใจคําเหลานี้โดยอาศัยการรับรู จากประสบการณ หรือจากสามัญสํานึกของเราเอง ซ่ึงคํา
เหลานี้ถาใหความหมายแลวอาจตองใชคําอ่ืน ๆ มาอธิบาย วกวนไปมา เชน ถาเราใหความหมายของ
จุดวา จุดคือส่ิงท่ีเกิดจากการตัดกันของเสน และใหความหมายของเสนวา เสนคือส่ิงท่ีเกิดจากการ
เช่ือมจุดสองจุด จะเห็นวาการอธิบายจุดใชคําวาเสน และการอธิบายคําวาเสนก็ใชคําวาจุด วนเวียนกัน
เชนนี้ จึงมีความจําเปนตองมีคําอนิยาม 
                       ข.  นิยาม คือคําหรือกลุมคําท่ีไดใหคําจํากัดความไว โดยอาศัยคําอนิยาม หรือคํานิยาม   
อ่ืน ๆ มาอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของคําเหลานี้ไดอยางถูกตองตรงกันซ่ึงภาษาท่ีใช
ตองชัดเจน รัดกุม เชน อนิยาม คําวา “แม” และ “นอง” ทํา ให เราสามารถนิยามคําวานาได โดยนาคือ
นองของแม 
                       ค.  สัจพจนหรือกติกา คือขอความท่ีเรายอมรับวาเปนจริงรวมกันโดยไมตองพิสูจน ซ่ึง
ขอความจริงนี้อาจเปนผลสรุปจากการสังเกตจากตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง เชน “เสนตรง 2 เสนตัดกัน
จะเกิดจุดตัด 1 จุด” หรืออาจเปนจริงตามขอเท็จจริง ซ่ึงเรียกวาส่ิงท่ีเห็นจริงแลว เชน ส่ิงของท้ังหลาย
ท่ีตางเทากับส่ิงเดียวกันแลวยอมเทากัน บางคร้ังเราเรียกขอความท่ียอมรับวาเปนจริงนี้วาขอตกลง
เบ้ืองตน 
                       ง.  ทฤษฎี คือขอความท่ีสามารถพิสูจนไดวาเปนจริง การพิสูจนทฤษฎีตาง ๆ วาเปนจริง 
ตองอาศัยขอความท่ีเปนจริงอยูกอนแลวมาอาง ซ่ึงไดแก อนิยาม นิยาม และสัจพจน หรือขอตกลง
เบ้ืองตน ประกอบกับกระบวนการใหเหตุผลทางตรรกศาสตร มาสรุปวาขอความ ใหมท่ีพิสูจนไดวา
เปนจริง และเราก็จะใชทฤษฎีเหลานี้ในการอางอิง การพิสูจนขอความใหมซ่ึงจะไดทฤษฎีใหมตอไป 
ตัวอยางของทฤษฎี เชน “ถาเสนตรง 2 เสนตัดกันแลวมุมตรงขามยอมเทากัน” 
    4.  ข้ันตอนการคิดทางคณิตศาสตร สเตเฟน ครูลิก และเจสเส เอ รุดนิก แหงมหาวิทยาลัย
เทมเปลสหรัฐอเมริกา ไดแบงลําดับข้ันตอนการคิดมี 4 ข้ันตอน คือ การระลึกได (recall) การคิด
พื้นฐาน (basic thinking) การคิดวิเคราะห (critical thinking) และการคิดสรางสรรค (creative 
thinking) การคิดเปนกระบวนการซับซอน การคิดในแตละข้ันตอนตอเนื่องกัน ทุกระดับข้ันของการ
คิดจะใชทักษะท่ีอยูในระดับตํ่ากวาประกอบในการคิดดวย 
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    5.  กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร การลองคิดจินตนาการเหตุการณตอไปนี้ แลว
เดาคําตอบอยางประมาณ “นักศึกษามีกระดาษพิมพจดหมาย ขนาดประมาณ A4 หรือใหญกวา และมี
ความหนาเทา ๆ กับท่ีเราใชอยูในชีวิตประจําวัน (70 แกรม) ใหนักศึกษาพับคร่ึงกระดาษแผนนี้และ
พับครึ่งไปเร่ือย ๆ สมมติวาพับไดท้ังหมด 32 คร้ัง (ทําไมไดในความเปนจริง) กระดาษท่ีพับไวนี้จะมี
ความหนาประมาณเทาใด กี่เซนติเมตร กี่เมตร หรือกี่กิโลเมตร เช่ือวานักศึกษาคงเดาหนวยเปน
เซนติเมตร หรือเมตร อาจคิดเปนกิโลเมตร ก็คงไดไมเกิน 10 กิโลเมตร (บางคนเร่ิมหัวเราะแลว… เดา
ไปไดอยางไร)” 
                       การคิดท่ีเปนเร่ืองของการเพ่ิมคาอยางทวีคูณนี้เปนตัวอยางหน่ึงท่ีควรใชการคิดแบบ
คณิตศาสตร คํานวณอยางจริงจัง เปนอุทาหรณตอการกําหนดเปาหมาย หรือขอกําหนดกฎเกณฑตาง 
ๆ ใหไดใกลเคียงกับโอกาส และความเปนจริงมากท่ีสุด 
                       การคํานวณเหตุการณท่ีไดลองเดาคําตอบไปแลวไดดังนี้ กระดาษขนาด 70 แกรม จะมี
ความหนาโดยเฉล่ียประมาณไมนอยกวา 0.125 มิลลิเมตรซ่ึงไมสามารถพับคร่ึงไดถึง 32 คร้ัง แตถา
สมมติวาพับได ความหนาของกระดาษก็จะทวีคูณข้ึนเร่ือย จากการพับคร้ังท่ีหนึ่งกระดาษจะหนา
เพิ่มข้ึนเปน 2 x 0.125 มิลลิเมตร เม่ือพับคร้ังท่ีสอง กระดาษจะหนาเพ่ิมข้ึนเปน 2 x 2 x 0.125 
มิลลิเมตร และเม่ือพับคร้ังท่ีสามกระดาษจะหนาเพ่ิมข้ึนเปน 2 x 2 x 2 x 0.125 มิลลิเมตร และจากการ
คํานวณไปถึงการพับได 32 คร้ัง จะคิดไดประมาณ 537 กิโลเมตร 
                       แบบฝกหัดท่ีมีสถานการณคลายกับตัวอยาง วิธีการหาคําตอบสามารถใชเทียบเคียงกับ
ตัวอยางท่ีเคยมีประสบการณ ไมมีการพลิกแพลง แบบฝกหัดในลักษณะดังกลาวนี้มุงฝกทักษะ ฝกการ
นําไปใช ไมถือวาเปนปญหา แตถาตองใชประสบการณหรือแนวคิดหลาย ๆ อยางนอกเหนือไปจาก
การใชวิธีการท่ีคลายกับตัวอยางในการหาคําตอบ แบบฝกหัดในลักษณะนี้กลาวไดวาเปนสถานการณ
ท่ีเปนปญหา 
    กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ันตอนคือ 
    ข้ันท่ี 1.  ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนการพิจารณาปญหาอยางละเอียด ส่ิงท่ีควรไดใน
ข้ันตอนนี้ คือ 
    1.  ระบุไดวาปญหาตองการอะไร ปญหากําหนดอะไรใหบาง 
    2.  มีความรูใดเกี่ยวของบางขอมูลท่ีไดมีพอหรือไมหรือมีนอยเกินไป มีมากเกินไป คําตอบ
ของปญหาจะอยูในรูปแบบใด ในข้ันตอนนี้อาจทําใหงายข้ึนดวยการเขียนสาระของปญหาดวยถอยคํา
ของตนเอง 
    ข้ันท่ี 2.  ข้ันวางแผนแกปญหา เปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธี
ใด แกอยางไร ซ่ึงตองมองความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ อยางมีระบบและชัดเจน ทักษะท่ีนํามาใชใน

DPU



39 

ข้ันนี้ไดแก  1.  การเขียนรูป แผนภาพ แผนภูมิ และสรางแบบจําลอง  2.  การทําตาราง การจัด
หมวดหมู การแบงเปนกรณี การใชเหตุผลทางตรง และกฎเกณฑ การใหเหตุผลทางออม การคนหา
รูปแบบ การคิดและทํายอนกลับ การใชตัวแปร 
    นอกจากนี้ควรไดพิจารณาวาปญหานี้มีความสัมพันธกับปญหาท่ีเคยมีประสบการณในการ
แกปญหามากอนหรือไม นําความสัมพันธของส่ิงตางๆในปญหา กับประสบการณในการแกปญหาท่ี
มีอยูมากําหนดแนวทางในการแกปญหา 
    ข้ันท่ี 3.  ข้ันดําเนินการตามแผน เปนข้ันตอนท่ีลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว โดยเร่ิมจาก
การตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตาง ๆ ของแผนใหชัดเจน จากน้ันลงมือ
ปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบได หรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม ซ่ึงการแกปญหาจะเร็วข้ึน 
หากมีทักษะและประสบการณเดิมมาก แตในชวงแรกอาจดําเนินการไดชา ตองอาศัยความอดทน 
รอบคอบ เพื่อใหไดคําตอบท่ีถูกตอง 
    ขั้นท่ี 4.  ข้ันตรวจสอบ เปนข้ันตอนท่ีผูแกปญหามองยอนกลับไปท่ีข้ันตอนตาง ๆ ท่ีผานมา 
เพ่ือพิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีแกปญหาให
ชัดเจน รัดกุม ซ่ึงข้ันตอนนี้อาจแทนส่ิงท่ีเปนปญหาดวยคําตอบท่ีหาได แลวตรวจสอบวาขอมูลท่ีได
เปนจริง สอดคลองกับท่ีโจทยกําหนดใหหรือไม 
    สรุปไดวา กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ความรูความจํา 
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การ
สังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) กับนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันใน
หองเรียนเดียวกัน สอนเร่ืองเดียวกันตามลําดับความยากงาย สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ทําความ
เขาใจนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหเกิดการเรียนรู เกิดทักษะและความเช่ียวชาญจากเนื้อหาท่ีได เปน
ผลทําใหมีความสามารถการคิดข้ันพื้นฐานไปสูการคิดระดับสูง ซ่ึงนักเรียนจะเขาใจเนื้อหาสาระได
อยางชัดเจน และวิเคราะหความสัมพันธของเหตุและผล หลักการ ประเด็นยอยสูประเด็นใหญ  และ
แกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดในท่ีสุด 
 
2.4  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       2.4.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    พวงรัตน ทวีรัตน (2530) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู 
ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอนหรือคือมวลประสบการณท้ังปวงท่ีบุคคล
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ไดรับการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพ
สมอง 
    วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย (2546) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงความสามารถในการเขาถึง
ความรู การพัฒนาทักษะในการเรียน โดยอาศัยความพยายามจํานวนหน่ึงและแสดงออกในรูป
ความสําเร็จซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดดวยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา 
    จงกล แกวโก (2547) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรูหรือทักษะซ่ึงเกิดจากการทา
งานท่ีประสานกัน และตองอาศัยความพยายามอยางมาก ท้ังองคประกอบทางดานสติปญญา และ
องคประกอบท่ีไมใชสติปญญาแสดงออกในรูปของความสําเร็จสามารถวัดโดยใชแบบสอบถามหรือ
คะแนนท่ีครูให 
    พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูของผูเรียน 
อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู วาผูเรียนมีความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิใน
แตละรายวิชามากนอยเพียงใด ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามจุดประสงคของการเรียนรูหรือตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูใหมีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    ทิศนา แขมมณี (2548) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงการเขาใจความรูการพัฒนาทักษะ
ในดานการเรียน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีกําหนดใหคะแนนท่ีไดจากงานท่ีครูมอบหมายให
ท้ังสองอยาง 
    สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล
ของบุคคลวาเรียนรูแลวผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูในทิศทาง
เพิ่มข้ึน โดยใชแบบทดสอบทางดานเนื้อหาและดานการปฏิบัติท่ีไดเรียนไปแลว   
       2.4.2  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    มีผูไดกลาวถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตาง ๆ กันดังนี้ 
    Bloom (1976) กลาวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวามีอยู 3 ตัวแปร คือ 
    1.  พฤติกรรมดานปญญา (Cognitive Entry Behavior) เปนพฤติกรรมดานความรูความคิด 
ความเขาใจ หมายถึง การเรียนรูท่ีจําเปนตองการเรียนเร่ืองนั้นและมีมากอนเรียน ไดแก ความถนัด 
และพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียน ซ่ึงเหมาะสมกับการเรียนรูใหม 
    2.  ลักษณะทางอารมณ (Affective Entry Characteristics) เปนตัวกําหนดอารมณ หมายถึง 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความกระตือรือรนท่ีมีตอเนื้อหาท่ีเรียน รวมถึงทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอ
เนื้อหาวิชา ตอโรงเรียน และระบบการเรียนและมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง 
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    3.   คุณภาพของการสอน (Quality of Instruction) เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพในการเรียน
ของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยการช้ีแนะ หมายถึง การบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและงานท่ี
จะตองทําใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน การใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน การใหการ
เสริมแรงของครู การใชขอมูลยอนกลับ หรือการใหผูเรียนรูผลวา ตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม 
และการแกไขขอบกพรอง 
    ธนพร สินคุย (2552) ไดกลาวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวหลายสาเหตุ 
ไดแก สาเหตุจากตัวนักเรียน เชน ดานสติปญญา ความรูพื้นฐาน เจตคติ สาเหตุส่ิงแวดลอมทางบาน
หรือพื้นฐานทางครอบครัวสาเหตุจากกระบวนการทางการศึกษา หรือคุณภาพการสอนของครู 
    นิรมล บุญรักษา (2554) องคประกอบท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย ดาน
ตัวผูเรียน หมายถึงพฤติกรรมความรู ความคิด และสติปญญาความสามารถดานตาง ๆ ไดแก ความ
ถนัด ความสนใจและพื้นฐานเดิมของผูเรียน ดานอารมณ หมายถึง อารมณ ความกระตือรือรน 
แรงจูงใจท่ีจะทําใหเกิดการอยากเรียนรู เจตคติตอเนื้อหาวิชา ระบบการเรียน และพ้ืนฐานทาง
ครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง สามารถทําใหนักเรียนอยากเรียนรู สนใจ นักเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน มีการใหแรงเสริมของครู บุคลิกภาพของครูผูสอน มีการประเมินผลการสอนเพ่ือ
การใชขอมูลยอนกลับ เพื่อแกไขขอบกพรองในการสอน 
    สรุปไดวาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ความรูพื้นฐาน ความ
เขาใจ ความถนัด ความคิดและสติปญญาความสามารถดานตาง ๆสภาพแวดลอมทางบานของผูเรียน 
ซ่ึงครูผูสอนตองเขาใจในความแตกตางของผูเรียนแตละคน นําไปสูการถายทอดประสบการณ ความรู
ใหผูเรียนไดอยางเต็มท่ี มีส่ือการเรียนการสอนท่ีชัดเจน สงผลใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน  
       2.4.3  การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    กังวล เทียนกัณฑเทศน (2540) การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูท่ีประกอบอาชีพครูผูสอน 
ผูใหการฝกอบรม ไมวาจะอยูในสถาบันการศึกษาใดหรือในหนวยงานธุรกิจยอมจะตองทราบผลวา 
ผลของการสอน การฝกอบรมจะบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด เราสามารถนําวิธีการดําเนินการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเขาไปใชวัดผลไดเสมอ การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการยอยท่ีประกอบ
อยูในกระบวนการเรียนการสอนข้ันสุดทายเพื่อใหทราบวากระบวนการเรียนการสอนบรรลุผล
เพียงใด ซ่ึงการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตองชัดเจนและวัดผลได 
    พวงรัตน ทวีรัตน (2543) การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ รวมถึง
ความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณท้ังปวงท่ี
บุคคลไดจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของ

DPU



42 

สมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคล 
เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร  
    สรุปไดวา  การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนกระบวนการวัดความรู ความสามารถ ความ
เขาใจและสติปญญา  วาผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดหลังจากเรียนในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนตองชัดเจนและวัดผลได 
       2.4.4  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2543) เปนแบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียน
ไปแลว ซ่ึงมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ (paper and pencil test) กับให
นักเรียนปฏิบัติจริง 
    สมนึก ภัทธิยธนี (2546) เปนแบบทดสอบวัดสมรรถภาพของสมองดานตางๆท่ีนักเรียนได
เรียนรูมาแลว  
    พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) การท่ีจะทําใหทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนวามีการ
พัฒนาตรงตามจุดประสงคของการเรียนรูหรือไม มากนอยเพียงใด ตองใชวิธีการทดสอบท่ีมีความ
ถูกตอง เท่ียงตรง มีคุณภาพการสรางอยางถูกตองตามหลักวิชาท่ีเรียกวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
    กลาวโดยสรุป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนเคร่ืองมือท่ีใช ในการวัด
ทางดานความรู ความสามารถ และ ทักษะตาง ๆ ของผูเรียน ท่ีไดเรียนรู หรือไดรับการสอนและการ
ฝกฝนมาแลว วาผูเรียนมีความรอบรูมากนอยเพียงใด 
       2.4.5  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ภัทรา  นิคมานนท (2540) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบดานพุทธิพิสัยวาโดยท่ัวไป
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบท่ีถามใหตอบยาว ๆ แสดง
ความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง ประเภทท่ี 2 คือแบบทดสอบแบบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบ
ประเภท ถูก – ผิด จับคู เติมคําและเลือกตอบ โดยใชเกณฑท่ีใชจําแนกประเภทของแบบทดสอบไดแก 
    1.  จําแนกตามกระบวนการในการสราง จําแนกได 2 ประเภทคือ 
         1.1  แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนมาเอง เปนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเฉพาะคราวเพื่อ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางวิชาการของเด็ก  
         1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนดวยกระบวนการหรือวิธีการท่ี
ซับซอนมากกวาแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึน เม่ือสรางข้ึนแลวมีการนําไปทดลองสอบและนําผลมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน 
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    2.  จําแนกตามจุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกได 2 ประเภทคือ 
         2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีใชวัดปริมาณความรูความสามารถเก่ียวกับดานวิชาการ
ท่ีไดเรียนรูวามีมากนอยเพียงใด 
         2.2  แบบทดสอบความถนัด เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถท่ีเกิดจากการสะสม
ประสบการณท่ีไดเรียนรูมาในอดีต 
    3.  จําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ จําแนกได 2 ประเภทคือ 
         3.1  แบบทดสอบอัตนัย มีจุดมุงหมายท่ีจะใหผูสอบไดตอบยาว ๆ แสดงความคิดเห็น
อยางเต็มท่ี 
         3.2  แบบทดสอบปรนัย เปนแบบทดสอบที่ถามใหผูสอบตอบส้ัน ๆ ในขอบเขตจํากัด
คําถามแตละขอวัดความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพียงเร่ืองเดียว ผูสอบไมมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 
    4.  จําแนกตามลักษณะการตอบ จําแนกได 3 ประเภทคือ 
         4.1  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เชน ขอสอบวิชาพลศึกษา ใหแสดงทาทางประกอบเพลง
วิชาประดิษฐ ใหประดิษฐของใชดวยเศษวัสดุ การใหคะแนนจากการทดสอบประเภทนี้ครูตอง
พิจารณาท้ังดานคุณภาพผลงาน ความถูกตองของวิธีการปฏิบัติรวมท้ังความคลองแคลวและปริมาณ
ของผลงานดวย 
         4.2  แบบทดสอบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบท่ีใชเขียนตอบทุกชนิด 
         4.3  แบบทดสอบดวยวาจา เปนแบบทดสอบท่ีผูสอบใชการโตตอบดวยวาจา 
    5.  จําแนกตามเวลาท่ีกําหนดใหตอบ จําแนกได 2 ประเภทคือ 
         5.1  แบบทดสอบวัดความเร็ว เปนแบบทดสอบท่ีมุงวัดทักษะความคลองแคลวในการ
คิดความแมนยําในความรูเปนสําคัญ มักมีลักษณะคอนขางงาย แตใหเวลาในการทําขอสอบนอย 
ผูสอบตองแขงขันกันสอบ ใครท่ีทําเสร็จกอนและถูกตองมากท่ีสุดถือวามีประสิทธิภาพสูงกวา 
         5.2  แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลักษณะนี้มีลักษณะคอนขางยาก
และใหเวลาทํามาก 
    6.  จําแนกตามลักษณะและโอกาสในการใช จําแนกได 2 ประเภทคือ 
         6.1  แบบทดสอบยอย เปนแบบทดสอบท่ีมีจํานวนขอคําถามไมมากนัก มักใชสําหรับ
ประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแตละหนวยยอย โดยมีจุดประสงคหลักคือ เพ่ือปรับปรุง
การเรียนเปนสําคัญ 
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         6.2  แบบทดสอบรวม เปนแบบทดสอบท่ีถามความรูความเขาใจรวมหลาย ๆ เร่ือง    
หลาย ๆ เนื้อหาหลาย ๆ จุดประสงค มีจํานวนมากขอ มักใชตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายป
การศึกษา จุดมุงหมายสําคัญคือใชเปรียบเทียบแขงขันระหวางผูสอบดวยกัน 
    7.  จําแนกตามเกณฑการนําผลจากการสอบไปวัดประเมิน จําแนกได 2 ประเภท คือ 
          7.1  แบบทดสอบอิงเกณฑมีจุดมุงหมายเพื่อวัดระดับความรูพื้นฐานและความรูท่ีจําเปน
ในการบงบอกถึงความรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงค 
          7.2  แบบทดสอบอิงกลุมเปนแบบทดสอบที่มุงนําผลการสอบไปเรียบเทียบกับบุคคล
อ่ืนในกลุมท่ีใชขอสอบเดียวกัน ถาใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใดเหมาะสําหรับใชเพื่อการสอบ
ท่ีมีการแขงขันมากกวาเพื่อการเรียนการสอน 
    8.  จําแนกตามส่ิงเรา จําแนกได 2 ประเภทคือ 
          8.1  แบบทดสอบทางภาษา ไดแก การใชคําพูดหรือตัวหนังสือไปเราผูสอบโดยการพูด
หรือเขียนออกมา 
          8.2  แบบทดสอบท่ีไมใชภาษา ไดแก การใชรูปกิริยา ทาทางหรืออุปกรณตาง ๆ ไปเรา
ใหผูสอบตอบสนอง     
    ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไดเปน 2 กลุม คือ 
    1.  แบบทดสอบของครูหมายถึง ชุดของคําถามท่ีครูเปนผูสรางข้ึนซ่ึงเปนขอคําถามเก่ียวกับ
ความรูท่ีนักเรียนไดเรียนในหองเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม
หรือเปนการวัดความพรอมท่ีจะไดเรียนในบทเรียนใหมข้ึนอยูกับความตองการของครู 
    2.  แบบทดสอบมาตรฐาน สรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชาหรือจากครูผูสอนวิชา
นั้น แตผานการทดลองหลายคร้ัง จนกระท่ังมีคุณภาพดีจึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบน้ัน 
สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาการเรียนการในเร่ืองใด ๆ ก็ได แบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีมีคูมือดําเนินการสอบบอกวิธีสอบและยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวยท้ัง
แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกันเปนคําถามท่ี
วัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลวจะเปนพฤติกรรมท่ีสามารถต้ังคําถามวัดได ซ่ึงควรวัดให
ครอบคลุมพฤติกรรมตางๆดังนี้  1. ความรู ความจํา  2. ความเขาใจ  3. การนําไปใช  4. การวิเคราะห  
5. การสังเคราะห   6. การประเมินคา 
    สมนึก ภัททิยธนี (2546) แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ท่ีนักเรียนไดรับ
การเรียนผานมาแลว อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน
ซ่ึงท้ังแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการสรางขอคาถามเหมือนกัน 

DPU



45 

เปนคําถามท่ีวัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว จะเปนพฤติกรรมท่ีสามารถต้ังคําถามได ซ่ึงควร
จัดใหครอบคลุมพฤติกรรมดานตาง ๆ ดังนี้  1. วัดดานความรูความจํา  2. วัดดานความเขาใจ  3. วัด
ดานการนําไปใช  4. วัดดานการวิเคราะห  5. วัดดานการสังเคราะห  6. วัดดานการประเมินคา 
    พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ  
    1.  แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเองหมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเฉพาะ
กลุมท่ีครูสอน เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชกันท่ัวไปในสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบทดสอบ
ขอเขียนซ่ึงแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ   
         1.1  แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดคําถามหรือปญหาใหแลวให ผูตอบ
เขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มท่ี  
         1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบส้ัน ๆ เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดใหผูสอบ
เขียนตอบส้ัน ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกจากแบบวัด ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยาง
กวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 ชนิด คือ แบบทดสอบถูก-
ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 
    2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนท่ัว ๆ ไป ซ่ึง
สรางโดยผูเช่ียวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ มี
มาตรฐานในการดําเนินการสอน วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
    สรุปไดวา ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบงออกเปนหลาย
ประเภท การจะเลือกใชแบบทดสอบประเภทใดนั้นข้ึนอยูกับครูผูสอน ท้ังนี้ตองสอดคลองกับ
จุดประสงคเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ ใหเหมาะสม และครอบคลุมพฤติกรรมดานตาง ๆ ดังนี้ วัดดาน
ความรูความจํา วัดดานความเขาใจ วัดดานการนําไปใช วัดดานการวิเคราะห วัดดานการสังเคราะห 
และวัดดานการประเมินคา 
       2.4.6  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ  สามารถปรับปรุงไดโดยฝกเขียนขอสอบไดรับความ
วิจารณและขอเสนอแนะ  ผูสอนตองเขาใจท้ังจุดประสงคและเนื้อหาที่จะวัด ตองรูถึงกระบวนการคิด
ในการปฏิบัติงานของผูเรียน รูระดับความสามารถในการอานและการใชศัพทของผูสอบ รูจักลักษณะ
เดนและขอพกพรองของขอสอบแตละชนิดเพื่อจะนําไปใชใหเหมาะสม   
    พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2547) ใหแนวการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดังนี้ 
    1.  วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 
    2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
    3.  กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง 
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    4.  เขียนขอสอบ 
    5.  ตรวจทานขอสอบ 
    6.  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 
    7.  ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 
    8.  จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 
    สุมาลี จันทรชลอ (2547) เสนอวิธีการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ 
    1.  ขอสอบควรใชประเมินจุดประสงคท่ีสําคัญของการสอนท่ีสามารถสอบวัดไดโดยใช
แบบทดสอบท่ีเปนขอเขียน 
    2.  ขอสอบควรสะทอนใหเห็นท้ังจุดประสงคท่ีเปนเนื้อหาและจุดประสงคท่ีเปนกระบวน 
การสําคัญท่ีเนนในหลักสูตร 
    3.  ขอสอบควรจะสะทอนใหเห็นท้ังจุดประสงคในการวัด เชน วัดประเมินความแตกตาง
ระหวางบุคคลหรือวัดเพื่อแยกผูท่ีไดเรียนรู 
    4.  ขอสอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอานและมีความยาวที่
พอเหมาะ  
    สรุปไดวา หลักเกณฑเบ้ืองตนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
ขอสอบควรสะทอนใหเห็นท้ังจุดประสงคท่ีเปนเนื้อหาและจุดประสงคท่ีเปนกระบวนการสําคัญท่ี
เนนในหลักสูตร ซ่ึงตองมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอานและมีความยาวท่ีพอเหมาะ 
หลังจากนั้นทําการเขียนขอสอบพรอมท้ังตรวจทานขอสอบ แลวนําไปจัดพิมพแบบทดสอบฉบับ
ทดลอง ทําการทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ สุดทายจัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 
      2.4.7  ประโยชนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
   พรพิศ เถ่ือนมณเฑียร (2549) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไว ใชสําหรับ 
    1.  วัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
    2.  ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
    3.  ใหแยกประเภทนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ ตามความสามารถ 
    4.  การวินิจฉัยสมรรถภาพเพ่ือใหไดรับความชวยเหลือไดตรงจุด 
    5.  เปรียบเทียบความงอกงาม 
    6.  ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 
    7.  พยากรณความสําเร็จในการศึกษา 
    8.  การแนะแนว 
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    9.  การประเมินผลการศึกษา 
    10.  การศึกษาคนควาวิจัย 
    พวงรัตน ทวีรัตน (2543) ประโยชนของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีดังนี้ 
    1.  ใชสํารวจท่ัวไปเกี่ยวกับตําแหนงการเรียนในโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑปกติให
เขาใจนักเรียนไดดีข้ึน 
    2.  ใชแนะแนวประเมินคาเกี่ยวกับการสอบไดสอบตกจุดออนและจุดเดนของแตละบุคคล 
การสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนฉลาด และนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ การปรับปรุงการสอน  
    3.   ใชจัดกลุมนักเรียนเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  
    4.   ชวยในการวิจัยทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาท่ีสอบแตกตางกันโดยใช
แบบทดสอบมาตรฐานเปนเคร่ืองมือวัด 
    สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีประโยชนตอผูเรียน คือ ใชสําหรับวัด
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมแลวทําการเปรียบเทียบตรวจสอบพัฒนาการของ
ผูเรียน วาบรรลุจุดประสงคหรือไมหากเกิดผลในทางท่ีดีก็ดําเนินตอ แตถาหากไมบรรลุจุดประสงคก็
นําไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือทําการวิจัยแลวทําการวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนอีกคร้ัง 
         2.4.8  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถดานสติปญญา 
(Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร Wilson (1971, น.643-685) ไดจําแนกพฤติกรรมท่ี
พึงประสงคดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไว 4 ระดับ คือ 
      1.  ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปน
พฤติกรรมท่ีอยูในระดับตํ่าที่สุด แบงออกไดเปน 3 ข้ัน ดังนี้ 
           1.1  ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) คําถามท่ีใชวัด
ความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตลอดจนความรูพื้นฐานท่ีนักเรียนไดส่ังสมมาเปน
ระยะเวลานานแลว 
           1.2  ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม(Knowledge of Terminology)ความสามารถ
ในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตาง ๆ ได โดยคําถามจะถามโดยตรงหรือโดยออมก็ไดไมตอง
อาศัยการคิดคํานวณ 
           1.3  ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ(Ability to Carry Out Algorithms) 
เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการท่ีไดเรียนมาแลวมาคิดคํานวณ
ตามลําดับข้ันตอนท่ีเคยเรียนรูมาแลว ขอสอบวัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยงาย ๆ คลายคลึง
กับตัวอยาง นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
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      2.  ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมท่ีใกลเคียงกับความรูความจําเกี่ยวกับการ
คิดคํานวณ แตซับซอนกวา แบงไดเปน 6 ข้ัน ดังนี้ 
           2.1  ความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติ(Knowledge of Concepts) ความสามารถท่ีซับซอนกวา
ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง เพราะมโนคติเปนนามธรรมซ่ึงประมวลจากขอเท็จจริงตาง ๆ ตอง
อาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนคตินั้น โดยใชคําพูดของตนหรือเลือก
ความหมายท่ีกําหนดให ซ่ึงเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมท่ีแตกตางไปจากท่ีเคยเรียน 
           2.2  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร และสรุปอางอิงเปนกรณีท่ัวไป
(Knowledge of Principles Rules and Generalization) เปนความสามารถในการนําเอาหลักการ กฎ 
และความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติ ไปสัมพันธกับโจทยปญหา จนไดแนวทางในการแกปญหาได ถา
คําถามนั้นเปนคําถามเก่ียวกับหลักการและกฎท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเปนคร้ังแรกอาจจัดเปนพฤติกรรม
ในระดับการวิเคราะหก็ได 
           2.3  ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร(Knowledge of Mathematical Structure) 
คําถามท่ีวัดพฤติกรรมระดับนี้ เปนคําถามท่ีวัดเกี่ยวกับสมบัติของระบบจํานวนและโครงสรางทางพืช
คณิต 
           2.4  ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Elements form One Mode to Another) เปนความสามารถในการแปล
ขอความที่กําหนดให เปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพูดใหเปนสมการซ่ึงมี
ความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) หลังจากแปลแลว อาจกลาวได
วาเปนพฤติกรรมท่ีงายท่ีสุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 
           2.5  ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Read and Interpret a 
Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในข้ันนี้ อาจดัดแปลงมาจากขอสอบท่ีวัดความสามารถในข้ันอ่ืน 
ๆ โดยที่นักเรียนอานและตีความโจทยปญหาซ่ึงอาจจะอยูในรูปของขอความตัวเลข ขอมูลทางสถิติ 
หรือกราฟ 
      3.  การนําไปใช(Application)เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาท่ีนักเรียนคุนเคย
เพราะคลายกับปญหาท่ีนักเรียนประสบอยูในขณะเรียน คือ แบบฝกหัดท่ีนักเรียนตองเลือก
กระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบงออกเปน 4 
ข้ัน คือ 
           3.1  ความสามารถในการแกปญหา (Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตอง
อาศัยความสามารถในระดับความเขาใจ และเลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
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           3.2  ความสามารถในการเปรียบเทียบ(Ability to Make Comparison)เปนความสามารถ
ในการคิดคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซ่ึงในการแกปญหาข้ันนี้อาจ
ตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูเกี่ยวของ รวมท้ังใชความสามารถในการคิดอยาง
มีเหตุผล 
           3.3  ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปนความสามารถ
ในการตัดสินใจอยางหน่ึงในการหาคําตอบจากขอมูลท่ีกําหนดให ซ่ึงอาจตองอาศัยการแยกขอมูลท่ี
เกี่ยวของออกจากขอมูลท่ีไมเกี่ยวของมาพิจารณาวา อะไรคือขอมูลท่ีตองการเพิ่มเติม มีปญหาอ่ืน
ใดบาง ท่ีอาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาท่ีกําลังประสบอยู หรือตองแยกโจทยปญหา
ออกพิจารณาเปนสวน มีการตัดสินใจหลายคร้ังอยางตอเนื่องต้ังแตตนจนไดคําตอบ หรือผลลัพธท่ี
ตองการ 
           3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบโครงสรางท่ีเหมือนกันและการสมมาตร(Ability 
to Recognize Patterns Isomorphisms and Symmetries) เปนความสามารถท่ีตองอาศัยพฤติกรรมอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลท่ีกําหนดใหการเปล่ียนรูปปญหา การจัดกระทํากับขอมูล และการ
ระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนตองสํารวจหาส่ิงท่ีคุนเคยกันจากขอมูลหรือส่ิงท่ีกําหนดจากโจทย
ปญหาใหพบ  
      4.  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาท่ีนักเรียนไมเคยเห็น
หรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอน ซ่ึงสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลงแตก็ยังอยูในขอบเขตเน้ือหาวิชาท่ี
เรียน การแกโจทยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูท่ีไดเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรคผสมผสาน
กันเพื่อแกปญหา พฤติกรรมระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
ซ่ึงตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูง แบงเปน 5 ข้ัน ดังนี้ 
           4.1  ความสามารถในการแกปญหาโจทยท่ีไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve 
Routine Problems) คําถามในข้ันนี้เปนคําถามท่ีซับซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยางไมเคยเห็นมา
กอน นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ มโนคติ นิยาม ตลอดจนทฤษฏี
ตาง ๆ ท่ีเรียนมาแลวเปนอยางดี 
           4.2  ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships) เปน
ความสามารถในการจัดการสวนตาง ๆ ท่ีโจทยกําหนดใหม แลวสรางความสัมพันธข้ึนใหมเพื่อใชใน
การแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมท่ีเคยพบมาแลว มาใชกับขอมูลชุดใหมเทานั้น 
           4.3  ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปน
ความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจน อาจเปนพฤติกรรมท่ีมีความซับซอน
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นอยกวาพฤติกรรมในการสรางขอพิสูจน พฤติกรรมในข้ันนี้ตองการใหนักเรียนสามารถตรวจสอบขอ
พิสูจนวาถูกตองหรือไมมีตอนใดผิดบาง 
           4.4  ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองใหมีผลใชไดเปนกรณี
ท่ัวไป (Ability to Formulate and Validate Generalization) เปนความสามารถในการคนพบสูตร หรือ
กระบวนการแกปญหา และพิสูจนวาใชเปนกรณีท่ัวไปได 
 
2.5  การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน 
       2.5.1  แนวคิด มโนทัศนและการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
    สิริพันธุ สุวรรณมรรคา (2557) กลาววา เหตุและปจจัยท่ีทําใหครูตองทําวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน มีดังนี้ 
    1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ครูตอง
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มาตราท่ี 30) และใหครูใชการวิจัยเปนกิจกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนและครู (มาตราท่ี 24 (5)) 
    2.  คุรุสภากําหนดใหผูท่ีจะปฏิบัติงานในวิชาชีพครูตองมีมาตรฐานความรูดาน “การวิจัย
ทางการศึกษา” เปน 1 ใน 9 มาตรฐานความรูของครู (มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, น.6) สาระ
ความรูและในมาตรฐานความรู “การวิจัยทางการศึกษา” นี้ ครอบคลุม “การวิจัยในช้ันเรียน” “การฝก
ปฏิบัติการวิจัย” และ “การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา” ดวย และครูตองมีสมรรถนะ 
“สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน” (มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, น.
10) 
    3. คุรุสภากําหนดมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาวา ตองใหบัณฑิต (ครูนอง
ใหมท่ีจะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู) ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป และ
ผานเกณฑการประเมินปฏิบัติ การสอนดังคณะกรรมการคุรุสภากําหนดไวท้ัง (1) การฝกปฏิบัติ
วิชาชีพระหวางเรียน และ (2) การปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ซ่ึงการปฏิบัติการ
สอนดังกลาว กําหนดใหตองฝกทักษะและมีสมรรถนะในดาน “การทําวิจยัในโรงเรียนเพื่อพฒันา
ผูเรียน” (มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, น.12,13)  
    4.  สมศ.กําหนดมาตรฐานคุณภาพครูในดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางมีประสิทธิภาพไววา ในการปฏิบัติงานสอนน้ัน ครูจะตองทํากิจกรรม 7 กิจกรรม คือ 
         1.  การวิเคราะหหลักสูตร 
         2.  การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
         3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

DPU



51 

         4.  การใชเทคโนโลยีเปนแหลงและส่ือการเรียนรูของตนเองและนักเรียน 
         5.  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางรอบดานเนนองครวมและเนนพัฒนาการ 
         6.  การใชผลการประเมินแกไขปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
         7.  การใชการวิจยัปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพฒันาการเรียนรูของนักเรียนและการ
สอนของตนเอง 
    5.  ครูมืออาชีพตองเปนกลัยาณมิตรปฏิบัติตนเปนตนแบบใหนักเรียนเปนผูเรียนรูตลอด
ชีวิต (Life Long Learner) 
       2.5.2  แนวคิด หลักการ และคุณคาการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
    แนวคิด 
    1.  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research-CAR) เปนกิจกรรมและ
เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและสรางความรูในการปฏิบัติงานยังผลใหครูเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึง
และสรางสรรคใน สภาพความสําเร็จ และปญหาของการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
อันนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการรับรู ไตรตรอง ตัดสินใจ ปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาและ
แปรเปล่ียนตนเองอยางถูกตองและสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
    2.  เม่ือครูเผชิญกับ “ปญหา” ในการจัดการเรียนการสอนครูสามารถแปรเปล่ียน “ปญหา” 
ใหเปน “ปญญา” และ “การสรางสรรค” ไดดวยการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
    3. ครูนักวจิยัคือ บุคคลแหงการเรียนรูผูมีวิถีชีวิตในการเปดใจรับการเรียนรูตลอดเวลา ครู
นักวจิัยสามารถนิเทศตนเองและเปล่ียนแปลงตนเองไดอยางถูกตองและสรางสรรค 
    4.  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนยุทธวิธีแหงวิชาชีพครูในการเพิ่มพลังอํานาจใหครู
สามารถพึ่งตนเองในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการทํางานของตนเองใหเกิด
ผลสําเร็จตามมาตรฐานวิชาชีพครู ท้ังชวยใหครูทันสมัย รู เทาทันและนําตนเองใหเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง 
    หลักการ 
    1.  การวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียนแท ๆ ตองเปน “งานท่ีเล็ก ๆ งาย ๆ และมีคุณคา”               
(a small,simple and significant task) ท่ีบูรณาการอยูในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนปกติ
ของครู 
    2.  ครูนักวิจัยเช่ือวา เราท้ังผองสามารถเรียนรูจากกันและกัน (we all can learn from each 
other) ในหลักการนี้นักเรียน คือ แหลงเรียนรูท่ีสําคัญมากของครู 
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    3.  นักเรียนเปนท้ังเหตุและเปนท้ังผลของการปฏิบัติงานของครู ดังนั้น “ผลงานของครูตอง
ดูท่ีศิษย” 
     คุณคา 
     คุณคาของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน คือ การเรียนรูและสรางความรู เพื่อสูการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดและแนวปฏิบัติของตนเองของครู ความเปล่ียนแปลงนี้เกิดข้ึนภายในตนเองของ
ครู ครูนักวิจัยจะรูสึกอยากแปรเปล่ียน เต็มใจแปรเปล่ียน จึงทําใหครูแปรเปล่ียนตนเองดวยความ
สบายใจ 
       2.5.3  ข้ันตอนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
     ตามแนวคิด หลักการ และคุณคาดังกลาวของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ครูจึงทําวิจัย
ไดหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความถนัด ความสนใจและจุดมุงหมายในการเรียนรูและในการใช
ประโยชนของครู เชน การวิจัยหนาเดียว การวิจัยหลายหนา การวิจัยเลมเล็ก และการวิจัย 5 บท เปน
ตน 
     สําหรับครูท่ีสนใจจะใชการวิจัยในช้ันเรียนเปนเคร่ืองมือชวยใหตนเองเรียนรู เพื่อพัฒนา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดเทอมและตลอดปการศึกษา ขอเสนอใหพิจารณาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนใน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงอาจแบงออกเปน 4 ระยะแตละระยะ
มุงหาความรูใหม เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู ดังแสดงในแผนภาพและตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.5  การพัฒนานวตักรรมในการจัดการเรียนการสอน 
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     ข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบดวย ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
     1.  วางแผน (Plan-P) คือ การทํางานใด ๆ ตองมีข้ันการวางแผน เพราะทําใหมีความม่ันใจ
วาทํางานไดสําเร็จ เชน วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย หัวขอท่ีใชในการวางแผนคือ วางแผนใน
หัวขอตอไปนี้ 1) ทําทําไม 2) ทําอะไร 3) ใครทํา ทํากับกลุมเปาหมายใด 4) ทําเวลาใด 5) ทําท่ีไหน 
6) ทําอยางไร 7) ใชงบประมาณเทาไร การวางแผนในช้ันเรียนเปนการวางแผนตามคําถามตอไปนี้ 
Why What Who When Where How How much 
     2.  การปฏิบัติ (Do-D) เปนขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว การวิจัยในชั้น
เรียนตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัยในแผน  
     3.  ตรวจสอบ (Check-C) เปนข้ันตอนของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามท่ีวางไว
หรือไม มีเร่ืองอะไร ปฏิบัติไดตามแผน มีเร่ืองอะไรท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามหรือปฏิบัติแลวไม
ไดผล การตรวจสอบน้ีจะไดส่ิงท่ีสําเร็จตามแผน และส่ิงท่ีเปนขอบกพรองท่ีตองแกไข 
     4.  การปรับปรุงแกไข (Action-A) เปนข้ันของการนําขอบกพรองมาวางแผนการ
ปฏิบัติการแกไขขอบกพรองแลวลงมือแกไข ซ่ึงในข้ันนี้อาจพบวาประสบความสําเร็จหรืออาจพบวา 
มีขอบกพรองอีก ผูวิจัยหรือผูทํางานก็ตองตรวจสอบเน้ือหาเพื่อแกไขแลวไปแกไขอีกตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.6  วงจรการวิจยัในชั้นเรียนควบคูไปกับการจดัการเรียนการสอน   
                  (พิมพันธ เดชะคุปต  2545, น.4) 
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       2.6.1  งานวิจัยในประเทศ  
                 เพชรรัตดา เทพพิทักษ (2545) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เร่ือง  เทคโนโลยีท่ีมีความ
เหมาะสมเพื่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา 
1) นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติการทดลอง เฉล่ียรอยละ 95.50 2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  เฉล่ียรอยละ 95.00  และ 3) ผูเรียนมีความตระหนักตอเทคโนโลยีในระดับมาก 
                 อิสริยา หนูจอย (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอม
ศึกษา เร่ือง ระบบนิเวศในนาขาวสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 มีการพัฒนาคุณสมบัติของชุดกิจกรรม
โดยผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ผลจากการประเมินพบวา  คุณภาพของชุดกิจกรรม
ดังกลาวมีผลการประเมินอยูในระดับดี กลาวคือ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
                 จันทรจิรา รัตนไพบูลย (2549, น.108) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดคายอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เร่ือง การอนุรักษส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 มีการพัฒนาชุดกิจกรรมโดย
การประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ผลการประเมินพบวาชุดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอม
ศึกษาอยูในระดับดี ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีคุณภาพเทากับ 80/80 
                 วิวาส  (Vivas. 1985, น.603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและการประเมินคา
การรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซุเอรา โดยใชชุดการสอน จากการศึกษา
เกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะท้ัง 5 คือ ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน 
ความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม หลังจากไดรับการสอนดวยชุด
กิจกรรมสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
                 สุดา เขียงคํา (2546, น.63 – 114) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง เศษสวนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ี
ไดรับการสอนเศษสวนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเปนรอยละ 
74.57 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑดังกลาวคิดเปนรอยละ 
80.64 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ 80 
                 นิตยา ฉิมวงศ (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
และการสอนตามปกติ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องความนาจะเปนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนท่ี
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ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ิมีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี   ระดับ .01  
       2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                 เอดเวอรด (Edward.  1975, น.43) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนเร่ือง “ประสบการณใน
การสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนดวยตนเองและไดรับคําแนะนําจากครูกับการใชชุด
กิจกรรมการเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลิ
นอยย  จํานวน 50 คน แบงกลุมละ 25 คน ผลการวิจัยพบวาท้ัง 2 กลุม มีผลการเรียนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                 มีคส (Meeks.  1972, น.4296 - A) ไดศึกษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุดกิจกรรมกับ
วิธีสอนแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบวา วิธีสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกวาการสอน
แบบธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
                 ซันตาเว็นเนียร (Suntavenere. 2003, น.428-A) วิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ไดศึกษาวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหมีผลตอการใชเทคโนโลยีหรือไม ซ่ึงไดสังเกตการณและสํารวจจาก
นักเรียนเกรด 11 จํานวน 75 คน จากท้ังหมด 3 หองเรียน ท่ียังไมเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจากการใช
เทคโนโลยี และโปแกรม Web Guest สุมครูและนักเรียนในการสัมภาษณ แนวคิดการกระบวนการใช
เทคโนโลยี ผลปรากฏวา การคิดวิเคราะหจะมีผลตอการใชเทคโนโลยีไดอยางมีสมเหตุสมผล 
                 Lane (2004, น.2451-A) ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพของครูในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน โดยพัฒนาวิธีการสอนของครูดานความรูทางคณิตศาสตร ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอด ทักษะการแกปญหา การตั้งคําถามและการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยไดพัฒนา
วิธีการสอนของครูในชวงแปดเดือน ทุกสัปดาหครูตองวางแผนการสอนนักเรียนเกรด 5 จํานวน 3 
โรง โดยมีกลุมควบคุม 2 กลุม และกลุมทดลอง 1 กลุม พบวา ครูท่ีไดรับการพัฒนาในการสอน
คณิตศาสตร   หลาย ๆ ดาน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาครูท่ีไมไดเขารวมและรับ
การพัฒนาการเรียนการสอน 
                 เวด (วิไล บุญณรังสี. 2550, น.32 ; อางอิงมาจาก Wade. 1995, น.3411-A) ไดศึกษาผลของ
การสอนคณิตศาสตรแบบแกปญหาตามทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต ตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ความเช่ือม่ันในตนเอง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดย
ศึกษากับกลุมตัวอยาง 17 คน และระยะเวลา 6 สัปดาห สอนวันละ 3 ช่ัวโมง 30 นาทีทุกวัน ผูวิจัยใช
สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและใชการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเจตคติตอ
และความเช่ือม่ันในตนเองในการเรียนคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางโดยวิธีสังเกตและสัมภาษณ ผล
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การศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา .05 ผูวิจัยได
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (Posttest คร้ังท่ี 2) ไดผลเชนเดียวกับ (Posttest คร้ังแรก) นอกจากนี้ยังพบวา
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เม่ือเรียนโดยวิธีสอนแบบแกปญหาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา .05 จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพพบวา เจตคติและความเช่ือม่ัน
ในตนเองตอวิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางสูงข้ึน 
                 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศพบวา การสอนโดยใชชุด
กิจกรรมที่จัดเนื้อหาและประสบการณท่ีตองการสรางเสริมหรือพัฒนา ซ่ึงแลวแตผูสรางจะทําข้ึน 
สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได ชวยใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเสริมสราง
ทักษะ ความรูทางดานนั้น ๆ ตามกิจกรรม วิธีการ และเนื้อหาท่ีมีในชุดกิจกรรม   
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาชุด

กิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   
และเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
                    3.1  กลุมเปาหมาย 
                    3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                    3.3  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                    3.4  รูปแบบของการวิจัย 
                    3.5  ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
                    3.6  การเก็บและรวบรวมขอมูล 
                    3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจ
ทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
1.  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด

ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ชุด ชนิด
ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
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3.3  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

       1.  สรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด มีข้ันตอนดังนี้ 
            1.1  ศึกษาแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ความรู
ความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห 
(Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation)  
            1.2  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการนําชุดกิจกรรมมาใชในระบบการ
จัดการเรียนการสอน ประเภทของชุดกิจกรรม รูปแบบ สวนประกอบของชุดกิจกรรม วิธีการสราง
และพัฒนาชุดกิจกรรม 
            1.3  ศึกษาแบบเรียนประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2557 โดยใชหนังสือเสริมการพัฒนาผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 เลม 1 (ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิมพคร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2556) ซ่ึงมี 7 
หนวยการเรียนรู ดังนี้ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000  
หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ  
หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง มุม  
หนวยการเรียนรูท่ี 4  เร่ือง เสนขนาน  
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง สถิติและความนาจะเปน  
หนวยการเรียนรูท่ี 6  เร่ือง เศษสวน      
หนวยการเรียนรูท่ี 7  เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 

เพื่อนาํมากําหนดขอบเขตของเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู และเวลาที่ใชในแตละชุดกิจกรรม 
            1.4  สรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ตามแนวคิดของบลูม ในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
domain) ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช  
(Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) 
ซ่ึงไดชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000  
ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ  
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ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง มุม  
ชุดกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน  
ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน  
ชุดกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง เศษสวน      
ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงความสัมพันธของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการ  
                     เรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด  
 

แนวคิดบลูม 
 
ชุดกิจกรรม 

ความรู
ความจํา 
(ขอท่ี) 

ความ 
เขาใจ 
(ขอท่ี) 

การ 
นําไปใช 
(ขอท่ี) 

การ
วิเคราะห 

(ขอท่ี) 

การ
สังเคราะห 

(ขอท่ี) 

การ 
ประเมินคา 

(ขอท่ี) 

รวม 
(ขอ) 

ชุดกิจกรรมที่ 1 
เรื่อง จํานวนนับที่
มากกวา 1,000,000 

1-4 5,6,9,10 7,8 11-16 17,18 19,20 20 

ชุดกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง การบวก การ
ลบ การคูณ และ
การหารจํานวนนับ 

1-7 8 9,10 11-16 17,18 19,20 20 

ชุดกิจกรรมที่ 3 
เรื่อง มุม 

1-6 7-9 10-12 13-16 17,18 19,20 20 

ชุดกิจกรรมที่ 4 
เรื่อง เสนขนาน 

1,2 3-6 7-9 10-16 17 18-20 20 

ชุดกิจกรรมที่ 5 
เรื่อง สถิติและ
ความนาจะเปน 

1-5 6-8 11,12 9,10,13-17 18 19,20 20 

ชุดกิจกรรมที่ 6 
เรื่อง เศษสวน 

1-7 8-12 13 14-16 17,18 19,20 20 

ชุดกิจกรรมที่ 7 
เรื่อง การบวก การ
ลบ การคูณ และ
การหารเศษสวน 

1-4 5,6 7,8 9-16 17,18 19,20 20 
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            1.5  นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
และพิจารณาแกไข  
            1.6  นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ท่ีปรับแกไขแลว สงใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง ความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช ความสอดคลองกับองคประกอบท่ีตองการวัด และ
ความเหมาะสมของตัวเลือก ใชวิธีการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงดัชนีความสอดคลอง (Index of 
item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977, น.49-60) มีเกณฑ
พิจารณาใหคะแนน ดังน้ี 

ให 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนี้มีความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบท่ี
ตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก 

ให 0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนี้มีความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบท่ี
ตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก 

ให -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนี้มีความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบท่ี
ตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก 

โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาระดับคาดัชนีความสอดคลอง ของขอคําถามท่ีไดจากการ 
คํานวนจากสูตรท่ีจะมีคาระหวาง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป คัดเลือกขอสอบขอนั้นไวใชได แตถาไดคา IOC ต่ํากวา 0.5 
ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง (Rovinelli and Hambleton, 1977, น.49-60) 
            1.7  นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ท่ีสงใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและแกไข
เรียบรอยแลว จัดพิมพฉบับสมบูรณ และนําไปใชกบักลุมเปาหมายตอไป 
       2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกจิกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนยั 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ขอ  
            2.1  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.2  โครงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม 
                      แนวคิดของบลูม  
 

แนวคิดบลูม 
 
ชุดกิจกรรม 

ความรู
ความจํา 
(ขอท่ี) 

ความ
เขาใจ 
(ขอท่ี) 

การ
นําไปใช 
(ขอท่ี) 

การ
วิเคราะห 

(ขอท่ี) 

การ
สังเคราะห 

(ขอท่ี) 

การ 
ประเมินคา 

(ขอท่ี) 
รวม 

ชุดกิจกรรมที่ 1 
เรื่อง จํานวนนับที่
มากกวา 1,000,000 

1 - 8 11 17 - 4 

ชุดกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง การบวก การลบ 
การคูณ และการหาร

จํานวนนับ 

- 8 10 11 17 20 5 

ชุดกิจกรรมที่ 3 
เรื่อง มุม 

4 - 10 16 18 19 5 

ชุดกิจกรรมที่ 4 
เรื่อง เสนขนาน 

2 3 9 - - 18 4 

ชุดกิจกรรมที่ 5 
เรื่อง สถิติและความ

นาจะเปน 
- 6 11 - 18 - 3 

ชุดกิจกรรมที่ 6 
เรื่อง เศษสวน 

2 8 - 14 18 20 5 

ชุดกิจกรรมที่ 7 
เรื่อง การบวก การลบ 
การคูณ และการหาร

เศษสวน 

1 6 - 14 - 19 4 

รวม 5 5 5 5 5 5 30 
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            2.2  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจ สอบความถูกตอง และพิจารณาแกไข  
            2.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีปรับแกไขแลว สงใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช ความสอดคลองกับองคประกอบท่ี
ตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก ใชวิธีการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงดัชนีความ
สอดคลอง(Index of item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977, น.
49-60) มีเกณฑพิจารณาใหคะแนน ดังน้ี 

ให 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนี้มีความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบท่ี
ตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก 

ให 0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนี้มีความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบท่ี
ตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก 

ให -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนี้มีความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบท่ี
ตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก 

โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาระดับคาดัชนีความสอดคลอง ของขอคําถามท่ีไดจากการ 
คํานวนจากสูตรท่ีจะมีคาระหวาง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป คัดเลือกขอสอบขอนั้นไวใชได แตถาไดคา IOC ต่ํากวา 0.5 
ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง (Rovinelli and Hambleton, 1977, น.49-60)     
            2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสงใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูก
ตองแลว จัดพิมพฉบับสมบูรณ และนําไปใชกับกลุมเปาหมายตอไป           
            2.5  ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ กับกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยจํานวน 15 คน นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอน
เรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) มาหาคาความยาก (Difficulty) โดยใชสูตร P ดังนี้ 
(สมนึก ภัททิยธนี. 2541, น.195) 
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      P =  

 เม่ือ                P  แทน คาความยากของขอสอบ 
R  แทน จํานวนผูตอบถูก 
N  แทน จํานวนคนท้ังหมด 
 

เกณฑการพิจารณาระดับคาความยากของขอสอบแตละขอท่ีไดจากการคํานวนจากสูตรท่ี
มีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดเกณฑของเกณฑในการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 

ได  0.80    p     1.00  เปนขอสอบท่ีงายมาก  
  0.60    p     0.80 เปนขอสอบท่ีคอนขางงายใชไดดี 
  0.40    p     0.60 เปนขอสอบท่ีความยากงายปานกลาง ดีมาก 
     p     0.20 เปนขอสอบท่ียากมาก  
 
ตารางท่ี 3.3  หาคาความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

ลําดับ
ขอ 

จํานวนผูตอบถูก 
Pretest  

จํานวนคน
ท้ังหมด 

หาคาความยาก 

P =  

จํานวนผูตอบถูก 
Posttest  

จํานวนคน
ท้ังหมด 

หาคาความยาก 

P =  

1 13 15 0.86 14 15 0.93 
2 14 15 0.93 15 15 1.00 
3 15 15 1.00 15 15 1.00 
4 15 15 1.00 15 15 1.00 
5 14 15 0.93 14 15 0.93 
6 11 15 0.73 13 15 0.86 
7 11 15 0.73 14 15 0.93 
8 11 15 0.73 15 15 1.00 
9 14 15 0.93 13 15 0.86 
10 14 15 0.93 15 15 1.00 
11 14 15 0.93 14 15 0.93 
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ)   
 

ลําดับ
ขอ 

จํานวนผูตอบถูก 
Pretest  

จํานวนคน
ท้ังหมด 

หาคาความยาก 

P =  

จํานวนผูตอบถูก 
Posttest  

จํานวนคน
ท้ังหมด 

หาคาความยาก 

P =  

12 6 15 0.40 12 15 0.80 
13 3 15 0.20 3 15 0.20 
14 14 15 0.93 15 15 1.00 
15 11 15 0.73 13 15 0.86 
16 15 15 1.00 12 15 0.80 
17 6 15 0.40 11 15 0.73 
18 4 15 0.26 3 15 0.20 
19 15 15 1.00 15 15 1.00 
20 11 15 0.73 15 15 1.00 
21 3 15 0.20 14 15 0.93 
22 14 15 0.93 14 15 0.93 
23 13 15 0.86 13 15 0.86 
24 12 15 0.80 13 15 0.86 
25 8 15 0.53 15 15 1.00 
26 9 15 0.60 13 15 0.86 
27 12 15 0.80 12 15 0.80 
28 11 15 0.73 14 15 0.93 
29 13 15 0.86 15 15 1.00 
30 10 15 0.66 14 15 0.93 
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3.4  รูปแบบของการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้เปนรูปแบบการทดลองกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

(One Group Pretest-Posttest Design) 
 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 

 
T1   หมายถึง   การทดสอบกอนการใชทดลอง 

T2   หมายถึง   การทดสอบหลังการใชทดลอง 

X   หมายถึง   ใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร ตามแนวคิดของบลูม 

 
3.5  ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนดังนี้     
1) ข้ันวางแผน (Plan-P) 2) ข้ันปฏิบัติ (Do-D) 3) ข้ันตรวจสอบ (Check-C) 4) การปรับปรุงแกไข 
(Action-A) แตละข้ันมีรายละเอียดดังนี้ 
       3.5.1  ข้ันวางแผน (Plan-P) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
                 3.5.1.1  จากท่ีมาและความสําคัญของปญหา ในสภาพการณปจจุบันจะพบวาส่ิงตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนรอบตัวมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและอยางรวดเร็ว บางคร้ังกระแสความเปล่ียนแปลงทําให
การรับขาวสารขอมูลมากเกินไป จนทําใหเราตองเลือกขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและสําคัญ ๆ  เพื่อใหได
ขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจนดังนั้นการพิจารณา วิเคราะห แยกแยะขาวสารตาง ๆ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
เยาวชนจะตองเปนผูคิดเปน รูจักใชวิจารณญาณในการตัดสินปญหา รวมท้ังใหมีการคิดอยาง
สรางสรรคในการแกปญหาเพื่อท่ีจะตอบรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็ก ซ่ึง
เปนเร่ืองท่ีละเอียดออน และเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีนานาประเทศกําลังจับตามองและให
ความสําคัญสูงสุดในการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนจึงตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทักษะทางดานการคิด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีควรพิจารณาเปนอันดับแรก เพราะพ้ืนฐานทางการ
เรียนท่ีสําคัญทุกวิชาไมใชอยูท่ีการทองจําแตเพียงอยางเดียว  ถึงแมคนท่ีมีความรูความจําอยางมาก แต
ไมสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนการสูญเปลาทางการศึกษา ส่ิงเหลานี้จึงเปนปญหา
ท่ีเรากําลังประสบกันอยู คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรูดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
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domain) ของบลูม ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช 
(Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) 
เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพ และชวยทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
                 3.5.1.2  ศึกษาแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก 
ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห 
(Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation)  
                 3.5.1.3  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการนําชุดกิจกรรมมาใชในระบบ
การจัดการเรียนการสอน ประเภทของชุดกิจกรรม รูปแบบ สวนประกอบของชุดกิจกรรม วิธีการสราง
และพัฒนาชุดกิจกรรม  
                 3.5.1.4  ศึกษาแบบเรียนประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2557 โดยใชหนังสือเสริมการพัฒนาผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 เลม 1 (ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิมพคร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2556) ซ่ึงมี 7 
หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                              หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000  
                              หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ  
                              หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง มุม  
                              หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน  
                              หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน  
                              หนวยการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง เศษสวน      
                              หนวยการเรียนรูท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 
เพื่อนํามากําหนดขอบเขตของเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู และเวลาที่ใชในแตละชุดกิจกรรม 
                 3.5.1.5  สรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ตามแนวคิดของบลูม ในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive domain) ไดแก ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช  
(Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) 
ซ่ึงไดชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ดังนี้ 
                              ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000  
                              ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ  
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                              ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง มุม  
                              ชุดกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน  
                              ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน  
                              ชุดกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง เศษสวน      
                              ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 
                 3.5.1.6  นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
และพิจารณาแกไข  
                 3.5.1.7  นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ท่ีปรับแกไขแลว สงใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช ความสอดคลองกับองคประกอบท่ีตองการวัด และ
ความเหมาะสมของตัวเลือก ใชวิธีการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงดัชนีความสอดคลอง (Index of 
item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977, น.49-60)  
                 3.5.1.8  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
                 3.5.1.9  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาแกไข  
                 3.5.1.10  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีปรับแกไขแลว สงใหผูเช่ียวชาญ 3 
ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองของเนื้อหา ภาษาท่ีใช ความสอดคลองกับ
องคประกอบท่ีตองการวัด และความเหมาะสมของตัวเลือก ใชวิธีการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงดัชนี
ความสอดคลอง (Index of item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli and Hambleton, 
1977, น.49-60) 
       3.5.2  ข้ันปฏิบัติ (Do-D) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
                 3.5.2.1  ทดสอบกอนเรียน ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 
ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ กับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน ใชเวลา 50 นาที 
ตรวจและบันทึกไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน  
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                 3.5.2.2  นําคะแนนทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะหกลุมนักเรียน เพื่อนําไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร โดยแบงเปน 3 กลุมตามลําดับคะแนน ดังน้ี 
                              กลุมท่ี 1  กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน 80.00   
ข้ึนไป 
                              กลุมท่ี 2  กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง มี
คะแนน เฉล่ียทดสอบกอนเรียน 60.00 – 80.00 
                              กลุมท่ี 3  กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง มีคะแนนเฉล่ีย
ทดสอบกอนเรียนตํ่ากวา 60.00 
                 3.5.2.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงการวิเคราะหกลุม
นักเรียน (กลุมเปาหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 
จํานวน 15 คน) ท้ัง 3 กลุม คือ  
                              กลุมท่ี 1  กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน  
                              กลุมท่ี 2  กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง  
                              กลุมท่ี 3  กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง  
                              ดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1 โดยใชเวลาสอนปกติตามตารางเรียน ดําเนินการระหวาง
วันท่ี 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 รวมทั้งส้ิน 49 คาบ ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2557 ตรวจ หาคะแนนเฉล่ีย และบันทึกผลการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แตละชุด ในครั้งท่ี 1 โดยไมไดเฉลย
คําตอบของชุดกิจกรรม 
                 3.5.2.4  เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบเนื้อหาตามท่ีกําหนดไวแลว ทําการทดสอบ
หลังเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ กับ
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 
จํานวน 15 คน ใชเวลา 50 นาที ตรวจและบันทึกไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน  
                 3.5.2.5  เม่ือเสร็จส้ินการทดสอบหลังเรียนแลว ผูวิจัยไดรวบรวมบันทึกหลังการสอน 
บันทึกสัมภาษณนักเรียน และประเมินการสอนของตนเอง เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห และ
อภิปรายผลตอไป 
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       3.5.3  ข้ันตรวจสอบ (Check-C) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
                 นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด มาใชกับกลุมเปาหมายเดิม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรง
เรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน ในคร้ังท่ี 2โดยเวนระยะเวลาหางประมาณ 2 
สัปดาห หลังทําการทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน ตรวจ หาคะแนนเฉล่ีย และบันทึกผลการทําชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แต
ละชุด ในครั้งท่ี 2 เพื่อทบทวน และตรวจสอบพัฒนาการของกลุมเปาหมายอีกคร้ัง 
       3.5.4  การปรับปรุงแกไข (Action-A) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  
                 นําคะแนน คะแนนเฉล่ีย และบันทึกผลการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แตละชุดในครั้งท่ี 1 มาตรวจสอบดูวามี
กลุมเปาหมายที่มีผลคะแนนต่ํากวาเกณฑคะแนนเฉลี่ย 60.00 และมากกวาเกณฑคะแนนเฉล่ีย 60.00 
หรือไม และไดทําการชวยเหลือ สอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน ในการสอนผูวิจัยไดสรางโจทย
สถานการณข้ึนมาใหมใหนักเรียนแกปญหา แตยังคงความรูและขอบขายเนื้อหาเดิม โดยไมไดเฉลย
คําตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 7 ชุด หลังจากนั้นไดนําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูมฯ จํานวน 
7 ชุด ซ่ึงเปนชุดเดียวกันกับคร้ังท่ี 1 มาใชกับกลุมเปาหมายเดิมในคร้ังท่ี 2 โดยเวนระยะเวลาหาง
ประมาณ 2 สัปดาห 
 
3.6  การเก็บและรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ในชุดกิจกรรมเดียวกัน 
นําคะแนนท่ีไดในแตละคร้ังมาบันทึกผลคะแนน คะแนนเฉล่ีย และนําชุดกิจกรรมทั้ง 7 ชุด 
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียเพ่ือจัดลําดับและวิเคราะห นอกจากนั้นผูวิจัยไดทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
และทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุมเปาหมายเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิของการใชชุดกิจกรรม โดยใช
การวิเคราะหทางสถิติ ประมวลผล แปลผล และใชตารางประกอบคําบรรยาย สวนการวิเคราะหขอมูล
ของกลุมเปาหมาย บันทึกหลังการสอน บันทึกสัมภาษณ และประเมินการสอนของตนเอง ไดนํามา
วิเคราะห สรุปผล อภิปรายผล 
 
 

DPU



70 

3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 

       1.  สถิติท่ีใชวิเคราะหหาคุณภาพของชดุกิจกรรมคณติศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            1.1  หาคาความเท่ียงตรงดัชนีความสอดคลอง (Index of item – Objective Congruence หรือ 
IOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977, น.49-60) คํานวณคา IOC ดังนี้  
 

    
N

RIOC   

 
โดยท่ี IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองกับเนื้อหา องคประกอบท่ีตองการวัด  

                              แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
                                      N  แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 

มีเกณฑพิจารณาใหคะแนน ดังน้ี 
ให 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนี้มีของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบ ท่ีตองการวัด และ

ความเหมาะสมของตัวเลือก 
0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนี้มีของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบ ท่ีตองการวัด และ

ความเหมาะสมของตัวเลือก 
-1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนี้มีของเนื้อหา ภาษาท่ีใช องคประกอบ ท่ีตองการวัด และความ

เหมาะสมของตัวเลือก 
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาระดับคาดัชนีความสอดคลอง ของขอคําถามท่ีไดจากการ

คํานวนจากสูตรท่ีจะมีคาระหวาง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป คัดเลือกขอสอบขอนั้นไวใชได แตถาไดคา IOC ต่ํากวา 0.5 

ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง 
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            1.2  การหาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตร 
P ดังนี้(สมนึก ภัททิยธนี. 2541, น.195) 
 

     P =  

 
เม่ือ                P  แทน  คาความยากของขอสอบ 

R  แทน  จํานวนผูตอบถูก 
N  แทน  จํานวนคนท้ังหมด 
 

เกณฑพิจารณาการหาคาความยาก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เกณฑการพิจารณาระดับคาความยากของขอสอบแตละขอท่ีไดจากการคํานวนจากสูตรท่ี

มีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดเกณฑของเกณฑในการพิจารณาตัดสิน ดงันี้ 
ได                0.80    p     1.00  เปนขอสอบท่ีงายมาก  

   0.60    p     0.80 เปนขอสอบท่ีคอนขางงายใชไดดี 
   0.40    p     0.60 เปนขอสอบท่ีความยากงายปานกลาง ดีมาก 
           p     0.20  เปนขอสอบท่ียากมาก  

โดยท่ีขอสอบท่ีจะสามารถนําไปใชในการวัดผลที่มีประสิทธิภาพจะมีคาความยากอยู
ระหวาง 0.20 ถึง 0.80 

 
       2.  สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
            2.1  รอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ 
 

  P =  × 100 

 
เม่ือ               P  แทน  รอยละ 

f  แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลงรอยละ 
N  แทน  จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
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            2.2  คาเฉล่ีย (Mean) มีสูตรดังนี้ 
 

    =  

 
เม่ือ                แทน  คาเฉล่ีย 

    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
N  แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 
 

            2.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชสูตร ดังนี้   
                   (สมบัติ ทายเรือคํา. 2546, น.123) 
 
 
 

 
เม่ือ              S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

fx  แทน  ความถ่ีของคะแนนแตละคา 
N  แทน  จํานวนคะแนน 
Σ  แทน  ผลรวม 
 

       3.  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  
ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ใชสถิติ t – 

test (Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด. 2548) ดังนี้ 
 
    
 
 

เม่ือ   T  แทน  สถิติทดสอบท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต จากการแจก
     แจงแบบ t  เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 
   D  แทน  คาผลตางระหวางคูคะแนน  
   n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม

แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5      2) เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมเปาหมายที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 
จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

4.1  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

4.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
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4.1  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5    

การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 

1) ทดสอบกอนเรียน นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 
ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ท่ีผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ มาทําการทดสอบกอนเรียนกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน ใชเวลา 50 นาที ใน
ข้ันตอนนี้ไดนําคะแนนทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะหกลุมนักเรียน กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร โดยแบงเปน 3 กลุมตามลําดับคะแนน ดังน้ี 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน 80.00 ข้ึนไป 
กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง มีคะแนน 

เฉล่ียทดสอบกอนเรียนระหวาง  60.00 – 80.00 
กลุมท่ี 3 กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอน

เรียนตํ่ากวา 60.00 
การทดลองในข้ันนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร

ตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มาทดสอบกอนเรียนมี
วัตถุประสงคเพื่อนําไปใชพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการเนนนักเรียนเปนสําคัญ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลตามหลักการสอนคณิตศาสตร และวัดความรูความจํา 
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) ในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ขอ
งบลูม กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

2) พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 ใหกลุมเปาหมายคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรง
เรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน เรียนกับชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด ท่ีผานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ ดังนี้ “ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ี
มากกวา 1,000,000 ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ ชุด
กิจกรรม ท่ี 3 เร่ือง มุม ชุดกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน 
ชุดกิจกรรมที่ 6 เร่ือง เศษสวน ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 
โดยคํานึงถึงการวิเคราะหกลุมนักเรียน ท้ัง 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน กลุมท่ี 
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2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง กลุมท่ี 3 กลุมท่ีไมมีความพรอม 
คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง” นําคะแนน คะแนนเฉล่ีย และบันทึกผลการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
ตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แตละชุด จากการ
พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 มาตรวจสอบดูวากลุมเปาหมายท่ีมีผลคะแนนต่ํากวาเกณฑคะแนนเฉลี่ย 
60.00 และมากกวาเกณฑคะแนนเฉล่ีย 60.00 หรือไม ซ่ึงมีผลคะแนน/คะแนนเฉล่ีย จากการทําชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1.1  แสดงผลคะแนน/คะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของ 

          บลูมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1 
 

เลขท่ี 
ชุดกิจกรรมที่ 1-7 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน/ชุด) คะแนน

รวม 
(140) 

คะแนน 
เฉล่ีย ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี 6 ชุดท่ี 7 

1 17 85.00 19 95.00 19 95.00 14 70.00 15 75.00 14 70.00 14 70.00 112 80.00 

2 17 85.00 13 65.00 16 80.00 12 60.00 15 75.00 14 70.00 12 60.00 99 70.71 

3 17 85.00 17 85.00 16 80.00 12 60.00 13 65.00 15 75.00 16 80.00 106 75.71 

4 15 75.00 13 65.00 13 65.00 16 80.00 14 70.00 13 65.00 12 60.00 96 68.57 

5 14 70.00 14 70.00 12 60.00 17 85.00 11 55.00 13 65.00 12 60.00 93 66.42 

6 12 60.00 15 75.00 15 75.00 15 75.00 14 70.00 13 65.00 13 65.00 97 69.28 

7 18 90.00 19 95.00 19 95.00 19 95.00 16 80.00 18 90.00 17 85.00 126 90.00 

8 15 75.00 16 80.00 14 70.00 15 75.00 15 75.00 16 80.00 16 80.00 107 76.42 

9 13 65.00 17 85.00 16 80.00 13 65.00 17 85.00 15 75.00 19 95.00 110 78.57 

10 18 90.00 18 90.00 17 85.00 16 80.00 16 80.00 15 75.00 18 90.00 118 84.28 

11 17 85.00 17 85.00 18 90.00 16 80.00 16 80.00 17 85.00 18 90.00 119 85.00 

12 14 70.00 15 75.00 17 85.00 15 75.00 12 60.00 16 80.00 16 80.00 105 75.00 
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ตารางท่ี 4.1.1 (ตอ)   

 
จากตารางท่ี 4.1.1 ผลคะแนน/คะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม

แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมเปาหมาย 15 คน 
จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1 พบวา  

กิจกรรมชุดท่ี  1  เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000 มีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 90.00 
กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 มีจํานวน 3 คน เลขท่ี 6,9,13 

กิจกรรมชุดท่ี  2  เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ มีคะแนนเฉล่ีย    
60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 มีจํานวน 3 คน เลขท่ี 2,4,13 

กิจกรรมชุดท่ี 3  เร่ือง มุม มีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉลี่ย    
60.00 – 65.00 มีจํานวน 2 คน เลขท่ี 4,5 

กิจกรรมชุดท่ี 4  เร่ือง เสนขนาน มีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนน
เฉล่ีย 60.00 – 65.00 มีจํานวน 5 คน เลขท่ี 2,3,9,14,15 

กิจกรรมชุดท่ี 5  เร่ือง สถิติและความนาจะเปน มีคะแนนเฉลี่ย 55.00 – 85.00 
กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 55.00 – 65.00 มีจํานวน 4 คน เลขท่ี 3,5,12,14 

กิจกรรมชุดท่ี 6  เร่ือง เศษสวน มีคะแนนเฉล่ีย 65.00 – 90.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนน
เฉล่ีย 65.00 มีจํานวน 4 คน เลขท่ี 4,5,6,15 

กิจกรรมชุดท่ี 7  เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน มีคะแนนเฉล่ีย 
60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 มีจํานวน 5 คน เลขท่ี 2,4,5,6,15 

สรุปไดวา จากการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งท่ี 1 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด มีกลุมเปาหมายท่ีมีผล
คะแนนเฉล่ียต้ังแต 55.00 – 65.00 ซ่ึงผานเกณฑมาเพียงเล็กนอย ผูวิจัยไดจัดลําดับชุดกิจกรรมท้ัง 7 ชุด 
ตามจํานวนกลุมเปาหมาย ไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

เลขท่ี 
ชุดกิจกรรมที่ 1-7 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน/ชุด) คะแนน

รวม 
(140) 

คะแนน 
เฉล่ีย ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี 6 ชุดท่ี 7 

13 12 60.00 12 60.00 14 70.00 14 70.00 14 70.00 15 75.00 16 80.00 97 69.28 

14 15 75.00 17 85.00 16 80.00 13 65.00 11 55.00 18 90.00 17 85.00 107 76.42 

15 15 75.00 16 80.00 14 70.00 13 65.00 14 70.00 13 65.00 13 65.00 98 70.00 DPU
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ตารางท่ี 4.1.2  จัดลําดับชุดกิจกรรม ตามกลุมเปาหมายท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียต้ังแต 55.00 – 65.00    
                  

ชุดกิจกรรม จํานวนกลุมเปาหมาย 

ลําดับท่ี 1 
กิจกรรมชุดที่ 4 เรื่อง เสนขนาน และกิจกรรมชุดที่ 7 
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 

 
กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00  

มีจํานวน 5 คน 
ลําดับท่ี 2 

กิจกรรมชุดที่ 5 เรื่อง สถิติและความนาจะเปน  
และกิจกรรมชุดที่ 6 เรื่อง เศษสวน 

 
กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 55.00 – 65.00  

มีจํานวน 4 คน 
ลําดับท่ี 3 

กิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง จํานวนนับที่มากกวา 1,000,000 
และกิจกรรมชุดที่ 2 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ

การหารจํานวนนับ 

 
กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00  

มีจํานวน 3 คน 

ลําดับท่ี 4 
กิจกรรมชุดที่ 3 เรื่อง มุม 

กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย    60.00 – 65.00  
มีจํานวน 2 คน 

 
ในการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งท่ี 1 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 60.00 – 65.00 ผูวิจัยได

ทําการชวยเหลือ สอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน ซ่ึงในการสอนผูวิจัยไดตั้งโจทยสรางสถานการณ
ข้ึนมาใหมใหนักเรียนแกปญหา แตยังคงความรูและขอบขายเน้ือหาเดิม ตัวอยางเชน สอนซอมเสริม
นอกเวลาเรียน ชุดกิจกรรมที่ 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน โจทยเดิม “ซ้ือ
ปลา    กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 32 บาท ซ้ือเนื้อไก    กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ตอง

จายเงินท้ังหมดกี่บาท” (คําตอบ 52 บาท) โจทยสถานการณใหม “เจี้ยบทําขนมชนิดหนึ่งใชน้ําตาล
ทราย    กิโลกรัม ใชแปงมากกวาน้ําตาลทราย    กิโลกรัม เจี้ยบใชแปงกี่กิโลกรัม” (คําตอบ   

กิโลกรัม) โดยไมไดเฉลยคําตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 7 ชุด          

3) พัฒนาชุดกิจกรรมครั้งท่ี 2 โดยเวนระยะเวลาหางประมาณ 2 สัปดาห หลังการพัฒนา
ชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน และไดใชชุดกิจกรรมชุดเดิมกับกลุมเปาหมายคือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา   ปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน ซ่ึงมีผลคะแนน/
คะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 2 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.1.3  แสดงผลคะแนน/คะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของ 
                        บลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 2 
 

เลขท่ี 
ชุดกิจกรรมที่ 1-7 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน/ชุด) คะแนน

รวม 
(140) 

คะแนน 
เฉล่ีย ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี 6 ชุดท่ี 7 

1 19 95.00 20 100 20 100 16 80.00 17 85.00 17 85.00 17 85.00 126 90.00 

2 20 100 16 80.00 20 100 16 80.00 18 90.00 18 90.00 14 70.00 122 87.14 

3 19 95.00 19 95.00 18 90.00 15 75.00 17 85.00 18 90.00 18 90.00 124 88.57 

4 19 95.00 16 80.00 19 95.00 20 100 16 80.00 16 80.00 14 70.00 120 85.71 

5 17 85.00 16 80.00 15 75.00 20 100 14 70.00 16 80.00 14 70.00 112 80.00 

6 14 70.00 18 90.00 18 90.00 15 75.00 16 80.00 18 90.00 14 70.00 113 80.71 

7 20 100 20 100 20 100 19 95.00 18 90.00 20 100 20 100 137 97.85 

8 17 85.00 19 95.00 19 95.00 16 80.00 17 85.00 19 95.00 19 95.00 126 90.00 

9 16 80.00 20 100 20 100 15 75.00 19 95.00 19 95.00 20 100 129 92.14 

10 19 95.00 20 100 20 100 19 95.00 18 90.00 19 95.00 20 100 135 96.42 

11 19 95.00 20 100 19 95.00 19 95.00 18 90.00 18 90.00 20 100 133 95.00 

12 19 95.00 19 95.00 20 100 19 95.00 14 70.00 20 100 18 90.00 129 92.14 

13 14 70.00 14 70.00 16 80.00 16 80.00 18 90.00 20 100 19 95.00 117 83.57 

14 17 85.00 18 90.00 18 90.00 16 80.00 15 75.00 20 100 20 100 124 88.57 

15 18 90.00 18 90.00 15 75.00 16 80.00 17 85.00 17 85.00 15 75.00 116 82.85 

 
จากตารางท่ี 4.1.3 ผลคะแนน/คะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม

แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมเปาหมาย 15 คน 
จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 2 พบวา  

กิจกรรมชุดท่ี 1  เ ร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000 มีคะแนนเฉล่ีย 70.00 – 100
กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 70.00 – 80.00 มีจํานวน 3 คน เลขท่ี 6,9,13 

กิจกรรมชุดท่ี 2  เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ มีคะแนนเฉล่ีย    
70.00 – 100 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 70.00 – 80.00 มีจํานวน 4 คน เลขท่ี 2,4,5,13 

กิจกรรมชุดท่ี 3  เร่ือง มุม มีคะแนนเฉล่ีย 75.00 – 100 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย       
75.00 – 80.00 มีจํานวน 3 คน เลขท่ี 5,13.15 
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กิจกรรมชุดท่ี 4  เร่ือง เสนขนาน มีคะแนนเฉล่ีย 75.00 – 100 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนน
เฉล่ีย 75.00 – 80.00 มีจํานวน 9 คน เลขท่ี 1,2,3,6,8,9,13,14,15 

กิจกรรมชุดท่ี 5  เร่ือง สถิติและความนาจะเปน มีคะแนนเฉล่ีย 70.00 – 95.00 
กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 70.00 – 80.00 มีจํานวน 5 คน เลขท่ี 4,5,6,12,14 

กิจกรรมชุดท่ี 6  เร่ือง เศษสวน มีคะแนนเฉลี่ย 80.00 – 100 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนน
เฉล่ีย 80.00 มีจํานวน 2 คน เลขท่ี 4,5 

กิจกรรมชุดท่ี 7  เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน มีคะแนนเฉล่ีย        
70.00 – 100 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 70.00 – 75.00 มีจํานวน 5 คน เลขท่ี 2,4,5,6,15 

พบวา จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด แตละชุดมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 คือ คะแนนเฉล่ียต้ังแต 55.00 – 95.00 การพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 
2 สูงข้ึน คือ คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 70.00 – 100 ซ่ึงการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 ผูวิจัยไดจัดลําดับชุด
กิจกรรม     ท้ัง  7 ชุด ตามจํานวนกลุมเปาหมายท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียต้ังแต 55.00 – 65.00 ผานเกณฑมา
เพียงเล็กนอย ไดเปน 4 กลุม จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีพัฒนาการของกลุมเปาหมาย ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.1.4  พัฒนาการของกลุมเปาหมายท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียผานเกณฑมาเพียงเล็กนอย จากการ 
                        พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 

ลําดับท่ี 1 กิจกรรมชุดที่ 4  
เรื่อง เสนขนาน 

คะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00  
มีจํานวน 5 คน เลขท่ี 2,3,9,14,15 

เลขท่ี 2 60.00 80.00 
เลขท่ี 3 60.00 75.00 
เลขท่ี 9 65.00 75.00 
เลขท่ี 14 65.00 80.00 

เลขท่ี 15 65.00 80.00 

และกิจกรรมชุดที่ 7  
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ

การหารเศษสวน 
คะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00  

มีจํานวน 5 คน เลขท่ี 2,4,5,6,15 

เลขท่ี 2 60.00 70.00 

เลขท่ี 4 60.00 70.00 

เลขท่ี 5 60.00 70.00 

เลขท่ี 6 65.00 70.00 
เลขท่ี 15 65.00 75.00 
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ตารางท่ี 4.1.4 (ตอ)   
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 
คะแนนเฉล่ีย 55.00 – 65.00  

มีจํานวน 4 คน เลขท่ี 3,5,12,14 
เลขท่ี 12 60.00 70.00 
เลขท่ี 14 55.00 75.00 

และกิจกรรมชุดที่ 6  
เรื่อง เศษสวน  

คะแนนเฉล่ีย 65.00  
มีจํานวน 4 คน เลขท่ี 4,5,6,15 

เลขท่ี 4 65.00 80.00 
เลขท่ี 5 65.00 80.00 
เลขท่ี 6 65.00 80.00 
เลขท่ี 15 65.00 85.00 

ลําดับท่ี 3 กิจกรรมชุดที่ 1  
เรื่อง จํานวนนับที่มากกวา 1,000,000  

คะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00  
มีจํานวน 3 คน เลขท่ี 6,9,13 

เลขท่ี 6 60.00 70.00 
เลขท่ี 9 65.00 80.00 
เลขท่ี 13 60.00 90.00 

และกิจกรรมชุดที่ 2  
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ

การหารจํานวนนับ 
คะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00  
มีจํานวน 3 คน เลขท่ี 2,4,13 

เลขท่ี 2 65.00 80.00 
เลขท่ี 4 65.00 80.00 
เลขท่ี 13 60.00 70.00 

ลําดับท่ี 4 กิจกรรมชุดที่ 3  
เรื่อง มุม 

คะแนนเฉล่ีย    60.00 – 65.00  
มีจํานวน 2 คน เลขท่ี 4,5 

เลขที่ 4 65.00 95.00 
เลขท่ี 5 60.00 75.00 

 
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ปรากฏวาคะแนนเฉล่ียคร้ังท่ี 2 มีคะแนน
สูงข้ึนมากกวาคร้ังท่ี 1 โดยไมไดเฉลยคําตอบชุดกิจกรรมท้ัง 7 ชุด เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย จากการ
ทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 4.1.5  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม  
                        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1  
                        และคร้ังท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 4.1.5 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในการพัฒนาชุดกิจกรรม
คร้ังท่ี 1 และการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 คะแนนเฉล่ียจากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 สูงข้ึน
มากกวาคะแนนเฉลี่ยจากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 ปรากฏผลอยางเห็นไดชัดดังนี้  

กิจกรรมชุดท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 
มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต 60.00 – 90.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 ซ่ึงผานเกณฑมา
เพียงเล็กนอย มีจํานวน 3 คน คือ เลขที่ 6,9,13 เม่ือพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต          
70.00 – 100 พบวา เลขท่ี 6,9,13 และกลุมเปาหมายท้ังหมดมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนมากกวาการพัฒนาชุด
กิจกรรมในคร้ังท่ี 1 ปรากฏผลอยางเห็นไดชัด 
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กิจกรรมชุดท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ จากการพัฒนาชุด
กิจกรรมคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 ซ่ึง
ผานเกณฑมาเพียงเล็กนอย มีจํานวน 3 คน คือ เลขท่ี 2,4,13 เม่ือพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีคะแนน
เฉล่ียต้ังแต 70.00 – 100 พบวา เลขท่ี 2,4,13 และกลุมเปาหมายท้ังหมดมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนมากกวา
การพัฒนาชุดกิจกรรมในคร้ังท่ี 1 ปรากฏผลอยางเห็นไดชัด 

กิจกรรมชุดท่ี 3 เร่ือง มุม จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต            
60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 ซ่ึงผานเกณฑมาเพียงเล็กนอย                    
มีจํานวน 2 คน คือ เลขท่ี 4,5 เม่ือพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 75.00 – 100 พบวา 
เลขท่ี 4,5 และกลุมเปาหมายท้ังหมดมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนมากกวาการพัฒนาชุดกิจกรรมในคร้ังท่ี 1 
ปรากฏผลอยางเห็นไดชัด 

กิจกรรมชุดท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 
60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 ซ่ึงผานเกณฑมาเพียงเล็กนอย                    
มีจํานวน 5 คน คือ เลขท่ี 2,3,9,14,15 เม่ือพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 75.00 – 100 
พบวา เลขท่ี 2,3,9,14,15 และกลุมเปาหมายท้ังหมดมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นมากกวาการพัฒนาชุด
กิจกรรมในคร้ังท่ี 1 ปรากฏผลอยางเห็นไดชัด    

ขอสังเกต คะแนนเฉล่ียของกลุมเปาหมาย เลขท่ี 6,7 ในกิจกรรมชุดท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน มี
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ไมแตกตางกัน คือ เลขท่ี 6 คะแนนเฉล่ีย 75.00/75.00  
เลขท่ี 7 คะแนนเฉล่ีย 95.00/95.00 ซ่ึงเปนกลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความ
พรอมในบางเร่ือง มีคะแนน เฉล่ียทดสอบกอนเรียน 60.00 – 80.00 

กิจกรรมชุดท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 มี
คะแนนเฉล่ียต้ังแต 55.00 – 85.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 55.00 – 65.00 ซ่ึงผานเกณฑมาเพียง
เล็กนอย มีจํานวน 4 คน คือ เลขท่ี 3,5,12,14 เมื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 70.00 
– 95.00 พบวา เลขท่ี 3,5,12,14 และกลุมเปาหมายท้ังหมดมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนมากกวาการพัฒนาชุด
กิจกรรมในคร้ังท่ี 1 ปรากฏผลอยางเห็นไดชัด    

กิจกรรมชุดท่ี 6 เร่ือง เศษสวน จากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต   
65.00 – 90.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 65.00 ซ่ึงผานเกณฑมาเพียงเล็กนอย มีจํานวน 4 คน คือ
เลขท่ี 4,5,6,15 เม่ือพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 80.00 – 100 พบวา เลขท่ี 4,5,6,15 
และกลุมเปาหมายท้ังหมดมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนมากกวาการพัฒนาชุดกิจกรรมในครั้งท่ี 1 ปรากฏผล
อยางเห็นไดชัด    
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กิจกรรมชุดท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน จากการพัฒนาชุด
กิจกรรมคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 60.00 – 95.00 กลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 ซ่ึง
ผานเกณฑมาเพียงเล็กนอย มีจํานวน 5 คน คือ เลขท่ี 2,4,5,6,15 เม่ือพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 มี
คะแนนเฉล่ียตั้งแต 70.00 – 100 พบวา เลขท่ี 2,4,5,6,15 และกลุมเปาหมายทั้งหมดมีคะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึนมากกวาการพัฒนาชุดกิจกรรมในคร้ังท่ี 1 ปรากฏผลอยางเห็นไดชัด 
     
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 
ตารางท่ี 4.2.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยการคิด  
            วิเคราะหตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม Mean S.D. t Sig 

กอนเรียน 15 30 2.39 5.20 5.792 .000 

หลังเรียน 15 30 3.80 2.54 
  

 
จากตารางท่ี 4.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชชุดกิจกรรม

คณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา การ
ทดสอบกอนเรียนของกลุมเปาหมาย มีคาเฉล่ีย Mean = 2.39, S.D. = 5.20 และการทดสอบหลังเรียน
ของกลุมเปาหมาย มีคะแนนเฉล่ีย Mean = 3.80, S.D. = 2.54 และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 5.792, 
Sig = .000) 

ในงานวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลมาวิเคราะห สรุปผล และอภิปรายผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. วิเคราะหกลุมนักเรียน  
ข. บันทึกหลังการสอน  
ค. บันทึกสัมภาษณ 
ง. ประเมินการสอนของตนเอง  
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ก.  วิเคราะหกลุมนักเรียน  
ผูวิจัยไดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร คํานึงถึงการ

วิเคราะหกลุมนักเรียน (กลุมเปาหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ป
การศึกษา 2557 จํานวน 15 คน) ในการเนนนักเรียนเปนสําคัญคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ตามหลักการสอนคณิตศาสตร โดยนําคะแนนทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะหกลุมนักเรียน เพ่ือนําไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร แบงเปน 3 กลุมตามลําดับคะแนน ดังน้ี 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน 80.00 ข้ึนไป 
กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง มีคะแนน 

เฉล่ียทดสอบกอนเรียน 60.00 – 80.00 
กลุมท่ี 3 กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอน

เรียนตํ่ากวา 60.00 
 
ตารางท่ี 4.3  วิเคราะหกลุมนักเรียน ในการเนนนักเรียนเปนสําคัญคํานึงถึงความแตกตางระหวาง  
                      บุคคลตามหลักการสอนคณิตศาสตร 
 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน 80.00 ข้ึนไป 
 

จุดเดน 

นักเรียนชางสังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาทาง
คณิตศาสตร ตัวอยางเชน นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ีครูมอบหมายภายในเวลาท่ี
กําหนด มีความรู และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดี คิดรวดเร็ว คิดไมผิดหรือ 
บกพรอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และชวยเหลือผูอ่ืน แนะนําผูอ่ืน
ท่ียังไมรู ไมเขาใจในเร่ืองนัน้ๆ แทนครูผูสอนได 

จุดดอย 

นักเรียนขาดการใครครวญ ในเร่ืองราวตางๆ ท่ีตองใชเหตุผล ตัวอยางเชน นักเรียน
สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายรวมกันในกลุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
ได แตเม่ือถึงเวลาท่ีครูตองใหนักเรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
กลับไมเช่ือวาคําตอบท่ีผูอ่ืนตอบนั้นเปนคําตอบท่ีถูกตอง และขาดความม่ันใจใน
ความคิดเหน็หรือคําตอบของผูอ่ืนท่ีอภิปรายรวมกนัในกลุม 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

พัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการฝกทักษะการคิดและ
ใหนกัเรียนมีโอกาสไดคิดวิเคราะห สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปราย
รวมกันในกลุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และใหโอกาสผูอ่ืนไดรวมอภิปรายเชนกนั 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)   
 

แนวทางการ
พัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการฝกทักษะการคิด
และใหนักเรียนมีโอกาสไดคิดวิเคราะห สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปราย
รวมกันในกลุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และใหโอกาสผูอ่ืนไดรวมอภิปรายเชนกนั 
โดยการใหนกัเรียนตางยอมรับเหตุผลและความคิดของเพือ่นแตละคน ในความเช่ือ
ท่ีวาไมมีคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว ตัวอยางเชน ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สถิติ
และความนาจะเปน โจทย คือ ในถุงผาใบหนึ่งมีลูกแกวสีน้ําเงิน 10 ลูก ลูกแกวสี
เหลือง 5 ลูก ถาปดตาหยิบลูกแกวจํานวน 2 ลูก เหตุการณท่ีจะหยิบไดลูกแกวสีน้ํา
เงินท้ัง 2 ลูก เปนอยางไร คําตอบมี 2 คําตอบ คือ 1. เปนเหตุการณท่ีมีโอกาสอาจจะ
เกิดข้ึน 2. เปนเหตุการณท่ีไมมีโอกาสเกิดข้ึน ครูใชในเหตุการณท่ีตองการให
นักเรียนอภิปรายรวมกนั โดยการใหนักเรียนตางยอมรับเหตุผลและความคิดของ
ผูอ่ืน 

 
กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง มีคะแนน 

เฉล่ียทดสอบกอนเรียน 60.00 – 80.00 
 

จุดเดน 

นักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยเฉพาะการคิดแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร และมีสวนรวมในช้ันเรียน ขณะท่ีครูตั้งคําถามในช้ันเรียน นักเรียน
สามารถคิดคําตอบดวยตนเอง และยกมือตอบคําถามโดยท่ีไมตองรอใหครูเรียกช่ือ 
มีการแสดงความคิดเห็นโตแยง เม่ือไมเห็นดวยกับความคิดเห็นของเพื่อน และ
แสดงความรูสึกเห็นดวยเม่ือเพ่ือนตอบคําถามไดถูกตอง 

จุดดอย 

นักเรียนมีทักษะและพื้นฐานทางคณิตศาสตรบางเน้ือหาและบางกจิกรรมท่ีมีความรู
ความเขาใจยังไมดีพอ ตวัอยางเชน นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณ และหารเศษสวน
ได แตนักเรียนไมสามารถ บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนระคนได ซ่ึงเปนทักษะท่ี
นักเรียนเคยเรียนมาบางแลว แตเปนโจทยท่ีพลิกแพลงและยากกวา นักเรียนไมมี
กระบวนการในการหาคําตอบกับโจทยท่ีตองการใหตรวจสอบความถูกตอง วามี
ความสมเหตุสมผลกันหรือไม ตวัอยางเชน 3,115,850 ÷ 1,234 คําตอบคือ 2,525 
วิธีการตรวจคําตอบคือ 1,234 × 2,525 คําตอบคือ 3,115,850 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)   
 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

เพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมท่ีนกัเรียนยังขาดความรูความเขาใจ ตัวอยางเชน เร่ือง การ
บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนระคน 

แนวทางการ
พัฒนา 

ไดทําการชวยเหลือ สอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน ซ่ึงในการสอนครูไดตั้งโจทย
สรางสถานการณข้ึนมาใหมใหนกัเรียนแกปญหา แตยังคงความรูและขอบขาย
เนื้อหาเดิม ตัวอยางเชน สอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง การ

บวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน โจทยเดิม “ซ้ือปลา    กิโลกรัม ราคา

กิโลกรัมละ 32 บาท ซ้ือเนื้อไก    กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ตองจายเงิน

ท้ังหมดกี่บาท” (คําตอบ 52 บาท) โจทยสถานการณใหม “เจี้ยบทําขนมชนิดหนึ่งใช

น้ําตาลทราย    กิโลกรัม ใชแปงมากกวาน้ําตาลทราย    กโิลกรัม เจี้ยบใชแปงกี่

กิโลกรัม” (คําตอบ   กิโลกรัม) โดยไมไดเฉลยคําตอบชุดกิจกรรมคณติศาสตรตาม

แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 7 ชุด 
 

กลุมท่ี 3 กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอน
เรียนตํ่ากวา 60.00 
 

จุดเดน 

นักเรียนมีความคิดสรางสรรค ถนัดเร่ืองการวาดภาพ และชอบเรียนรูจาก
ประสบการณท่ีเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะประสบการณท่ีเคยเกิดข้ึนกับตนเอง 
ตัวอยางเชน นกัเรียนสามารถใชอุปกรณในการสรางมุม แผนภูมิแทง และแผนภูมิ
รูปภาพ ของรายวิชาคณิตศาสตรไดอยางคลองแคลว  

จุดดอย ขาดความรูความเขาใจ ขาดทักษะ และกระบวนการคิดแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

นักเรียนขาดความสามารถการนําความรู ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใช
ในการแกโจทยปญหา ไมมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ขาดการคิดอยางเปนระบบ 
และสรางสรรค 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)   
 

แนวทางการ
พัฒนา 

มุงเนนใหนกัเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางเต็มความสามารถ นําความรู ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกโจทยปญหา  ตัวอยางเชน เร่ือง สถิติ
และความนาจะเปน การตั้งคําถามจากสถานการณใกลตวั จากแผนภมิูแทงในเขต
มีนบุรีผลไมท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดคือขอใด  เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดตีอ
คณิตศาสตร และจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒภิาวะ ความสนใจ
ของนักเรียนกลุมนี้ เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ตัวอยางเชน การกําหนดสถานการณ ใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใหนกัเรียนชวยถือภาพตัวอยาง เร่ือง มุม ในขณะท่ีครูกําลัง
อธิบายหนาช้ันเรียน และใหโอกาสนักเรียนไดชวยเพื่อนตอบคําถามเร่ิมจากคําถาม
ท่ีงายและพัฒนาไปสูคําถามท่ียากข้ึน ครูจดักิจกรรม ใบงาน แบบฝกหดัตามความ
ถนัดของนักเรียนกลุมนี้ ตวัอยางเชน โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน 
งายๆ ไปสู โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนระคน ท่ีมีตวัเลขเยอะและใช
กระบวนการคิดท่ีซับซอนข้ึน หรือครูเปดโอกาสใหนักเรียนวาดแผนภมิูรูปภาพ
หนากระดาน เพื่อต้ังโจทยคําถามใหเพื่อนไดตอบ ตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียนในเร่ืองความคิดสรางสรรค 

 
ข.  บันทึกหลังการสอน  

ผูวิจัยไดบันทึกหลังการสอน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 7 ชุด 
คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน ทําใหครูทราบถึงขอบกพรองของตนเองเพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
      1.  เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           1.1  แนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ความรูความจํา 
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การ
สังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) ประกอบไปดวยหนวยการเรียนรูจํานวน 7 
หนวย จากหนังสือเสริมการพัฒนาผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เลม 
1 (ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิมพคร้ังท่ี 7 พ .ศ. 2556) สรางเปนชุดกิจกรรม
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คณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 
ชุด ดังนี้ 
                  ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000  
                  ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ  
                  ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง มุม  
                  ชุดกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง เสนขนาน  
                  ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สถิติและความนาจะเปน  
                  ชุดกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง เศษสวน      
                  ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 
           1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ 
      2.  ส่ิงท่ีประทับใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           ประทับใจท่ีนักเรียนใหความรวมมือและมีสวนรวมกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุก ๆ คร้ัง ผลคะแนน/คะแนนเฉล่ีย จากการทําชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 
ชุด คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 เม่ือคิดคะแนนเฉล่ียรวม ท้ัง 7 ชุด นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว คือ คะแนนเฉล่ีย 60.00 ถือวาผานเกณฑ มีผลคะแนน/คะแนนเฉลี่ยในแตละชุดสูงมากกวา
การพัฒนาคร้ังท่ี 1 และคะแนนเฉล่ียรวมทั้ง 7 ชุด สูงมากกวาการพัฒนาคร้ังท่ี 1 ซ่ึงจากการทําชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แต
ละชุด คร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี 2 ผูวิจัยไมไดเฉลยคําตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 7 ชุด ในระหวางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แสดงวา นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน และนักเรียนเองก็มีความพยายามใน
การเรียนรู ตอบคําถามเร่ืองตาง ๆ ซ่ึงในการตั้งคําถามแตละคร้ังครูใหโอกาสนักเรียนเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหครูรูวานักเรียนมีความเขาใจในส่ิงท่ีไดเรียนไปมากนอย
เพียงใด  ในระหวางท่ีนักเรียนหาคําตอบ ซ่ึงเปนประโยชนและสําคัญอยางมากสําหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ตัวอยางเชน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 
โจทยคําถามคือ “เศษสองสวนสามคูณดวยเศษสามสวนสอง เปนสวนกลับของเศษสวนหรือไม” 
นักเรียนก็จะระดมความคิดและชวยกันหาคําตอบ โดยนักเรียนตอบไดวา เปนสวนกลับของเศษสวน 
เพราะ การคูณเศษสวนดวยเศษสวนท่ีผลคูณเทากับ 1 จะเรียกเศษสวนท้ังสองวาเปนสวนกลับซ่ึงกัน
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และกัน ครูจึงไดสรุปความรูใหนักเรียนฟงอีกคร้ังวา ถูกตอง เศษสองสวนสาม เปนสวนกลับของ เศษ
สามสวนสอง และเศษสามสวนสองเปนสวนกลับของ เศษสองสวนสาม มีผลคูณเทากับ 1  
      3.  ความคิด แนวคิดใหม  
           การนําแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ความรูความจํา 
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การ
สังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) ชวยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหเห็นประจักษชัดเจนข้ึน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเปนประโยชน
อยางยิ่ง 
      4.  นําส่ิงท่ีเรียนรูคร้ังน้ีไปใชประโยชนอยางไร 
           การนําประสบการณ และส่ิงท่ีไดเรียนรูในครั้งนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง เพราะทฤษฎีของบลูมใน
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) สามารถชวยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยางชัดเจน และสามารถนํามาปรับใชกับการคิดในเชิง
คณิตศาสตร ซ่ึงเปนวิชาท่ีตองใชกระบวนการคิดเปนส่ิงสําคัญ เพื่อท่ีจะใหนักเรียนไดรับทักษะและ
ความรูจากครูใหไดมากที่สุด และเกิดความเขาใจในการเรียนรูและสามารถเล่ือนระดับช้ันในป
การศึกษาตอไปไดอยางมีคุณภาพ 
      5.  คําถามท่ีตองหาคําตอบตอ 
           คําถามท่ีตองหาคําตอบตอ คือ สาเหตุสําคัญท่ีนักเรียนมีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรไม
เทากัน และการปรับใชวิธีแกไขท่ีไดผลคงทน ตัวอยางเชน การสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน การฝก
คิดคํานวณพื้นฐานทางคณิตศาสตรจากการแกโจทยปญหาจากงายไปสูโจทยท่ียากข้ึน การสงตอ
ขอมูลนักเรียนกอนเล่ือนระดับช้ันรายวิชาคณิตศาสตรในปการศึกษาตอไป       
 
ค.  บันทึกสัมภาษณ      

จากการวิเคราะหกลุมนักเรียนโดยแบงเปน 3 กลุม ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณตัวแทน
นักเรียนในแตละกลุม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 7 ชุด คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 เสร็จ
ส้ิน ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน 80.00 ข้ึนไป 
กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง มีคะแนน 

เฉล่ียทดสอบกอนเรียน 60.00 – 80.00 
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กลุมท่ี 3 กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอน
เรียนตํ่ากวา 60.00 
 
ตารางท่ี 4.4  บันทึกสัมภาษณ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตาม 
                     แนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 7 ชุด คร้ังท่ี    
                     1 และ คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน      
 

กลุมท่ี บันทึกสัมภาษณ 
1  - ชุดกิจกรรมและขอสอบท่ีไดทําในแตละขอ ทําใหเราไดความรูเพิ่มเติมจากท่ีเรียนไป 

และสามารถนําไปใชในการสอบคณิตศาสตรได  
- ขอสอบบางของายบางขอกย็าก แตก็เปนเร่ืองท่ีทําใหเราตองใชความคิดมากๆ โจทยเลข

บางขอท่ีเคยคิดวายากหรือทําไมเปน ตอนนี้ก็เขาใจและสามารถทําไดแลว ถึงแมขอสอบ
บางชุดจะสีจางไปบาง แตขอสอบทุกชุดท่ีไดทําก็ชวยใหมีความจําและความเขาใจมาก
ข้ึน และหวังวาคงจะชวยในการสอบปลายภาคไดมาก 

2 - ถาต้ังใจเรียนกง็าย ถาเราไมตัง้ใจเรียนกย็าก ชุดกิจกรรมทําใหเราจําเนื้อหาในหนวยไดดี
ข้ึน และพอไดมาสอบก็ทําใหเรารูวา เราทําคณิตไดเพิ่มข้ึนมากแคไหน และมีความรูสึก
ชอบท่ีครูใหทําชุดกิจกรรมแบบน้ี 

- รูสึกดีท่ีไดทําชุดกิจกรรมและแบบทดสอบของครู เพราะไดย้ําในเรื่องท่ียังไมเขาใจ แลว
ครูก็ชวยอธิบายใหเขาใจมากข้ึน สวนขอสอบก็ไมไดยากและไมไดงายจนเกนิไป 
สวนตัวยังไมเขาใจในเร่ือง เสนขนาน พอครูไดใหผมทําและอธิบายในเร่ืองนั้นก็เขาใจ
มากข้ึน  

3 - บางขอก็เปนขอท่ีงายมองมาก็กาไดเลย แตบางคร้ังก็ดูไมรอบคอบก็กาไปทําใหขอนัน้
ผิด แตหลายๆขอก็พอทําได พอไดเรียนซอมเสริมก็ทําไดมากข้ึน  

- โจทยบางขอกง็าย บางขอก็ยาก บางเร่ืองก็งาย เชน แผนภมิู สวนเรื่องท่ียากนาจะเปน
เร่ืองมุม ท่ีผมคิดวาทําไมคอยได แตพอครูไดอธิบายผมกเ็ขาใจมากข้ึน 
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ง.  ประเมินการสอนของตนเอง (ผูสอน) 
กลุมสาระคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  นักเรียนท้ังหมด 15 คน    
ผูดําเนินการสอน นางสาวชวิศา กล่ินจันทร  

เม่ือวันจันทรท่ี 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557  
ความพรอมและความสนใจของนักเรียนกอนทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
                  ปกติ เพราะ นักเรียนเขาเรียนตรงตามเวลา และมีจํานวนครบตามรายช่ือสมุดบันทึกการเขา
เรียนประจําวัน แตนักเรียนสวนใหญรูสึกตื่นเตนกับการทดสอบ 
เม่ือวันจันทรท่ี 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557  
ความพรอมและความสนใจของนักเรียนกอนทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
                  ปกติ เพราะ นักเรียนเขาเรียนตรงตามเวลา และมีจํานวนครบตามรายช่ือสมุดบันทึกการเขา
เรียนประจําวัน นักเรียนสวนใหญรูสึกเปนปกติเนื่องจากเคยทดสอบมาแลว มีบางคนท่ียังต่ืนเตนกลัว
ทําขอสอบไดคะแนนไมดี 
                  การประเมินการสอนของตนเอง (ผูสอน) สรุปเปนขอๆไดดังนี้ 
                  1. ดําเนินการ 
                  ครูไดทําการทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ กับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 15 คน ใชเวลา 50 นาที 
ตรวจและบันทึกไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน นําคะแนนทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะหกลุม
นักเรียน เพ่ือนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร โดยแบงเปน 3 กลุมตามลําดับ
คะแนน ดังน้ี 
                  กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน 80.00 ข้ึนไป 
                  กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง มีคะแนน 
เฉล่ียทดสอบกอนเรียน 60.00 – 80.00 
                  กลุมท่ี 3 กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง มีคะแนนเฉล่ียทดสอบกอน
เรียนตํ่ากวา 60.00 
                  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงการวิเคราะหกลุมนักเรียน 
(กลุมเปาหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 
15 คน) ท้ัง 3 กลุม คือ  
                  กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความพรอมสูงทุกดาน  
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                  กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความพรอมปานกลาง คือ กลุมท่ีมีความพรอมในบางเร่ือง  
                  กลุมท่ี 3 กลุมท่ีไมมีความพรอม คือ กลุมท่ีมีปญหาหลายเร่ือง  
                  ดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 ชุด คร้ังท่ี 1 โดยใชเวลาสอนปกติตามตารางเรียน ดําเนินการระหวาง
วันท่ี 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 รวมทั้งส้ิน 49 คาบ ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2557 ตรวจ หาคะแนนเฉล่ีย และบันทึกผลการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของบลูม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แตละชุด ในครั้งท่ี 1 โดยไมไดเฉลย
คําตอบของชุดกิจกรรม เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบเนื้อหาตามท่ีกําหนดไวแลว ทําการ
ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตรตามแนวคิดของบลูม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
กับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี ปการศึกษา 2557 
จํานวน 15 คน ใชเวลา 50 นาที ตรวจและบันทึกไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน เมื่อเสร็จส้ินการ
ทดสอบหลังเรียนแลว ครูไดรวบรวมบันทึกหลังการสอน บันทึกสัมภาษณนักเรียน และประเมินการ
สอนของตนเอง เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห และอภิปรายผลตอไป 
                  2.  ขอสังเกตท่ีนาสนใจขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                  นักเรียนสนใจและสามารถตอบคําถามเก่ียวกับเร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000 ได
มากกวาเร่ืองอ่ืน ๆ และสามารถทํากิจกรรมไดเสร็จส้ินและถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด สามารถ
นําเสนอข้ันตอนวิธีการคิดเพื่อบอกจํานวนของส่ิงตางๆ ในชีวิตประจําวันท่ีไมตองการความละเอียดถ่ี
ถวนมากนัก และสามารถใชคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ จํานวนเต็มรอย และจํานวนเต็มพัน
ได ตัวอยางเชน เม่ือถามเร่ือง การประมาณคา ถานักเรียนส่ังพิซซามารับประทาน 1 ถาดใหญ โดยพิซ
ซามีราคาถาดละ 469 บาท ดังนั้นพิซซาถาดนี้จะมีราคาประมาณกี่บาท (ตอบ 500 บาท เพราะถา
ตัวเลขในหลักสิบของจํานวนใดเปน 1 - 4คาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มรอยของจํานวนนั้น จะเปน
จํานวนเต็มรอยท่ีนอยกวา ถาตัวเลขในหลักสิบของจํานวนใดเปน 5 - 9 คาประมาณใกลเคียงจํานวน
เต็มรอยของจํานวนนั้นจะเปนจํานวนเต็มรอยท่ีมากกวา) 
                  นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใหความสําคัญกับช่ัวโมง
เรียนคณิตศาสตร ตัวอยางเชน เม่ือถึงช่ัวโมงเรียนคณิตศาสตร นักเรียนจะมารับครูและมาชวยถือ
อุปกรณและส่ือในการจัดการเรียนการสอน มีความกระตือรือรนและพรอมท่ีจะเรียน โดยสังเกตได
จากนักเรียนเตรียมอุปกรณการเรียนและนั่งอยูท่ีโตะของตนเอง เม่ือครูเขามาภายในหองเรียนหัวหนา
ก็บอกทําความเคารพโดยท่ีไมตองรอใหครูส่ัง มีการทําตามกฎ กติกาท่ีตกลงไว ตัวอยางเชน หาม
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นักเรียนนําลูกอม หมากฝร่ัง และขนมขบเค้ียว เขามารับประทานขณะท่ีครูกําลังอธิบาย พบวาไมมี
นักเรียนคนใดทําผิดกฎ กติกาท่ีตั้งไว  
                  3.  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากขอสังเกตท่ีนาสนใจขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                  เนื่องจากเนื้อหาในเร่ือง จํานวนนับท่ีมากกวา 1,000,000 เปนเร่ืองท่ีนักเรียนมีพื้นฐานมา
บางแลวในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จึงเปนเนื้อหาท่ีคอนขางเขาใจงาย ข้ันตอนในการจัดการ
เรียนรูครูใชวิธีการใหนักเรียนทุกคนตอบคําถามในช้ันเรียน และครูอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคําตอบท่ี
ไมถูกตอง เปนการฝกทักษะการพูดของนักเรียนแบบใหเหตุผลและทําใหเกิดความรู ความเขาใจ มาก
ข้ึน 
                  ครูมีการตั้งกฎ กติกาท่ีนักเรียนทุกคนในหองจะตองปฏิบัติ กอนการจัดการเรียนการสอน
ในช่ัวโมงแรก ทําใหเปนการปลูกฝงวินัยในเชิงบวกเบ้ืองตนใหกับนักเรียน ตัวอยางเชน นักเรียนทุก
คนตองมีความสามัคคี มีน้ําใจ และชวยเหลือกัน ซ่ึงขอตกลงนี้ เปนการกําหนดขอตกลงของหองเรียน
รวมกัน ชวยในการฝกคิดและสรางวินัยใหกับนักเรียนไปพรอมๆ กับการเรียนคณิตศาสตรดวย โดย
ใหรางวัลกับนักเรียนท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติตามกฎ และกติกา และใหกําลังใจแกนักเรียนท่ียังไม
สามารถปฏิบัติตามกฎ และกติกาได 
                  4.  ประสิทธิผลของการสอนประสบผลสําเร็จตามท่ีผูสอนกําหนดวัตถุประสงคไว
ประมาณกี่เปอรเซ็นต 
                  ประสิทธิผลของการสอนประสบผลสําเร็จตามท่ีผูสอนกําหนดวัตถุประสงคไวประมาณ 
90% จากการวัดผลอยางตอเนื่อง (Formetive assessment) นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดท่ีกําหนดให
และสามารถ ตอบคําถามในช้ันเรียนไดเปนรายบุคคล และความสําเร็จของการทํางานกลุม นักเรียน
ทุก ๆ คนใหความรวมมือและชวยเหลือกันเปนอยางดี ขอสังเกต เนื่องจากจํานวนของนักเรียนในหอง
นี้มี 15 คน ซ่ึงมีจํานวนไมมากจึงกํากับดูแล ควบคุม ไดงาย 
                  ส่ิงท่ีขาดหายไป 10% คือ นักเรียนบางคนยังไมสามารถทําความเขาใจเนื้อหาบางสวนได 
เม่ือไมเขาใจในสวนหนึ่งก็จะทําใหนักเรียนเรียนไมเขาใจสวนตอไปอีก ซ่ึงเปนการเพิ่มความไมรู จน
กลายเปนความไมเขาใจท่ีซํ้าซอนและแกไขไดคอนขางยาก ตัวอยางเชน นักเรียนมักไมเขาใจ เนื้อหา
เกี่ยวกับเร่ือง มุม เพราะเปนเร่ือง ขนาดของมุม มุมท่ีมีขนาดแตกตางกัน การวัด การสรางมุม ดังนั้น 
การทราบขนาดของมุมท่ีถูกตอง ตองวัดขนาดของมุม ไดแก การใชไมโพรแทรคเตอร ซ่ึงมี 2 ชนิด 
คือ ชนิดคร่ึงวงกลม และชนิดส่ีเหล่ียมผืนผา แตนักเรียนใชไมเปนก็ไมสามารถวัดขนาดของมุมได 
และเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีนักเรียนตองจําชนิดของมุมไดท้ังหมด ซ่ึงเปนความรูสวนแรก กอนท่ีจะไปเรียน
การวัดหาขนาดของมุมและตอบคําถามวามุมแตละชนิด มีขนาดของมุมเปนอยางไร ส่ิงท่ีครูแกไขคือ
สอนซอมเสริม เร่ืองนั้นๆ นอกเวลาเรียน 
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                  5.  ส่ิงท่ีควรระมัดระวังขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                  ในบางชั่วโมงมีนักเรียนบางคนคุยกันขณะท่ีครูกําลังอธิบายหนาช้ันเรียน ทําใหนักเรียน
คนน้ันไมเขาใจและไมสามารถตอบคําถามในช้ันเรียนได ครูจึงตองทบทวนและอธิบายใหนักเรียนฟง
เพิ่มเติมเปนรายคนอีกคร้ังและยอนกลับมาถามก็สามารถทําใหนักเรียนตอบคําถามได ท้ังนี้ครูได
เปล่ียนโจทยคําถามใหม ตัวอยางเชน เร่ือง สถิติและความนาจะเปน โจทยคําถามเดิม มีการโยนลูกเตา 
2 ลูก 1 คร้ัง โอกาสที่ผลบวกบนหนาลูกเตาท่ีหงายข้ึนเปน 1 มีโอกาสเปนอยางไร ตอบ มีโอกาส
เปนไปไมได โจทยคําถามใหมวา ถา มีการโยนลูกเตา 3 ลูก 2 คร้ัง โอกาสที่ผลบวกบนหนาลูกเตาท่ี
หงายข้ึนเปน 1 จะมีโอกาสเปนอยางไร ตอบ มีโอกาสเปนไปไมได 
                  6.  ส่ิงท่ีควรปรับปรุงและ/หรือเพ่ิมเติม 
                  ครูหาวิธีการสอนโดยใชส่ือการสอน ท่ีเปนภาพเคล่ือนไหว หรือวีดิโอ เพื่อเปนแรงจูงใจ
ในการเรียน นอกจากนั้นก็มีรางวัลสําหรับคนเกง และใหกําลังใจสําหรับคนท่ีไมเกง 
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5.2  �$$��%��&�ก��'(ก)� 
       1.  ก��!�"#�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 +�'��6#G�'�!�"#�ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#F#ก/%1'+��2ก����3�#�04
()��*�+��,<&4��1� '3	�2+�:D�>�! 
       2.  ก��!�"#�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��,   
$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 '3=/+�'C:D�E:� ก����3�#B/� ��3�#+0 ก�1�ก1�#��3�# 
 
5.3  �������ก����"�� 
                    ก/%1'�	H�B'��F#ก������� 
                    ก/%1'�	H�B'��:3�F$4F#ก��*7ก8�(��5 #35 (�� #�ก��3�#$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 I� ��3�#	JK�
:��!�, '3#�%�3 	9ก��*7ก8� 2557 �G�#�# 15 (# 
                    �#�5�B�F#ก������� 
                    �#�5�B�:3�F$4F#ก��*7ก8�(��5 #35 (�� -#�(�&.� �/0'F#!C��ก��'&4�#!%:D�!�+�� 
(Cognitive domain) <&4-ก1 (��'�04(��'�G� (Knowledge) (��'�.4�F� (Comprehension) ก��#G�<	F$4 
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(Application) ก�����(��2B, (Analysis) ก��+� �(��2B, (Synthesis) ก��	�2�'�#(1� (Evaluation) -/2
B#1��ก����3�#�04�G�#�# 7 B#1�� ��กB#� +���+��'ก��!�"#�=04��3�# ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, 
$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 �/1' 1 (\]��ก��*7ก8� ��(�+� ^')_/ก�% �:!` !�'!,(��5 :3� 7 !.*. 2556)  
                    �2�2��/�F#ก������� 
                    >�(��3�#:3� 1 	9ก��*7ก8� 2557 

 
5.4  ���,��$,���&-�&�ก����"�� 
                    �(���� '��:3�F$4F#ก������� 	�2ก��&4�� 
       1.  $%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26' 
*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& 
       2.  -��:&+����&=/+�'C:D�E:� ก����3�# ��ก$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' 
ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 :3�=04�����+�4� .75# �G�#�# 1 $%& $#�&	�#�� 
-���/��ก��� 4 ����/��ก �G�#�# 30 .4� 
 
5.5  ��.���/0�����ก����"�� 

                    ก�������(��5 #35�	d#ก�������	
�����ก�� (Action Research) e7� 	�2ก��<	&4��.�5#��#&� #35     
1) .�5#�� -=# (Plan-P) 2) .�5#	
����� (Do-D) 3) .�5#����+�� (Check-C) 4) ก��	���	�% -ก4<. 
(Action-A) -�1/2.�5#'3���/2��3�&&� #35 
       1.  .�5#�� -=# (Plan-P) =04�����&G��#�#ก��&� #35 
             1.1 *7ก8�-#�(�&.� �/0'F#!C��ก��'&4�#!%:D�!�+�� (Cognitive domain) <&4-ก1 (��'�04
(��'�G� (Knowledge) (��'�.4�F� (Comprehension) ก��#G�<	F$4 (Application) ก�����(��2B, 
(Analysis) ก��+� �(��2B, (Synthesis) -/2ก��	�2�'�#(1� (Evaluation)  
             1.2  *7ก8�:C8j3 -#�(�& -/2 �#�����:3��ก3���.4� F#ก��#G�$%&ก��ก��''�F$4F#�2��ก��
��&ก����3�#ก��+�# 	�2�>:.� $%&ก��ก��' �0	-�� +1�#	�2ก��.� $%&ก��ก��' ��D3ก��+�4� 
-/2!�"#�$%&ก��ก��'  
             1.3  *7ก8�-����3�#	�2ก��ก����&ก����3�#ก��+�#�����$� ()��*�+��, >�(��3�#:3� 1 	9
ก��*7ก8� 2557 I&�F$4B#� +���+��'ก��!�"#�=04 ��3�# ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 �/1' 1 (\]��ก��*7ก8� ��(�+� ^')_/ก�% �:!` !�'!,(��5 :3� 7 !.*. 2556) e7� '3 7 
B#1��ก����3�#�04 �!���#G�'�กG�B#&.���.�.� �#�5�B� �%&	�2+ (,ก����3�#�04 -/2��/�:3�F$4F#-�1/2
$%&ก��ก��' 
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             1.4  +�4� $%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& ��'-#�(�&.� �/0' F#!C��ก��'&4�#!%:D�!�+�� (Cognitive 
domain) <&4-ก1 (��'�04(��'�G� (Knowledge) (��'�.4�F� (Comprehension) ก��#G�<	F$4  
(Application) ก�����(��2B, (Analysis) ก��+� �(��2B, (Synthesis) -/2ก��	�2�'�#(1� (Evaluation) 
e7� <&4$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�
	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& &� #35 
                    $%&ก��ก��':3� 1  �����  �G�#�##��:3�'�กก�1� 1,000,000  
                    $%&ก��ก��':3� 2  �����  ก����ก ก��/� ก��(0) -/2ก��B���G�#�##��  
                    $%&ก��ก��':3� 3  �����  '%'  
                    $%&ก��ก��':3� 4  �����  �+4#.#�#  
                    $%&ก��ก��':3� 5  �����  +6���-/2(��'#1��2�	d#  
                    $%&ก��ก��':3� 6  �����  �*8+1�#      
                    $%&ก��ก��':3� 7  �����  ก����ก ก��/� ก��(0) -/2ก��B���*8+1�# 
             1.5  #G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& �+#��1�������,:3�	�7ก8���:��#�!#D,�!�������+��(��'60ก�4�  
-/2!����)�-ก4<.  
             1.6  #G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& :3�	���-ก4<.-/4� +1 FB4=04�$3���$�K 3 :1�# �!�������+��(��'
60ก�4�  (��'+�&(/4� .� �#�5�B� >�8�:3�F$4 (��'+�&(/4� ก��� (,	�2ก��:3��4� ก����& -/2
(��'�B'�2+'.� ����/��ก F$4��D3ก������+��(1�(��'�:3�� �� &�$#3(��'+�&(/4�  (Index of 
item o Objective Congruence B��� IOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977, #.49-60)  
             1.7  +�4� -��:&+����&=/+�'C:D�E:� ก����3�# ��ก$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&
.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 1 $%& $#�&	�#�� -��
�/��ก��� 4 ����/��ก �G�#�# 30 .4�  
             1.8  #G�-��:&+����&=/+�'C:D�E:� ก����3�# �+#��1�������,:3�	�7ก8���:��#�!#D,�!���
����+��(��'60ก�4�  -/2!����)�-ก4<.  
             1.9  #G�-��:&+����&=/+�'C:D�E:� ก����3�# :3�	���-ก4<.-/4� +1 FB4=04�$3���$�K 3 :1�# 
�!�������+��(��'60ก�4�  (��'+�&(/4� .� �#�5�B� >�8�:3�F$4 (��'+�&(/4� ก��� (,	�2ก��:3�
�4� ก����& -/2(��'�B'�2+'.� ����/��ก F$4��D3ก������+��(1�(��'�:3�� �� &�$#3(��'
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+�&(/4�  (Index of item o Objective Congruence B��� IOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977, #.
49-60) 
       2.  .�5#	
����� (Do-D) =04�����&G��#�#ก��&� #35 
             2.1  :&+��ก1�#��3�#F$4-��:&+����&=/+�'C:D�E:� ก����3�#��ก$%&ก��ก��'()��*�+��,
��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 1 $%& $#�&
	�#�� -���/��ก��� 4 ����/��ก �G�#�# 30 .4� ก��ก/%1'�	H�B'�� (�� #�ก��3�#$�5#	�26'*7ก8�     	9:3� 
5 I� ��3�#	JK�:��!�, '3#�%�3 	9ก��*7ก8� 2557 �G�#�# 15 (# F$4��/� 50 #�:3 ����-/2��#:7ก<�4
�	d#(2-##:&+��ก1�#��3�#  
             2.2  #G�(2-##:&+��ก1�#��3�#'����(��2B,ก/%1'#�ก��3�# �!���#G�<	��&ก��ก��'ก����3�#ก��
+�#�����$�()��*�+��, I&�-�1 �	d# 3 ก/%1'��'/G�&��(2-## &� #35 
                    ก/%1':3� 1 ก/%1':3�'3(��'!�4�'+0 :%ก&4�# '3(2-##�u/3��:&+��ก1�#��3�# 80.00 .75#<	 
                    ก/%1':3� 2 ก/%1':3�'3(��'!�4�'	�#ก/�  (�� ก/%1':3�'3(��'!�4�'F#�� �����  '3(2-## 
�u/3��:&+��ก1�#��3�# 60.00 o 80.00 
                    ก/%1':3� 3 ก/%1':3�<'1'3(��'!�4�' (�� ก/%1':3�'3	JKB�B/�������  '3(2-##�u/3��:&+��
ก1�#��3�#��G�ก�1� 60.00 
             2.3  ��&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#�����$�()��*�+��,I&�(G�#7 67 ก�����(��2B,ก/%1'#�ก��3�# 
(ก/%1'�	H�B'�� #�ก��3�#$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 I� ��3�#	JK�:��!�, '3#�%�3 	9ก��*7ก8� 2557 �G�#�# 
15 (#) :�5  3 ก/%1' &4��$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, 
$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& (��5 :3� 1 I&�F$4��/�+�#	ก����'���� ��3�# &G��#�#ก���2B�1� 
��#:3� 2 �&��#'�6%#��# !.*. 2557 67 ��#:3� 15 +� B�(' !.*. 2557 ��':�5 +�5# 49 (�� >�(��3�#:3� 1 	9
ก��*7ก8� 2557 ���� B�(2-##�u/3�� -/2��#:7ก=/ก��:G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&
.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 -�1/2$%& F#(��5 :3� 1 I&�<'1<&4�u/�
(G����.� $%&ก��ก��' 
             2.4  �'�����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#(���#�5�B���':3�กG�B#&<�4-/4� :G�ก��:&+��B/� 
��3�# I&�F$4-��:&+��$%&�&3��ก�#ก��-��:&+��ก1�#��3�# -��:&+����&=/+�'C:D�E:� ก��
��3�# ��ก$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 1 $%& $#�&	�#�� -���/��ก��� 4 ����/��ก �G�#�# 30 .4� ก��
ก/%1'�	H�B'�� (�� #�ก��3�#$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 I� ��3�#	JK�:��!�, '3#�%�3 	9ก��*7ก8� 2557 
�G�#�# 15 (# F$4��/� 50 #�:3 ����-/2��#:7ก<�4�	d#(2-##:&+��B/� ��3�#  
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             2.5  �'����+�v�+�5#ก��:&+��B/� ��3�#-/4� =04�����<&4�����'��#:7กB/� ก��+�# ��#:7ก
+�'>�8),#�ก��3�# -/2	�2�'�#ก��+�#.� �#��  �!���#G�.4�'0/:3�<&4<	���(��2B, -/2�>�	���=/
�1�<	 
       3.  .�5#����+�� (Check-C) =04�����&G��#�#ก��&� #35 
            #G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& '�F$4ก��ก/%1'�	H�B'���&�' (�� #�ก��3�#$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 I� 
��3�#	JK�:��!�, '3#�%�3 	9ก��*7ก8� 2557 �G�#�# 15 (# F#(��5 :3� 2I&���4#�2�2��/�B1� 	�2'�) 2 
+�	&�B, B/� :G�ก��:&+��B/� ��3�#�+�v�+�5# ���� B�(2-##�u/3�� -/2��#:7ก=/ก��:G�$%&
ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 -�1
/2$%& F#(��5 :3� 2 �!���:�:�# -/2����+��!�"#�ก��.� ก/%1'�	H�B'���3ก(��5  
       4.  ก��	���	�% -ก4<. (Action-A) =04�����&G��#�#ก��&� #35   
            #G�(2-## (2-##�u/3�� -/2��#:7ก=/ก��:G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' 
ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 -�1/2$%&F#(��5 :3� 1 '�����+��&0�1�'3
ก/%1'�	H�B'��:3�'3=/(2-##��G�ก�1��ก)_,(2-##�u/3�� 60.00 -/2'�กก�1��ก)_,(2-##�u/3�� 60.00 
B���<'1 -/2<&4:G�ก��$1���B/�� +�#e1�'�+��'#�ก��/���3�# F#ก��+�#=04�����<&4+�4� I�:�,
+6�#ก��),.75#'�FB'1FB4#�ก��3�#-ก4	JKB� -�1�� ( (��'�04-/2.��.1���#�5�B��&�' I&�<'1<&4�u/�
(G����$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��,  $�5#
	�26'*7ก8�	9:3� 5 :�5  7 $%& B/� ��ก#�5#<&4#G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0'` �G�#�# 
7 $%& e7� �	d#$%&�&3��ก�#ก��(��5 :3� 1 '�F$4ก��ก/%1'�	H�B'���&�'F#(��5 :3� 2 I&���4#�2�2��/�B1� 
	�2'�) 2 +�	&�B, 
 
5.6  ก���ก2���������$��$3� 

                    =04������กv�-/2�����'.4�'0/&� #35 
                    =04�����FB4ก/%1'�	H�B'��:G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก��
��3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& (��5 :3� 1 -/2(��5 :3� 2 F#$%&ก��ก��'�&3��ก�# 
#G�(2-##:3�<&4F#-�1/2(��5 '���#:7ก=/(2-## (2-##�u/3�� -/2#G�$%&ก��ก��':�5  7 $%& 
�	�3���:3��(2-##�u/3���!�����&/G�&��-/2���(��2B, #�ก��ก#�5#=04�����<&4:&+��ก1�#��3�# (Pre-test) 
-/2:&+��B/� ��3�# (Post-test) ก��ก/%1'�	H�B'���!���B�=/+�'C:D�E.� ก��F$4$%&ก��ก��' I&�F$4
ก�����(��2B,:� +6��� 	�2'�/=/ -	/=/ -/2F$4���� 	�2ก��(G������� +1�#ก�����(��2B,.4�'0/
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.� ก/%1'�	H�B'�� ��#:7กB/� ก��+�# ��#:7ก+�'>�8), -/2	�2�'�#ก��+�#.� �#��  <&4#G�'�
���(��2B, +�%	=/ �>�	���=/ 
 
5.7  ก���������5 ��$3� 

       1.  +6���:3�F$4���(��2B,B�(%)>�!.� $%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก��
��3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 -/2-��:&+����&=/+�'C:D�E:� ก����3�# <&4-ก1 (1��4��
/2 (1��u/3�� +1�#��3�� ��#'���w�# +6���:3�F$4F#ก��:&+��+''%��w�#ก������� :&+��(��'
-�ก�1� �2B�1� (2-##-��:&+��ก1�#��3�#-/2B/� ��3�# (�� +6���:&+�� Paired t o test  
       2.  �>�	���=/ -	/=/I&�F$4���� 	�2ก��(G������� 
 
5.8  ��	
��ก����"�� 
                    ก��!�"#�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, 
$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 +�'��6+�%	=/<&4&� #35 
       1.  =/ก��!�"#�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, 
$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 !��1� ก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 1 ��4#�2�2��/�B1� 	�2'�) 2 +�	&�B, 
!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 2 I&�F$4ก�2��#ก�� PDCA (Plan-P)  (Do-D) (Check-C) (Action-A) 
��'67 ก��$1���B/�� +�#e1�'�+��'#�ก��/���3�# 	��ก
�1�(2-##�u/3����กก��!�"#�$%&ก��ก��'
(��5 :3� 2 '3(2-##+0 .75#'�กก�1�ก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 1 
       2.  �!���B�=/+�'C:D�E:� ก����3�# ��กก��F$4$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'
+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 !��1� ก��:&+��ก1�#��3�#.� ก/%1'�	H�B'�� '3
(1��u/3�� Mean = 2.39, S.D. = 5.20 -/2ก��:&+��B/� ��3�#.� ก/%1'�	H�B'�� '3(2-##�u/3�� Mean 
= 3.80, S.D. = 2.54 -/2�'���:&+��:� +6��� Paired t-test =/+�'C:D�E:� ก����3�#B/� ��3�#+0 ก�1�
ก1�#��3�#��1� '3#���2+G�(�K:� +6���:3��2&�� .05 (t = 5.792, Sig = .000) 
 
5.9  ��
����� 
                    ก�������(��5 #35+�'��6�>�	���=/e7� �	d#.4�(4#!�'3&� �1�<	#35 
       1.  =/ก��!�"#�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, 
$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5  
            1.1  ก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 1 F#ก��!�"#�ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#�����$�
()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0'F#!C��ก��'&4�#!%:D�!�+�� (Cognitive domain) <&4-ก1 (��'�04
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(��'�G� (Knowledge) (��'�.4�F� (Comprehension) ก��#G�<	F$4 (Application) ก�����(��2B, 
(Analysis) ก��+� �(��2B, (Synthesis) -/2ก��	�2�'�#(1� (Evaluation) +�&(/4� ก�� �%K:�# ��01�%K
$' (2529, #.68) <&4�D�����ก3���ก��ก��+�#()��*�+��, e7� ��&�	d#/G�&��.�5# <&4&� #35 1) .�5#:�:�#
(��'�04�&�' �	d#.�5#���3�'(��'!�4�'.� #�ก��3�#�!����$���'(��'�04�&�':3�=04��3�#'3'�ก1�#-/4�ก��(��'�04
FB'1 2) .�5#+�#�#�5�B�FB'1 .�5##35�2�4� �/��กF$4��D3+�#FB4+�&(/4� ก���#�5�B�-�1/2�:��D3B#7� 
��':3�ก/1��'�-/4� 3) .�5#+�%	#G�<	+01��D3/�& ก1�#67 .�5#+�%	(�0�4� ����+��&0�1�#�ก��3�#'3(��'
�.4�F��#�5�B�FB'1:3�+�#<	B���<'1 64��� <'1�.4�F�กv����4� ����'��5 -�1:�:�#(��'�04�&�' 4) .�5#\zก
:�ก82 �'���#�ก��3�#�.4�F���D3ก��(�&(G�#�)-/4� �7 FB4#�ก��3�#\zก:�ก82��ก�:��3�#+�'!�#D,ก������� 
#�5#B��� 5) .�5##G�(��'�04<	F$4	�2I�$#,F#$3���	�2�G���# -/2F$4��$����#:3��ก3���.4� FB4#�ก��3�#:G�
I�:�,	JKB� B���FB4:G�ก��ก��':3�'�ก	�2+���01�+'�F#$3������  6) .�5#	�2�'�#=/ #G�I�:�,����� :3�
+�#'�:&+��FB4#�ก��3�#:G� 64�:G�<'1<&4�4� +�#e1�'�+��'FB4 64�:G�<&4กv.75#�#�5�B�FB'1�1�<	 '�
�	d#-#�:� !�"#�ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#F#ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, .� $%&
ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 :�5  
7 $%& +�&(/4� ก�� �%8� ���#�%	=�     (2547, #.16) <&4ก/1��67 $%&ก��ก��'+�%	<&4�1� $%&ก��ก��'ก��
�2$1��+1 �+��'FB4�ก�&ก���	/3��#-	/ !C��ก��'ก����3�#�04&4�������  ��'�%&	�2+ (,��1� '3
	�2+�:D�>�! I&��7&=04��3�#�	d#*0#�,ก/�  =04��3�#�2'3+1�#�1�'F#ก��	
�����ก��ก��'�1�  { ��'
(��'+�'��6.� -�1/2�%((/#�ก��ก#35-/4��� :���=/ก��	
�����ก��ก��'#�5#��1� ��&��v� :G�FB4<'1
�ก�&(��'�����B#1�� B����ก�&(��':4�-:4F#ก����3�# �!��2=04��3�#+�'��6ก/��<	*7ก8������ :3��#�� 
�� <'1�.4�F�FB'1 I&�<'1�4� ก� �/�1��2:G�FB4�!���#�+3���/�(�� B�����'�!���#<'1:�# ��กก��!�"#�
$%&ก��ก��'(��5 :3� 1 $%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, 
$�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& '3ก/%1'�	H�B'��:3�'3=/(2-##�u/3����5 -�1 55.00 o 65.00 e7� =1�#
�ก)_,'��!3� �/vก#4�� =04�����<&4��&/G�&��$%&ก��ก��':�5  7 $%& ��'�G�#�#ก/%1'�	H�B'�� <&4�	d# 4 ก/%1' 
(�� 1) ก/%1'�	H�B'��:3�'3(2-##�u/3�� 60.00 o 65.00      2) ก/%1'�	H�B'��:3�'3(2-##�u/3�� 55.00 o 
65.00 3) ก/%1'�	H�B'��:3�'3(2-##�u/3�� 60.00 o 65.00          4) ก/%1'�	H�B'��:3�'3(2-##�u/3�� 60.00 o 
65.00 F#ก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 1 ก/%1'�	H�B'��:3�'3(2-##�u/3�� 60.00 o 65.00 =04�����<&4:G�ก��
$1���B/�� +�#e1�'�+��'#�ก��/���3�# e7� F#ก��+�#=04�����<&4��5 I�:�,+�4� +6�#ก��),.75#'�FB'1
FB4#�ก��3�#-ก4	JKB� -�1�� ( (��'�04-/2.��.1���#�5�B��&�' I&�<'1<&4�u/�(G����$%&ก��ก��'
()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 :�5  7 $%& 
+�&(/4� ก�� �%!�# !�!�Dก%/ (2539, #.39-41) ก/1���1� ก��+�#()��*�+��,=04+�#(���7&B/�กก��
+�# I&�(��(G�#7 67 (��'-�ก�1� �2B�1� �%((/ ��&ก����3�#ก��+�#<	��'/G�&��.�5# ����'��ก+�� :3�
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 1��<	+01+�� :3���ก (G�#7 67 (��'!�4�'.� �&vก (�� (��'!�4�':� &4�#�1� ก�� ���'), +��	JKK�-/2
(��'!�4�'F#&4�#.� (��'�04!�5#w�#:3��2'��1��#��� ก��(��'�04FB'1 I&�F$4��D3:�:�#(��'�04�&�' 

            1.2  ก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 2 I&���4#�2�2��/�B1� 	�2'�) 2 +�	&�B, B/� ก��!�"#�
$%&ก��ก��'(��5 :3�  1 �+�v�+�5# -/2<&4F$4$%&ก��ก��'$%&�&�'ก��ก/%1'�	H�B'��(�� #�ก��3�#$�5#
	�26'*7ก8�   	9:3� 5 I� ��3�#	JK�:��!�, '3#�%�3 	9ก��*7ก8� 2557 �G�#�# 15 (# !��1� ��กก��
!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 2 $%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04
()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 �G�#�# 7 $%& -�1/2$%&'3(2-##�u/3��+0 .75#��กก��!�"#�$%&
ก��ก��'(��5 :3� 1 +�&(/4� ก�� 'B���:��/����$>�j�4�#+'�&v���4�!�2�� (2556) ก�2��#ก��
-ก4	JKB�:� ()��*�+��, F#.�5#:3� 4. .�5#����+�� �	d#.�5#��#:3�=04-ก4	JKB�'� �4�#ก/��<	:3�
.�5#��#�1� { :3�=1�#'� �!���!����)�(��'60ก�4� .� (G����-/2��D3ก��-ก4	JKB� !����)�	���	�% 
-ก4<.��D3-ก4	JKB�FB4$�&��# ��&ก%' e7� .�5#��##35���-:#+�� :3��	d#	JKB�&4��(G����:3�B�<&4 -/4�
����+���1�.4�'0/:3�<&4�	d#���  +�&(/4� ก��:3�I�:�,กG�B#&FB4B���<'1  
            1.3  �'����	�3���:3��(2-##�u/3�� ��กก��:G�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' 
ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 F#ก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 1 -/2ก��
!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 2 (2-##�u/3����กก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 2 +0 .75#'�กก�1�(2-##
�u/3����กก��!�"#�$%&ก��ก��'(��5 :3� 1 	��ก
=/��1� �Bv#<&4$�& I&�<'1<&4�u/�(G����$%&ก��ก��'
()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0'ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 :�5  7 $%& F#
�2B�1� ก��!�"#�ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�# -+& FB4�Bv#�1� =/ก��!�"#�$%&ก��ก��'
()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 :�5  7 $%& 
F#(��5 :3� 1 -/2(��5 :3� 2 +�'��6!�"#�ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#F#ก/%1'+��2ก����3�#�04
()��*�+��,<&4��1� '3	�2+�:D�>�!��1� $�&��# +�&(/4� ก�� �!$����&� �:!!�:�ก8, (2545, #.
�:(�&�1�) <&4!�"#�$%&ก��ก��'��:��*�+��, �����   �:(I#I/�3:3�'3(��'�B'�2+'�!���ก��:G�I(�  �#
��:��*�+��,  +G�B���#�ก��3�#$�5#'�D�'*7ก8�	9:3� 3 =/ก��*7ก8�!��1� 1) #�ก��3�#'3:�ก82ก��
	
�����ก��:&/�  �u/3���4��/2 95.50 2) =04��3�#'3(��'+�'��6F#ก��(�&:G�I(�  �#��:��*�+��,  
�u/3���4��/2 95.00  -/2 3) =04��3�#'3(��'��2B#�ก�1��:(I#I/�3F#�2&��'�ก -/2+�&(/4� ก�� ��
��+  (Vivas. 1985, #.603) <&4:G�ก��������ก3���ก��ก����ก-��!�"#�-/2ก��	�2�'�#(1�ก������04:� 
(��'(�&.� #�ก��3�#�ก�& 1 F#	�2�:*���#e%���� I&�F$4$%&ก��+�# ��กก��*7ก8��ก3���ก��(��'
�.4�F��ก3���ก��ก��!�"#�:�ก82:�5  5 (�� &4�#(��'(�& &4�#(��'!�4�'F#ก����3�# (��'(�&
+�4� +��(, &4�#�$��,	JKK� -/2&4�#ก��	������:� +� (' B/� ��ก<&4���ก��+�#&4��$%&ก��ก��'+0 
ก�1�#�ก��3�#:3�<&4���ก��+�#-��	ก�� 
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       2.  =/+�'C:D�E:� ก����3�# ��กก��F$4$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2
ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5  
            =/+�'C:D�E:� ก����3�# ��กก��F$4$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2
ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 !��1� ก��:&+��ก1�#��3�#.� ก/%1'�	H�B'�� '3
(1��u/3�� Mean = 2.39, S.D. = 5.20 -/2ก��:&+��B/� ��3�#.� ก/%1'�	H�B'�� '3(2-##�u/3�� Mean 
= 3.80, S.D. = 2.54 -/2�'���:&+��:� +6��� Paired t-test =/+�'C:D�E:� ก����3�#B/� ��3�#+0 ก�1�
ก1�#��3�#��1� '3#���2+G�(�K:� +6���:3��2&�� .05 (t = 5.792, Sig = .000) +�&(/4� ก�� ��&����,& 
(Edward.  1975, #.43) <&4*7ก8��	�3���:3��=/ก����3�#�����  }	�2+�ก��),F#ก��+�#-���%/>�(~ 
I&�F$4$%&ก��ก��'ก����3�#&4���#�� -/2<&4���(G�-#2#G���ก(�0ก��ก��F$4$%&ก��ก��'ก����3�#&4��
�#�� I&�<'1�4� '3=04-#2#G� ก/%1'�����1� �	d##�ก*7ก8�.� 'B���:��/����/�#���,  �G�#�# 50 (# 
-�1 ก/%1'/2 25 (# =/ก�������!��1�:�5  2 ก/%1' '3=/ก����3�#<'1-�ก�1� ก�#��1� '3#��+G�(�K:� +6��� 
-/2+�&(/4� ก��   '3(+, (Meeks.  1972, #.4296 - A) <&4*7ก8�ก���	�3���:3����D3+�#-��F$4$%&
ก��ก��'ก����D3+�#-��D��'&� =/ก�������!��1� ��D3+�#I&�F$4$%&ก��ก��''3	�2+�:D�>�!'�กก�1�
ก��+�#-��D��'&���1� '3#��+G�(�K:� +6���:3��2&��  .01 
 
5.10  �������� 

.4��+#�-#2F#ก��#G�=/ก�������<	F$4 
          1.  ก1�#ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'
+��2ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 (��+�4� (��'�.4�F�F#ก�2��#ก����&ก��ก��'
ก����3�#ก��+�#-ก1#�ก��3�# -/2���(��2B,ก/%1'#�ก��3�# #�ก��3�#:3���3�#�1�# 	�#ก/�  -/2�ก1  �!���
ก����3�#�04:3��#4#=04��3�#�	d#+G�(�K -/2�2$1��FB4ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#&G��#�#<	��1� '3
	�2+�:D�>�! 
          2.  ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2
ก����3�#�04()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 '3ก�2��#ก��:&+� (��5 :3� 1 -/2 (��5 :3� 2 '3.�5#��#
ก����#:7ก=/(2-##/(2-##�u/3�� ���(��2B,.4�'0/ -/2+�#e1�'�+��'�1�'&4�� �7 �G��	d#�4� F$4��/�
'�กF#ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�# (�0=04+�#(����&B�%1#��/�FB4�B'�2+'-/2(��กG�ก�� 
��&��' &0-/#�ก��3�# #�ก�B#����/�ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#��1� Fก/4$�& 
          3.  �2B�1� ก����&ก��ก��'ก����3�#ก��+�#F#-�1/2.�5#��# (�0=04+�#�2�4� (��ก�2�%4#
-#2#G� +#��+#%#FB4#�ก��3�#�ก1 $1���B/��#�ก��3�#�1�# -/2B���D3ก��+�#I&�F$4+���ก��+�#:3��	d#
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>�!�(/���#<B� B����3&�I� �!����	d#-� �0 F�F#ก����3�# #�ก��ก#�5#กv'3�� ��/+G�B���(#�ก1  -/2FB4
กG�/� F�+G�B���(#:3�<'1�ก1  

.4��+#�-#2F#ก�������(��5 �1�<	 
          1.  (��'3ก��*7ก8�$%&ก��ก��'()��*�+��,��'-#�(�&.� �/0' ก/%1'+��2ก����3�#�04
()��*�+��, $�5#	�26'*7ก8�	9:3� 5 :3�+1 =/�1����-	����#{ �$1# -� �0 F�F#ก����3�# ���(��.� 
#�ก��3�# (%)/�ก8)2:3�!7 	�2+ (, ��D3ก��+�#I&�F$4+���ก��+�#���# { �1�' �	d#�4# 
          2.  (��'3ก��*7ก8�-#�(�&.� �/0' (Bloom) �3ก 2 &4�# (�� &4�#���!�+��-/2&4�#:�ก82!�+�� e7� 
�	d#����� :3�#1�+#F� -/2�!���!�"#�(��'+�'��6F#ก��(�& =/+�'C:D�E:� ก����3�#.� #�ก��3�#FB4
+0 .75#F#�2&���1�<	 
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���ก��ก������ 1 ������ � �����
!�����กก�� 1,000,000  
� ���$%��   ���ก�	
��������  �  ��������ก������
���������ก���� 

1.  ������ %&��'�������!('�)'�����*
��ก'� 
	���� ��!������	"�#!���$��#�  
(
������
������) 
     ก.  835,002,009       �.  835,020,009 
     
.  835,200,009       �.  835,002,900 
2.  ������ ��+�)'�����%�����*
�(�,���'�� 
	���� ��!������	"�#!���$��#�   
(
������
������) 
     ก.  7,042,100           �.  7,402,100 
     
.  7,004,210           �.  7,421,010       
3.  ������ 1,764,931 ���	"����"�ก������
$�
	�$�#� (
������
������) 
     ก.  6                         �.  60,000 
     
.  6,400                  �.   6,000 
4.  2,000,000 + 30,000 + 3,000 + 200 + 10 + 4 
ก�1�������ก�������! 
(
���	�����) 
     ก.  2,330,214         �.  2,303,214 
     
.  2,333,214          �.  2,033,214 
5.  ��������ก"2$��!	����"��!����ก����#3��
��ก (
���	�����) 
     ก.  1,006,010     1,007,100     1,007,001 
     �.  1,006,870     1,006,070     1,007,871   
     
.  1,006,396     1,006,596     1,007,597   
     �.   1,007,009     1,007,090     1,006,990 

6.  �������!����ก�$���4�5��"������$��4�"��� 
(
���	�����) 
     ก.  9,990,000 
     �.  99,900,000 
     
.  999,000 
     �.  999,000,000 
7.   �$���62�ก7�#!�ก��#� 1,002,460 ���  �$���
62�ก7�#!�ก��#�3�1��8ก����  
(ก�����#3�9�) 
     ก.  1,002,500 ��� 
     �.  1,002,000 ��� 
     
.  1,003,500 ��� 
     �.  1,003,000 ��� 
8.  ����":
ก�1	!����3�19�ก� 1,110,271 
� 
���	"����"�ก�������������3�19�ก���
$�
	�$�#� (ก�����#3�9�) 
     ก.   500   
�                 �.   571   
� 
     
.   300   
�                 �.    200   
� 
9.  ������ 8,500,000 ���$�1��$��;���������! 
(
���	�����) 
      ก.  7,000,000  "1 8,000,000 
      �.  8,000,000  "1 9,000,000  
      
.  7,000,000  "1 9,000,000 
      �.  6,000,000  "1 9,000,000 
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10.  ������
�$�!�$�#3��<	���3�1��8
$�������
	�=�5��"���#!� 3,000,000,000  ��<�;�������� 
(
���	�����) 
      ก.  3,450,000,000  "1 3,500,000,0000 
      �.  3,510,000,000   "1 3,600,000,000 
      
.  3,610,000,000   "1 3,650,000,000 
      �.  3,130,000,000   "1 3,300,000,000 
-'� 11 - 12 0('�
ก�����0�'-'��1)��ก	�����*���
	�!2��  

ก �3���กก��-������'� 

�
� � ����ก �3� (!��) 
>2ก�? 1,027,616 
	;��? 1,034,233 

���7��? 1,010,857 
11.  �����ก	������
$�3�1��8�ก"�	
���������
	�=�;7����������ก��#���กก�����;7�
�������
	;��? (ก���7	
��1�?) 
      ก.     30                     �.     40   
      
.     43                     �.     50 
12.  ��ก	������
$�3�1��8�ก"�	
���������	�=�
�������������ก��#���กก�����;7�
�������
���7��? (ก���7	
��1�?) 
      ก.     700                    �.     800      
      
.     900                    �.     1,000 

-'� 13 - 14  0('�
ก�����0�'-'��1)��ก	�����*���
	�!2��       

�1'��
������
ก����� �8%�� 
�@�9ก���? 1,000,314 
6	�>��? 1,000,203 
3����! 1,000,547 
6�:9�7 1,000,436 

13.  A��"�;��
�;@���ก	����
��!#!�
1 ����

$�3�1��8�ก"�	
���  1,000,500 
1 ����ก
��;2! (ก���7	
��1�?) 
      ก.   6�:9�7                     �.   3����! 
      
.   6	�>��?                    �.    �@�9ก���? 
14.  
1 ������@�9ก���?��
$��ก"�	
���������
	�=�����	�$�ก��	�$�#� (ก���7	
��1�?) 
      ก.   200                              �.   250 
      
.   300                              �.    400 
15.  ����!��
$�3�1��8�ก"�	
���������	�=�"���
	�$�ก�� 9,000,000 (ก���7	
��1�?) 
      ก.   9,712,000               �.   9,549,000 
      
.   8,499,000               �.    9,010,000 
16.  �������!3�1��8�ก"�	
���������	�=�5��
A7! (ก���7	
��1�?) 
      ก.  1,036,542  ≈  1,037,000 
      �.  1,048,224  ≈  1,048,000 
      
.  1,068,840  ≈  1,069,000 
      �.  1,069,499  ≈  1,070,000 
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17.  
���;��5��6?�������������3 �������
�!��	57��4<���"1 2 (ก��;��	
��1�?) 
ก.  2,220,000  7,440,000   7,500,000  ___ 
�.  8,110,000  8,130,000   8,180,000  ___ 

.  9,720,000  9,730,000   9,640,000   ___ 
�.  5,560,000   5,580,000   5,600,000  ___ 
18.   �������4������7����#ก" 2,000,000 ���� 
�����;�� 3,000,000 ���� �����;�� 4,000,000 
���� �����;� 5,000,000 ���� ����!
��

���;��5��6?�������������3 ��ก���7�
���#ก"�������  
(ก��;��	
��1�?) 
ก.  �7����#ก"	57��4<����"1 1,000,000 ���� 
�.  �7����#ก"	57��4<����"1 2,000,000 ���� 

.  �7����#ก"	57��4<����"1 3,000,000 ���� 
�.  �7����#ก"	57��4<����"1 4,000,000 ���� 

19.  5"���1��!��� �$������:�� �� �$���4�
:!���� �ก5"��:��>�5�?9��	5��������#!� 
600 
� �����;��	5��� �$"1
�:��>�5�?9��
	5����������ก 600 
� ��ก��ก��9��	9$���<#3
	���� C ������
��<���ก��:��>�5�?9��	5���
������� 3 	�$�ก������! 
(ก��3�1	�7�
$�) 
      ก.   18,000,000  
��<� 
      �.   36,000,000  
��<� 
      
.   216,000,000 
��<� 
      �.   1,296,000,000  
��<� 
20.  ����� �$"1 ����:��������	ก����<��กก�$�
 ������ 1 ��� �����;2!������� �� �ก	3D�
����	"� 9,000,000 �����;2!������� ����;��
	3D�����	"� 19,000,000 �����;2!������� ��
��;��	3D�����	"� 30,000,000 �����;2!����
��� ����;�	3D�����	"� 42,000,000 �����
;2!������� �����ก	3D�����	"��!  
(ก��3�1	�7�
$�) 
     ก.  49,000,000 
     �.  51,000,000 
     
.  59,000,000 
     �.  69,000,000 
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���ก��ก������ 4 ������ ��'�-��� 
� ���$%��   ���ก�	
��������  �  ��������ก������
���������ก���� 

1.  ;$�����	;�����
�$�!����ก��  
(
������
������) 
     ก.    
 
     �.   
 
     
.   
 
     �.   
 
2.  ����!�9�;�E"�ก�8? ��ก��������ก���� 
(
������
������) 

     ก.  ก�    //    
� 
     �.  ก�           
� 
     
.  ก�           
� 
     �.   ก�           
� 
3.  ;7����������!#�$��;$��3�1ก�����	;��
���� (
���	�����) 
      ก.  ���	;�<�A�� 
      �.  	����E��� 
      
.  #��G�ก 
      �.    3��"�ก�1!�� 

4.  ��3������!��;$�����	;���������ก�� 1 
�$ 
(
���	�����) 
     ก.   
 
     �.   
 
     
.   
 
     �.  
5.  ��ก@�5 ��	;��
�$����ก�
�$ (
���	�����) 
 
 
     ก.   1  
�$ 
     �.   2  
�$   
     
.   3  
�$   
     �.   4  
�$    
6.  ����!ก"$���4�	;������#!���ก���� 
(
���	�����) 
     ก.  	;�������<�;��	;������2� �"�H4�ก�� 
           "1ก�� 
     �.  �1�1�$���1��$��	;�����;��	;������ 
          	�$�ก���"�! ��	;�� 
     
.  	���"�ก	;�������<�;��	;���������4<�  
          	;�������<�;��	;���1#�$��!ก�� 
     �.   ��ก��<���� �.  "1 
. 
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7.  �����ก��@������กI�������!��	;������
��ก��;2! (ก�����#3�9�) 
     ก.  K 
     �.  A 
     
.  F 
     �.  W 
8.  ก"$�����;�	�"����2�G�ก ��	;������
��<���!ก�
�$ (ก�����#3�9�) 
      ก.   6 
�$ 
      �.   8 
�$ 
      
.  10 
�$ 
      �.   12 
�$ 
9.   �23ก�8?�!�9���ก��;���� 	;��������
	���1;���;2! (ก�����#3�9�) 
      ก.  #��	��� 
      �.  #��G�ก 
      
.  #��:3� ��ก	���? 
      �.  ��	���� 
10.  ����!��;$��3�1ก�����	;��������ก
��;2! (ก���7	
��1�?) 
            ก.   	����E;7���� 
            �.   3�7H4����	�"��� 
            
.   5����7!N���ก	�"��� 
            �.    �����1 

11.  	���"�ก	;�����	;����4���!	;������
�$
��4�������	ก7!�1#��4<� (ก���7	
��1�?) 
         ก.  �2����ก������#�$	�$�ก�� 
         �.  �2� ���	�$�ก�� 
         
.  �2�@����	�$�ก���2ก�2� 
         �.  �2�@��������	!���ก�����	;����! 
              	�$�ก�� 
12.  ��3;�	�"���!������� ��	;������ก�
�$ 
(ก���7	
��1�?) 
            ก.    1  
�$ 
            �.    2  
�$ 
            
.    3  
�$ 
            �.     4  
�$             
13.    
 
       ��ก��3 ��	;������ก��ก�
�$  (ก���7	
��1�?) 
        ก.  3  
�$ 
        �.  4  
�$ 
        
.  5  
�$ 
        �.  6  
�$ 
14.  .   
 
       ��ก��3	;�����
�$�!����ก��   
       (ก���7	
��1�?) 
        ก.    ก�  //  �9 
        �.    ก�  //   
� 
        
.    �9  //   
� 
        �.     
�  //   ก� 

 

 

� 

ก

   
  

  
  � 
� 

� 

� 

� 
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15.  ��3������!��	;������ก�� 1 
�$  
(ก���7	
��1�?) 
 
        ก.                                    �. 
 
       
.                                     �.  
16.  ��ก��3��	;������ก�
�$ (ก���7	
��1�?) 

 
 

        ก.  5  
�$ 
        �.  6  
�$ 
        
.  3  
�$ 
        �.  2  
�$ 
17.  ��ก��3  ��  ����ก��  �� ����#�$	5��1
	��2�! (ก��;��	
��1�?) 
 
  
 
      ก.  #�$����ก�� 	5��1���2� 60  #�$���ก��   
      �.  ����ก�� 	5��1���2� ���ก�� 
      
.  #�$����ก�� 	5��1 ��  ≠   �� 
      �.   ����ก��	5��1�2� ���	�$�ก�� 

18.  
��ก"$��������!3���ก����  
(ก��3�1	�7�
$�) 
      ก.  	;�����;��	;���1����ก���$�	�����  
           �1�1�$��	�$�ก��	;�� 
      �.  	;�����;��	;��������ก�� �1��
���  
           ���	�$�ก�� 
      
.  	;�����	;����4���!	;�����
�$��4���� 
           ���	ก7!�2� ���;��
�$ 
      �.  ;$�����	;������� ;!��1�1�$�� 
           �1��$��	;������ ������<�G�กก��	;�� 
           ���� 
19.  ����!	3D�;����7���	;������  
(ก��3�1	�7�
$�) 
         ก.  	;�����;��	;������<�G�กก�� 
         �.  	;����������$���1���	!���ก�� 
         
.  	;�����;��	;������!ก�� 
         �.  	;�����;��	;����"�ก#3���7>��� 
              ���ก������ 
20.  	
��������!	���1;���;2!��ก����!
�1�1�$�����	;������ (ก��3�1	�7�
$�) 
      ก.  #��G�ก 
      �.  #�������! 
      
.  #��	��� 
      �.   	9��ก 

 

 

 

 

 

 

� 	 

 � 60˚ 

60˚ 
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���ก��ก������ 5 ������ �2�	�%)8�������8�&:� 
� ���$%��   ���ก�	
��������  �  ��������ก������
���������ก���� 

1.   A�@��7 �$�	3����	���� �$����ก A�@��7 �$�
������! (
������
������) 
      ก.  �����! A�@��7��E$ก�$� 
      �.  ��9�� A�@��7��กก�$� 
      
.  �����ก����!��� �$�;�	�"��� 
      �.   �������� ก���กก�$� 
2.  ก�����	;�������" �� A�@��7��3@�5  ;7���
����ก����!
���1#� (
������
������) 
     ก.  ก����!���!�����3@�5 
     �.  ก����!;������3@�5���;����� 
     
.  ก����!9�������3@�5�� ;!� 
     �.  ก����!�$���3@�5 1 ��3  ��������
	�$��! 
3.  ����!3�0������"��	3D����	"�  
(
������
������) 
     ก.  �1�1��� 
     �.  ���#!� 
     
.  ��9�5 
     �.   �<�����ก 
4.  ����!3�0�	��2ก��8?���
����$��1	3D�  
(
������
������) 
     ก.  	��2ก��8?���1	ก7!�4<���$�� �$��� 
     �.  	��2ก��8?������1#�$	ก7!�4<� 
     
.  ����1	ก7!�4<�����#�$ก=#!� 
     �.   	��2ก��8?��A$���� "�� 

5.  ����!3�0��"�ก��ก��	���� A�@��7 �$�
	3����	���� (
������
������) 
     ก.   �$�;�	�"��� �$"1 �$�����	�$�ก�� 
     �.  	���������"���	"�ก��ก��
���;�� �$"1 
            �$� 
     
.   �	�������1���;� �$�������"��C;� 
           	5��
���;����� 
     �.   	����9�� A�@��7ก��ก��#���2ก
��<� 
�$�������"��ก A�@��7��3@�5  "�����
�����
��� 6 O 10 A"#������ก	����9�������ก��;2! 

 ก�����ก� ☺  
ก"��� ☺ ☺ ☺  

 �3	3PQ" ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
;�"� ☺ ☺ 
;��:� ☺ ☺ ☺ 

ก����!���  ☺   ����������ก	����  10  
� 
6.  A"#��9�7!�!����ก	����9�������ก��;2! 
(
���	�����) 
      ก.   ก�����ก�                �.  ก"��� 
      
.   �3	3PQ"                  �.  ;�"� 
 7.  A"#��9�7!�!����ก	����9�����������;2! 
(
���	�����) 
      ก.   ก�����ก�                �.  ก"��� 
      
.   �3	3PQ"                  �.  ;�"� 
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8.  A"#��9�7!�!����ก	����9�����	�$�ก�� 
(
���	�����) 
      ก.   ก�����ก�  "1 ;�"� 
      �.  ก"���  "1 ;��:� 
      
.   �3	3PQ"  "1  ก�����ก� 
      �.  ;�"�  "1 ก"��� 
9.  ��ก	������9����� �3	3PQ"����กก�$�
��ก	������9����� ก�����ก�ก�
�  
(ก���7	
��1�?) 
      ก.  60 
�        �.  50 
� 
      
.  40 
�        �.  30 
� 
10.  ��ก	������9����� �3	3PQ"ก��;��:���
������ก�
� (ก���7	
��1�?) 
      ก.  60 
�       �.  70 
� 
      
.  80 
�       �.  90 
� 
11.  	�����ก	�����1	���� A�@��7 �$�
	3����	���� 
���������"��$��#�  
(ก�����#3�9�) 
      ก.     
���������"��<� �$ 2 92!�4<�#3 
      �.     
���������" 1 92! 
      
.     	3D������"��#�$�9$���	"� 
      �.     	3D������"��3@�5 

12.  ��ก A�@��7 �$�	3����	���� �����ก
��ก	��������ก��#3;��A�;��ก�>������	�=�
;��� ��ก	����
��#3	����������!�!  
(ก�����#3�9�) 
    �����
������ก������������� 4 �������  .�. 2547-2549 

 
 
 
 
 
 
 
                   �'� ��            ()��           )*���         ������� 
      ก.     "��5��           �.     ���! 
      
.     �1���          �.     ����
�� 
�$�������"��ก A�@��7 �$�  "�����
����� 
��� 13 O 16 
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13.  	!����ก��
�������$����กก�$�	!���
5I�@�
�ก���� (ก���7	
��1�?) 
      ก.     175 ���         �.     150 ��� 
      
.     125 ���         �.     100 ��� 
14.  	!����!�� !.E. ��!� �9��$�� 650 ���  
(ก���7	
��1�?) 
      ก.     �ก��
�         �.     ก2�@�5��6? 
      
.     ����
�           �.     	����� 
15.  	!�������
� 	����� 5I�@�
� ����9�
�$����<���!ก���� (ก���7	
��1�?) 
      ก.     1,950              �.     1,975 
      
.     2,950              �.     2,975 
16.  ��9$��	�"� 5 	!��� !.E. ��!� �9��$��ก���� 
(ก���7	
��1�?) 
      ก.     3,075 ���       �.     3,175 ��� 
      
.     3,275 ���       �.     3,375 ��� 
�$�������"��ก A�@��7 �$�  "�����
����� 
��� 17 O 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.  ��ก��;��
��<��� 3 
1 ��������;��#!�
��กก�$�
1 ����;�9��;��#!�ก�
1 ��  
(ก���7	
��1�?) 
      ก.     25 
1 ��            �.     20 
1 �� 
      
.     15 
1 ��            �.     10 
1 �� 
18.  ����!3�;��5��6?ก�� A�@��7 �$�
	3����	������ก����!��� (ก��;��	
��1�?) 
   ก.  A�@��7 �$�	3����	����
1 ����� 
       ;�9�� "1���� 
   �.  A�@��7 �$� ;!�ก��;��#!������ก	���� 
   
. 
��<��� 2 ;�9��;��#!�
1 ����กก�$����� 
   �. ����;��#!� 75 
1 �� ��
��<��� 1 
19.  :�"����4���"�ก ก��;� !� 9 "�ก ;���� 10 
"�ก ;��$�� 3 "�ก ���;2$���7�"�ก ก���4<��� :�ก�;
���1��7�#!�"�ก ก��;��1#���������;2! 
(ก��3�1	�7�
$�) 
       ก.  :�ก�;���1��7�#!�"�ก ก��;��$�� 
       �.  :�ก�;���1��7�#!�"�ก ก��;���� 
       
.  :�ก�;���1��7�#!�"�ก ก��;� !� 
       �.  #�$������!��ก 
20.  ���2�A����"�ก3P�3��;�!�� 10 "�ก ��"�ก
3P�3��;�	���� 3 "�ก  "1��"�ก3P�3��;�	�"��� 1 
"�ก �������ก����7�"�ก3P�3�� 1 "�ก :�ก�;���1
��7�#!�"�ก3P�3��;��1#�����กก�$�ก��  
(ก��3�1	�7�
$�) 
      ก.     ;�!��                                �.     ;�	���� 
      
.     ;�	�"���                          �.      ;�RS� 
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������ก - 
%!!����!�
��)�
�;�<�=���ก������� 
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� �%�8� ��
��3& 

 
1.  ���!;��G�����<	3D� ���!;����!A";��I�67T���ก��	���� ��ก92!ก7�ก���    
              
87�>�;��?��� ��
7!����"�� ก"2$�;��1ก��	�������
87�>�;��? 9�<�3�1��>4ก��3U�� 5 
2. �� �$"1���
�����������	5���
�����	!���	�$���<� ���;��	3D�9�7!3����  ��	"��ก��� 4 
 ���	"��ก ������ 30 ��� �9�	�"� 50 ���� 
 ��ก	����	"��ก
���������ก��;2! ����	���1;���;2!#!�	5��� 1 ���	"��ก 
3. ��ก����� 	�����ก	����#!�
����� ������	
�������� X "���ก�1!��
����� 	5���
�����
 	!���	�$���<� !�������$�� 

   
ก � 
 � 
    

 
4. �������ก	�����9�
���
7! �7	
��1�? "157���8�
�������ก���	"��ก��$�����
�� 
5. ������!	��������ก��ก���
����!C ��ก	������ก���1�2#����ก�1!��
����� 
6. ����������;����ก��ก����;�� 
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1.  ������ %&��'�������!('�)'�����*
��ก'� 	���� ��!������	"�#!���$��#�   
     ก.  835,002,009    
      �.  835,020,009 
    
.  835,200,009 
     �.  835,002,900 
2.  ����":
ก�1	!����3�19�ก� 1,110,271 
� ���	"����"�ก�������������3�19�ก���
$�	�$�#�     
 ก.  500   
�     �.   571   
� 
      
.  300   
�     �.   200   
� 
         -'� 3 0('�
ก�����0�'-'��1)��ก	�����*���	�!2��  

ก �3���กก��-������'� 

�
� � ����ก �3� (!��) 
>2ก�? 1,027,616 
	;��? 1,034,233 

���7��? 1,010,857 
3.  �����ก	������
$�3�1��8�ก"�	
���������	�=�;7����������ก��#���กก�����;7�
�������	;��?            
      ก.  30      �.   40   
      
.  43      �.   50 
4.  
���;��5��6?����������� ����3������!��	57��4<���"1 2 
       ก.  2,220,000  7,440,000   7,500,000   _______ 
       �.  8,110,000  8,130,000   8,180,000   _______ 
       
.  9,720,000  9,730,000   9,640,000   _______ 
       �.  5,560,000   5,580,000   5,600,000  _______ 
5.  (100 × 84) + (84 × 90) ��
$�	�$�#� 
     ก.   15,960 
      �.   15,690 
      
.   39,117 
      �.    39,711 
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6.  ����! ;!�ก����A"
�8 3 × 11 :!��9�;����7���ก�� �ก ��3���ก����  
      ก.  (3 × 10) + (3 × 1)   �.  (3 × 9) + (3 × 2) 
       
.  (3 × 8) + (3 × 3)   �.  (3 × 5) + (3 × 5)  
7.  ก����� ��#�� 16 ���  "1 ��	3��?	H�� 9 ��� 	5=E�� ��	3��?	H�� 9 ���  
       "1 ��#�� 16 ��� ����!��ก���� 
       ก.     ก����������� ����กก�$�	5=E      
       �.     	5=E "1ก����������� ��	�$�ก�� 
       
.     ก����������� ������ก�$�	5=E      
       �.     #�$������!��ก���� 
8.  ;�3!��? �ก��7����	�7�#!� 5 ��� ;�3!��?�� 2 #!� 10 ��� ;�3!��?�� 3 #!� 15 ��� ;�3!��?�� 4   
     #!� 20 ��� ���
���;��5��6?���ก�����	3D� ����<#3	���� C ;�3!��?�� 7 ��7��1���	�7�#!�      
      	�$��! 
       ก.  25 ��� 
       �.  30 ��� 
       
.  35 ��� 
       �.  40 ��� 
9.  ����! ;!�;����7ก����	�ก"�ก�8?ก��
�8 
       ก.  156 × 1 = 156 
       �.  156 × 1 = 157 
       
.  156 × 0 = 0 
       �.  156 × 0 = 156 
10.  ����!	����;�E"�ก�8? ���2�#!���ก���� 
      ก.  ABC 
      �.  ก�
 
      
.  ��� 
      �.   NOM 
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-'� 11 0('�
ก�����0�'-'��1)��ก�1&��*�*���	�!2��       
 
 
 
 
11.  ��ก@�5 ��� �����!ก���>� 
       ก.  20˚     �.  30˚ 
       
.  40˚     �.  50˚ 
 
 
                      60˚ 
 
12.  ��ก@�5 �2�ก"�� ��� �����!ก���>�  
       ก.   240˚ 
      �.   220˚ 
       
.   210˚ 
       �.   200˚ 
13.  ��ก@�5 �2� ก�� ��
���;��5��6?ก������! 
       ก.  40˚ 
       �.  50˚ 
       
.  90˚ 
       �.  140˚ 
14.  	
��������!��;��
�E��;2!��ก��;�����2� 
       ก.  #�������!    �.  :3� ��ก	���? 
       
.  #��	���     �.   #��G�ก 
15.  ����!�9�;�E"�ก�8? ��ก��������ก���� 
     ก.  ก�    //    
� 
      �.  ก�           
� 
      
.  ก�           
� 
      �.   ก�           
� 
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16.  ;7����������!3���;$��3�1ก�����	;������  
       ก.  ���	;�<�A�� 
       �.  	����E��� 
       
.  #��G�ก 
       �.    3��"�ก�1!�� 
17.  �23ก�8?�!�9���ก��;����	;��������	���1;���;2! 
       ก.  #��	���    �.  #��G�ก 
       
.  #��:3� ��ก	���?   �.  ��	���� 
18.  
��ก"$��������!3���ก����  
       ก.  	;�����;��	;���1����ก���$�	�����  
                   �1�1�$��	�$�ก��	;�� 
       �.  	;�����;��	;��������ก�� �1��
������ 
                   	�$�ก�� 
       
.  	;�����	;����4���!	;�����
�$��4� ������	ก7! 
                   �2� ���;��
�$ 
       �.  ;$�����	;������� ;!��1�1�$���1��$��	;�� 
                   ���� ������<�G�กก��	;������ 
                  �)3�'����
ก�������!�����ก������  

%ก'��
�ก� ☺  

ก)'�� ☺ ☺ ☺  

%�&�&>?) ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

��)�� ☺ ☺ 

�'�@� ☺ ☺ ☺ 

           ก �(��0('  ☺☺☺☺  %��� �����
ก����� 10 �� 
19.  A"#��9�7!�!����ก	����9�������ก��;2! 
       ก.   ก�����ก� 
       �.  ก"��� 
       
.   �3	3PQ" 
       �.  ;�"� 
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20.  	�����ก	�����1	���� A�@��7 �$�	3����	���� 
���������"��$��#�  
       ก.     
���������"��<� �$ 2 92!�4<�#3 
       �.     
���������" 1 92! 
       
.     	3D������"��#�$�9$���	"� 
       �.     	3D������"��3@�5 
21.  ����!3�;��5��6?ก�� A�@��7 �$�	3����	������ก����!���  
       ก.      A�@��7 �$�	3����	����
1 �����;�9�� 
                       "1���� 
       �.      A�@��7 �$� ;!�ก��;��#!������ก	���� 
       
.     
��<��� 2 ;�9��;��#!�
1 ����กก�$����� 
       �.     ����;��#!� 75 
1 �� ��
��<��� 1 
22.   ����! ;!�;$�����1���;�  
       ก.  3 ;$����  5 ;$�� 
       �.  3 ;$����  8 ;$�� 
       
.  4 ;$����  5 ;$�� 
       �.  4 ;$����  7 ;$�� 

23.  ������
"1������!	�$�ก��    

       ก.   2    �.   1  

       
.  9    �.   1  

24.  #A$��!	
�ก���	ก7! "�� �$��������    �����<���! #A$	�"��	
�ก	�$��!  

       ก.         �����<���!   �.         �����<���! 

       
.         �����<���!   �.          �����<���! 

25.  A"
�8��� 60 ×  ���ก������! 

       ก.  5 ×    �.  25 ×  

     
.  35 ×    �.   9 ×  
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26.  ����!���  
       ก.  	>�;$�� �������	>�����ก�$����;$�� 
       �.  ������	�=�
�� ���	>���กก�$����;$�� 
       
.  ���	>���กก�$����;$�� 	���ก�$� 	>�	ก7� 

       �.     #�$	3D�	>�;$����$����� 

27.   ;$����3��1���;�
7!	3D�	>�;$��#!��������!  

       ก.     �.   

       
.     �.    

28.     	�$�ก��	�$��!  

       ก.  7     �.  1   

 
.  7     �.   5   

29.  
28�������2 80 3U ���������2	3D�    ������2
28�� ���������2	�$�#�  

       ก.    10 3U 
       �.    20 3U 
       
.    30 3U 
       �.    40 3U 

30.  ����!	3D�ก���9�;$��ก"��	5�� ก�:���?3_E��ก�������<    ÷     

       ก.      ×      �.      ×     

        
.      ×      �.      ×     

 
 

................................................................................. 
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������ก � 
	
�����%��ก���
�ก��������1' 
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%��ก���
�ก��������1'��� 1 
ก"2$�;��1ก��	�������
87�>�;��?      �1!��9�<�3�1��>4ก��3U�� 5 
��$��ก��	��������� 1 	���� �������������กก�$� 1,000,000  	�"����9� 5 
��    

��A����!��� A�ก����!ก��	������� ���;��9�7>� ก"7������? 

 
���8� ��
B 

���8� ��
B()
ก0�(��� &�8��+����0����8� ��
B 
�������������กก�$� 

1,000,000 
� ก����
$�3�1��8�ก"�	
��� 

- ก���$����������	���� ��!���	"� 7 �"�ก �4<�#3 ���
�$�����	"���<� �$�"�ก��	�=!���
$�3�1����"�ก 

-  ;!�
$����	"�:!!���
$�3�1����"�ก 
- ก��	�������	"� ���������!C ����3ก�1��� 	3D�

ก��	��������3ก����ก
$����	"�:!! ���"�ก�$��C 
�����������<� 

- ก��	3����	���������� ���57���8�������������"�ก
������������ �$"1������	3D����!�� �ก:!�������
�����"�ก��กก�$� �1��
$���กก�$������������"�ก����
ก�$� 

- ก����ก���������;7 ��$ ��C ��9��7�3�1������ 
���
��<�#�$����ก��
���"1	���!��������ก��ก �4��9�

$�3�1��8�ก"�	
���������	�=�;7� ������	�=����� 
 "1������	�=�5�� ��#!� 

�  ����3��������� 
-  � � �� 3 � � � �� � � � � �� �  	 3D �  � � �� 3 �� 	 ก7 ! � � ก


���;��5��6?������	"� H4�	ก7!��กก�����	57� ����
ก��������	"���<�C ��$��	3D��1�� 

���&�8����ก��������1' 
1. ��ก
$�3�1����"�ก 
$����	"�:!!���
$�3�1����"�ก#!� 
2. 	�����������������3ก��ก�1��� 
3. 	3����	���� 	����"��!�������� 
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4. ��ก
$�3�1��8�ก"�	
���������	�=�;7� 	�=�����  "1	�=�5��������������#!� 
5. ��ก������  "1
���;��5��6?�����3 ����ก����!���#!� 

ก���
�ก��ก���ก��������1'  
ก��(���&�8���0ก)'����� 
1.  �����ก	����bcก��ก�1ก��3�1��8
$��ก"�	
��� :!�
�� �$���ก	����	3D� 5 ก"2$� 
���7!�����

$�3�1��8�ก"�	
���������	�=���ก�1!��  "���7!�������	"���ก�1!��
��<�"1 1 ���� A�� �� �$
"1ก"2$� �$����ก����ก��	����
$�3�1��8�ก"�	
���������	�=�����กก�$� 1,000,000 (
������
������
,
���	�����,ก���7	
��1�?) 
%!!�1&-��� ���� 
2.  �����ก	����bcก��ก�1ก����ก������ "1
���;��5��6?�� ����3��������� :!�
�� �$���ก	����
	3D� 5 ก"2$� 
�� �ก �� ����3 ก"2$�"1 2  ��  "�������ก	����9$��ก��	�7��������$���ก ����3��ก 
2 ������ 5������<���ก
���;��5��6?��� ����3 (ก��;��	
��1�?,ก��3�1	�7�
$�) 
 
�� "1��ก	�����$��ก������;��
�����ก���� 
3.  �����ก	�����$��ก�� ;!�
���
7!	�=� :!�
�����
����������� (ก�����#3�9�) !����<  

-  ��ก	����;��������
������	���� ����3���������#3�9���9��7�3�1������	�����!#!����� 

����ก���
�ก��������1' 
1. ����;��	;�7�ก��5�d��A��	����ก"2$�;��1ก��	�������
87�>�;��? 3.5  

(be��ก��>4ก�� ��
�;��f�8g"ก�2�	�5h) 
 2.   �������	"�   
 3.    �� ����3 
��$����  

1.  ��bcก��!  
- ����;��	;�7�ก��5�d��A��	����ก"2$�;��1ก��	�������
87�>�;��? 3.5  

 (be��ก��>4ก�� ��
�;��f�8g"ก�2�	�5h)  
ก���
�%)8&�8�����)ก��������1' 

1. 92!ก7�ก���
87�>�;��?��� ��
7!����"�� ก"2$�;��1ก��	�������
87�>�;��? 9�<�
3�1��>4ก��3U�� 5 
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%��ก���
�ก��������1'��� 4 
ก"2$�;��1ก��	�������
87�>�;��?      �1!��9�<�3�1��>4ก��3U�� 5 
��$��ก��	��������� 4 	���� 	;������    	�"����9� 5 
��    

��A����!��� A�ก����!ก��	������� ���;��9�7>� ก"7������? 

 
���8� ��
B 

���8� ��
B()
ก0�(��� &�8��+����0����8� ��
B 
	;������ � "�ก�81 "1;�E"�ก�8?	;������ 

- 	;������ "1;�E"�ก�8? ;!�ก������ 
� ;����	;���������A$���2!��ก����!���:!��9�#��G�ก 

- 	;������ 
�� 	;�������<� �$ 2 	;���4<�#3�����$�$����ก
ก��	3D��1�1	�$�C ก��  "1�1�1�$����<�������!��
 ����<�G�ก	;�� !����<��1"�ก	;���������ก��������!
�1�1�$�����	�$�ก��	;�� 

���&�8����ก��������1' 
1. ��ก"�ก�81���	;����� ����;$�����	;�����������ก��  "1�9�;�E"�ก�8? ��ก��

����ก��#!� 
ก���
�ก��ก���ก��������1' 
)
กC�8%)8�
B)
กC����'�-��� 
1.  (
������
������,
���	�����) �����ก	���������
������	���� 	;������ :!�
���7!����@�5	;��
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