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หัวขอ้วิทยานิพนธ์ ผลการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  

ช่ือผูเ้ขียน   วาสนา   เพช็รพนัธ์ 
อาจารยท์ี่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร.ไสว   ฟักขาว 
สาขาวิชา   หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา   2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้ งน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
2) เปรียบเทียบความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 หลงั
เรียนโดยการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กับเกณฑ์ร้อยละ 65  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นวิจัยครั้ งน้ี 
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 32 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
  ผลการวิจยัพบว่า 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์มี
ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
  3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มี 
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
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ABSTRACT 

 
  The purposes of this research were: 1) to compare mathematics achievements of     
Mathayomsuksa 5  students between before and after learning through experiential learning, 2) to 
compare the ability to solve mathematical problem of  Mathayomsuksa 5  students after learning 
through experiential learning with the criteria of 65 percent, and 3) to study students’ satisfaction 
of Mathayomsuksa 5 students toward experiential learning management. The samples were 32 
Mathayomsuksa 5/3 students  in  Sarasaswitaedklongluang school in the second semester of 
academic year 2020 which were acquired by cluster random sampling. The research instruments 
were Mathematics lesson plan using experiential learning management, Mathematics achievement 
test, The problem solving abilities in mathematics test, and   The students’ satisfaction questionnaire 
towards experiential learning management. The data collected were analyzed by arithmetic mean, 
standard deviation and t-test. 
  The findings were as follows: 
  1) The mathematics achievements of Mathayomsuksa 5 students after learning 
through experiential learning was statistically higher than before at 0.05 level of significance 
  2) The ability to solve mathematical problem of Mathayomsuksa 5 students after 
learning through experiential learning was statistically higher than the criteria of 65 percent at 
0.05 level of significance. 
  3) The students’ satisfaction of toward experiential learning management was at a 
high level both in overall and each aspects. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาหน่ึงที่ส าคัญต่อการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่สามารถตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง และช่วยให้แกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได้ เน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้มนุษยม์ีการพัฒนาความคิด
หลากหลายด้าน เช่น การค านวณ การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การตรวจสอบประเมินผล การ
น าไปประยุกตใ์ช ้ฯลฯ  อีกทั้งยงัเป็นส่วนช่วยให้มนุษยม์ีความคิดสร้างสรรค ์  คิดอย่างมีเหตผุล เป็น
ระบบหรือมีแบบแผนที่ถูกตอ้งและชดัเจนหรือสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เผชิญได ้ เน่ืองจากปัจจุบนั
โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆดา้น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรควบคู่ไปกบั
การพฒันาทกัษะใหม่ๆที่จ  าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็
มีความส าคญั แต่ก็ยงัไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21  ปัจจุบนัการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระวิชา  เป็นการเรียนจากการค้นควา้เองของผู ้เรียน โดยมีครูผูส้อนช่วยแนะน า และช่วย
ออกแบบกิจกรรม ท าให้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
(ไสว ฟักขาว, 2558) ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญ   คือ การคิด
สร้างสรรค์ ใส่ใจนวตักรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น ส่ือสารดี และเต็มใจร่วมมือ ถือว่าเป็น
ทกัษะการเรียนรู้ที่จะช่วยพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างดี  ซ่ึงวิชาคณิตศาสตร์
เป็นสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลกัในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการ
คิดให้กับผู ้เรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เ อ้ือให้ผู ้เรียนสามารถเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับชีวิตจริง และเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวกบัความคิด สามารถใช้
คณิตศาสตร์พิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าส่ิงที่เราคิดข้ึนนั้นเป็นจริงหรือไม่ และคณิตศาสตร์ช่วยให้คน
เป็นผูท้ี่มีเหตุผล เป็นคนใฝ่หาความรู้ ตลอดจนพยายามคิดคน้ส่ิงที่แปลกใหม่ และสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตจริงได้  อีกทั้งยงัเป็นการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจาก
การได้รับประสบการณ์ และประสบการณ์นั้น ท าให้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงในการเรียนการ
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สอนไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตาม ครูผู ้สอนจะต้องรู้จิตวิทยาในการสอน เพื่อให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (2562) สรุปผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับวิชา
คณิตศาสตร์ มีผูเ้ขา้สอบ 363,752 คน มีคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 25.41 คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคะแนน
ค่อนขา้งต ่า  เมื่อจ าแนกตามสังกัดแลว้ปรากฏว่า โรงเรียนสังกัดในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ มี
คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด โดยมีผูเ้ขา้สอบจ านวน 236 คน คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 95.66 คะแนน รองลงมา
ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารกองบญัชาการทหารสูงสุด มีผูเ้ขา้สอบจ านวน  509 คน 
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 68.06 คะแนน และส านักพฒันาสังคมกรุงเทพมหานคร มีผูเ้ขา้สอบ 32 คน มี
คะแนนเฉล่ีย 53.75 เมื่อพิจารณาภาพรวมสังกดัและกลุ่มโรงเรียนแลว้ พบว่าโรงเรียนสังกดัในก ากบั
กระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ โรงเรียนก าเนิดวิทย ์มีผูเ้ขา้สอบจ านวน 
65 คน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 92.85 คะแนน และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ มีผูเ้ขา้สอบจ านวน 1,716 
คน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 61.00 คะแนน ตามล าดับ ซ่ึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) มีผูเ้ขา้สอบวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 3,410  มีคะแนนเฉล่ีย 17.73 และคะแนนเฉล่ียจ าแนก
ตามรายสาระวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ สาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 25.93 รองลงมาคือ สาระที่ 2 การวดั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 25.93 และสาระที่มีคะแนนเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 24.44  จากขอ้มูล
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562  การสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) มีโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จังหวัดปทุมธานีอยู่ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  มีคะแนนเฉล่ีย 17.73  ถือว่ามีคะแนนเฉล่ียค่อนขา้งต ่า  ผูว้ิจัยจึงไดเ้ห็นถึง
ความส าคญัในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ผูเ้รียนต้องมี
พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-5 ด้วย  นอกจากน้ีครูผูส้อนจะต้อง
ตระหนกัถึงการให้ความส าคญัในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั เพื่อที่จะให้
ผูเ้รียนได้มีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
สูงข้ึน 
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 ในปัจจุบนัระบบการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยพฒันาทกัษะความรู้ให้แก่ผูเ้รียนมี
หลากหลายรูปแบบซ่ึง  แต่ละรูปแบบก็จะมีขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกนั
ออกไป มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียที่ต่างกนั (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2553) ในการจดัการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นั้ น แน่นอนว่าต้องมีกลุ่มนักเรียนที่ชอบและไม่ชอบในวิชา
คณิตศาสตร์ ส าหรับกลุ่มนกัเรียนที่ไม่ชอบ ส่วนใหญ่แลว้เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมในระหว่าง
เรียน มีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์นอ้ย ซ่ึงข้ึนอยู่ที่ความจ าและความเขา้ใจแต่ละบุคคล จึงท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่เขา้ใจในวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่ิงที่ส าคญัในการจัดการเรียนการ
สอน คือ การที่ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ผูเ้รียนได้มีการสนทนาและแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็นซ่ึงกันละกัน โดยที่ผูเ้รียนไม่จ าเป็นต้องนั่งเรียนแบบเคร่งเครียดอีกต่อไป ดังนั้น การ
เลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญมากใน
ปัจจุบนั และผูส้อนต้องจดัการเรียนการสอนให้ตรงกับความตอ้งการผูเ้รียน หรือตามสภาพบริบท
ของสถานศึกษาด้วย  ผูว้ิจัยได้เห็นถึงความส าคญัของการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  
เพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตวัเอง พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  โดย
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ อีกทั้งยงัสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเช่ือมโยงกับความรู้ในชีวิตจริง เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2556) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็น
การด าเนินการที่จะช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้ โดยให้ผู ้เ รียนได้รับ
ประสบการณ์ที่จ  าเป็นต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่างๆได ้ 
จึงสามารถน าไปทดลองหรือประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆได้  ส่วน Pfeiffer & Jones (1983) ได้
เสนอรูปแบบการจัดการ เรียนรู้เชิงประสบการณ์ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การค้นหาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ (Experiencing) โดยผูเ้รียนจะเขา้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ จากการคน้หา
และแลกเปล่ียนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน มีครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 2 การน าเสนอประสบการณ์ (Publishing) ผู ้เรียนได้น าเสนอ
ประสบการณ์ความรู้ของตวัเอง ซ่ึงประสบการณ์ความรู้ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป แต่
ผูเ้รียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์จากเพื่อนในชั้นเรียน และมีการร่วม
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกันในระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม ขั้นที่ 3 การเขา้ร่วมอภิปราย (Processing) ผูเ้รียนไดม้ี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากการเขา้ร่วมอภิปรายกับเพื่อนในชั้นเรียน  และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกนั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถตรวจสอบหรือคน้หาขอ้เท็จจริงของ
ประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ โดยมีครูผูส้อนคอยช้ีแนะและ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง  ขั้นที่ 4 การสรุปสร้างความรู้ใหม่ (Generalizing) ผูเ้รียนจะน าประสบการณ์
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ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ไดร้ับจากการเขา้ร่วมอภิปราย มาผสมผสานและก าหนดสร้างเป็นความรู้
ใหม่ ท าให้สามารถเขา้ใจกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถลงมือปฏิบตัิไดจ้ริง 
และขั้นที่ 5 การประยุกตใ์ช ้(Applying) ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์และเขา้ใจกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มากข้ึน และน า
ความรู้ที่ไดม้าสร้างเป็นประสบการณ์ความรู้ใหม่ส าหรับตนเอง จาก 5 ขั้นของการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ดงักล่าว มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่จ  าเป็นและสอดคลอ้งต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ที่จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะท าให้ผูเ้รียนได้แสดงศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ ผูว้ิจัยจึงน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่มีขั้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ครอบคลุม โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์ที่มีขั้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพตนเอง มาพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเ รียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 เน่ืองจากเป็นระดับชั้นที่ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในวิชาคณิตศาสตร์ได้
อย่างแม่นย า เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนกลา้แสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถน าความรู้ประยุกตใ์ชใ้น
ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 กบัเกณฑร์้อยละ 65 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในการเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5  
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1.3   สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความสามารถ

การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 65 
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ใน

ระดบัมาก 
 
1.4   ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1  ประชากร  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จังหวัด

ปทุมธานี มี 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ านวน 5 ห้อง มีนกัเรียนทั้งหมด 
128 คน และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต  จ านวน 5 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 136 คน  รวมมี
นักเรียนทั้งหมด 264  คน (ขอ้มูลมาจากฝ่ายทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 
และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 

1.2  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling)    

2.  ตวัแปรที่ศึกษา 
2.1  ตวัแปรตน้   คือ    การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
2.2  ตวัแปรตาม  คือ   1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์                                              
             2.  ความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
  3.  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  เร่ือง ล าดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีสาระ
การเรียนรู้ย่อย ดงัน้ี 
 1.  ล าดบั - ความหมายของล าดบั   
   - ล าดบัเลขคณิต    
   - ล าดบัเรขาคณิต    
 2.  อนุกรม   - ความหมายของอนุกรม   
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   - อนุกรมเลขคณิต   
   - อนุกรมเรขาคณิต   
 3.  การประยุกตข์องล าดบัและอนุกรม 
 4.  ขอบเขตดา้นเวลา    
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   จ านวน 16 ชัว่โมง 
 
 1.5   กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
                การวิจัยเร่ืองผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยัไวด้งัน้ี 
 
                   
 
 
              กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์  
(Pfeiffer & Jones, 1983) ประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี                  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ขั้นท่ี 1 การคน้หาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experiencing)                  2. ความสามารถการแกปั้ญหาทาง     
ขั้นท่ี 2 การน าเสนอประสบการณ์ (Publishing)         คณิตศาสตร์        
ขั้นท่ี 3 การเขา้ร่วมอภิปราย (Processing)     3. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้      
ขั้นท่ี 4 การสรุปสร้างความรู้ใหม่ (Generalizing)         เชิงประสบการณ์ 
ขั้นท่ี 5 การประยุกต์ใช ้(Applying)                                                                        
                          

ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
1.6   นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experiential learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
ที่มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดน้ าประสบการณ์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มาประยุกตใ์ชห้รือสร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผูเ้รียนออกมาน าเสนอหรือได้มีการอภิปราย
ร่วมกนั จากนั้นลงมือปฏิบตัิอย่างมีขั้นตอน และน าประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับไป
ประยุกตใ์ช ้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผูว้ิจยัไดเ้ลือก

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ (Pfeiffer & Jones, 1983) ที่ได้เสนอการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 การค้นหาแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experiencing)  ผู ้เรียนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการคน้หาและแลกเปล่ียนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับกลุ่ม
เพื่อน โดยมีครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายขั้นตอนการปฏิบตัิกิจกรรม  
 ขั้นที่ 2 การน าเสนอประสบการณ์ (Publishing) ผูเ้รียนไดน้ าเสนอประสบการณ์ความรู้
ของตัวเอง ท าให้ได้รับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากเพื่อนในชั้นเรียน และมีการร่วม
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม  
 ขั้นที่ 3 การเขา้ร่วมอภิปราย (Processing) ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
จากการเขา้ร่วมอภิปรายกบัเพื่อนในชั้นเรียน  และแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ร่วมกนั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถตรวจสอบหรือคน้หาขอ้เท็จจริงของประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ของตนเองว่าถูกตอ้งหรือไม่ โดยมีครูผูส้อนคอยช้ีแนะและตรวจสอบขอ้เท็จจริง   
 ขั้นที่ 4 การสรุปสร้างความรู้ใหม่ (Generalizing) ผูเ้รียนจะน าประสบการณ์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่ไดร้ับจากการเขา้ร่วมอภิปราย มาผสมผสานและก าหนดสร้างเป็นความรู้ใหม่ ท าให้
สามารถเขา้ใจกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถลงมือปฏิบตัิไดจ้ริง 
 ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้ (Applying) ผู ้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์และเขา้ใจกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มากข้ึน และน าความรู้ที่ไดม้าสร้างเป็นประสบการณ์ความรู้ใหม่ส าหรับตนเอง  
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์   หมายถึง   คะแนนที่ไดจ้ากการวดัผลการเรียนรู้
ในวิชาคณิตศาสตร์ ในหัวข้อเร่ือง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึง
ครอบคลุม 4 ระดับ ตามแนวคิดของบลูม คือ ความจ า  ความเขา้ใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 
ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ วัดโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์    หมายถึง  การหาผลลัพธ์ของโจทย์
คณิตศาสตร์ โดยผู ้เรียนจะต้องเข้าใจทฤษฎีหรือทักษะที่ผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์มาแล้ว  
จากนั้นผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง ซ่ึงความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถ
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ ซ่ึงเป็นโจทย์
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เร่ือง ล าดับและอนุกรม ที่ทดสอบความรู้ในแต่ละหัวขอ้ และโจทย์
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ประยุกต ์ที่ครอบคลุม 3 หัวขอ้ของล าดับและอนุกรม คือ 1) ล าดบั 2) อนุกรม และ 3) การประยุกต์
ล าดบัและอนุกรม    
 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้สึกใน
ทางบวกต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซ่ึงวดัโดยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ผูว้ิจัยสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
โดยค าถามครอบคลุม 4 ด้าน คือ 1) ด้านครูผูส้อน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านเน้ือหา และ 4) 
ดา้นประโยชน์ที่ไดร้ับ มีทั้งหมด 20 ขอ้ 
 
1.7   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นกัเรียนไดร้ับการพฒันาความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ 

2.  ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์ 

3.  ครูได้แนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของผู ้เรียนในชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง ล าดบัและอนุกรม สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 



 

 

บทที่ 2 

 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 

 การวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้
เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และเสนอตามล าดบัหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี   
2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2.1.1  วิสัยทศัน์ 
   2.1.2  หลกัการ 
  2.1.3  จุดหมาย 
  2.1.4  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
  2.1.5  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
  2.1.6  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.1.7  ตวัช้ีวดั 
  2.1.8  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.2  การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  2.2.1  ความหมายการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  2.2.2  แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  2.2.3  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  2.2.4  บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
 2.3  ความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
   2.3.1  ความหมายความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
   2.3.2  องคป์ระกอบของความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
   2.3.3  ปัจจยัที่ส่งเสริมความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
    2.3.4  การวดัและประเมินผลความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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 2.4  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.4.1  ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.4.2  ประเภทการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.4.3  องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.4.4  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  2.5  ความพึงพอใจ 
    2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
    2.5.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
    2.5.3  การวดัความพึงพอใจ 
    2.5.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 
   2.6  งานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 

2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2.1.1  วิสัยทศัน์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความสมดุลทางด้าน
ร่างกาย มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีเจตคติที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ รวมถึงการประกอบอาชีพ 
โดยผูเ้รียนทุกคนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างมีศกัยภาพ 
        2.1.2. หลกัการ 
      2.1.2.1  เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย มีมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับการ
พฒันาเด็กและเยาวชน และมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
      2.1.2.2  เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
      2.1.2.3  เพื่อสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
    2.1.2.4  มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
    2.1.2.5  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
       2.1.2.6  ใชส้ าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
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   2.1.3  จุดหมาย 
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนที่มีศกัยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมาย 5 ขอ้ ดงัน้ี 
            2.1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีวินัยและปฏิบตัิตน
ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  และยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
        2.1.3.2  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี  
        2.1.3.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
        2.1.3.4  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย รวมถึงการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
        2.1.3.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย และมีจิตสาธารณะที่มุ่ง
ท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม เพื่ออยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข     
   2.1.4  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  
      การพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนที่ส าคญั ซ่ึงประกอบด้วย 5 
ประการ ดงัน้ี 

  2.1.4.1  ความสามารถในการส่ือสาร เช่น การรับและส่งสาร หรือการมีวฒันธรรมใน
การใช้ภาษา เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขดัแยง้ต่างๆ  ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
     2.1.4.2  ความสามารถในการคิด คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือใชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 
     2.1.4.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา คือ การมีเหตุผล สามารถเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม น าความรู้ความสามารถมาใช้ในแก้ไขปัญหา 
และช่วยในการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.1.4.4  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่างๆ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั และการอยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแยง้ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยงัตอ้งปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 
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      2.1.4.5  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี คือการมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
ที่สามารถช่วยพฒันาตนเองในดา้นการเรียนรู้และทกัษะอ่ืนๆ รวมถึงการแก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
   2.1.5  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ที่มุ่ง
พฒันาผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข มีดงัน้ี 
      2.1.5.1  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
      2.1.5.2  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
      2.1.5.3  มีวินยั 
      2.1.5.4  ใฝ่เรียนรู้ 
      2.1.5.5  อยู่อย่างพอเพียง 
      2.1.5.6  มุ่งมัน่ในการท างาน 
      2.1.5.7  รักความเป็นไทย 
      2.1.5.8  มีจิตสาธารณะ 
      นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม เพื่อให้
สอดคลอ้งตามกบัสภาพบริบทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.1.6  มาตรฐานการเรียนรู้ 
     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดประสงค์ให้ผูเ้รียนไดม้ีการพฒันาความ
สมดุลทางสมองและพหุปัญญา จากกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ดงัน้ี  
     2.1.6.1  ภาษาไทย 
     2.1.6.2  คณิตศาสตร์ 
     2.1.6.3  วิทยาศาสตร์  
     2.1.6.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
     2.1.6.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
     2.1.6.6  ศิลปะ 
     2.1.6.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     2.1.6.8  ภาษาต่างประเทศ 
      จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ขา้งต้น ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็น
เป้าหมายส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้ง
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เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการ
ทดสอบระดับชาติ เป็นส่ิงส าคญัที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามที่ก าหนด 
   2.1.7  ตวัช้ีวดั 
     ตัวช้ีวัดระบุส่ิงที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบตัิได้ รวมทั้ งคุณลักษณะของผู ้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น ได้สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถน าไปใช้ในการก าหนด
เน้ือหาการสอน หรือการจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์ส าหรับการวดัประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 
     2.1.7.1  ตวัช้ีวดัชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษา
ภาคบงัคบั (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มธัยมศึกษาปีที่ 3)             
     2.1.7.2  ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (มธัยมศึกษาปีที่ 4- 6) 
     ซ่ึงในการท าวิจัย เร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนในเครือสารสาสน์  จ.ปทุมธานี ผูว้ิจัยได้น าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มา
เป็นแนวทางและเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ประกอบดว้ย 3 กลุ่มสาระ คือ จ านวนและพีชคณิต การวดัและเรขาคณิต และสถิติความ
น่าจะเป็น 
   2.1.8  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและ
เรขาคณิต และสถิติความน่าจะเป็น  
    สาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต 

 มาตรฐาน ค1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การ
ด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบตัิการด าเนินการ และน าไปใช ้

 มาตรฐาน  ค1.2  เขา้ใจและวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม 
และน าไปใช ้ 

 มาตรฐาน ค1.3  ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแก้ปัญหา
ที่ก าหนดให้ 
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 สาระที่ 2  การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตอ้งการวดั 

และน าไปใช ้
 มาตรฐาน ค2.2  เขา้ใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบตัิของรูปเรขาคณิต ความสัมพนัธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และการน าไปใช ้ 
 สาระที่ 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค3.1  เขา้ใจกระบวนการทางสถิติ และใชค้วามรู้ทางสถิติในการแกปั้ญหา 
 มาตรฐาน ค3.2  เขา้ใจหลกัการนบัเบื้องตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้

 การท าวิจยัครั้ งน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ามาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต มาตรฐาน ค1.2  เขา้ใจและวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั 
ล าดบัและอนุกรมและน าไปใช ้  ซ่ึงน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ล าดบัและอนุกรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  

  
2.2  การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  2.2.1  ความหมายการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
      การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้น า
ประสบการณ์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ผูเ้รียนไดม้ีการอภิปรายร่วมกัน โดยการลงมือปฏิบตัิอย่างมีขั้นตอน และ
น าประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ช ้  และสรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
โดยมีนกัการศึกษาหลายท่านที่ไดใ้ห้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไวด้งัน้ี 
       Kolb (1984, cited in Kolb et al., 1991) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเ รียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์ ผูเ้รียนตอ้งมีความมุ่งมัน่ที่จะมีส่วนร่วมกบัการเรียน เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนมีทกัษะการ
เรียนรู้ เช่น กระบวนการสะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์ และสามารถสรุปองค์ความรู้ เพื่อที่จะ
น ามาแกปั้ญหาได ้  
         Pfeiffer and Balle (1988) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็น
การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ซ่ึงจะเกิดเมื่อบุคคลมีความเก่ียวขอ้งและผูกพนัในการท ากิจกรรม มีการวิเคราะห์ใน
เชิงนามธรรม และสามารถให้เหตุผลได ้
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        Burnard (1996) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ การเรียนรู้
จากประสบการณ์โดยการกระท า มีการคิดทบทวนเก่ียวกับการกระท าหรือการเรียนรู้โดยทางออ้ม 
โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่างๆ โดยการสังเกตผูอ่ื้น ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินชีวิต 
การท างานและการศึกษา เป็นตน้ 
        Evans (1997) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการให้ความรู้เร่ืองข้อมูล
ข่าวสาร โดยการเน้นเรียนรู้จากการปฏิบตัิ เร่ิมต้นด้วยการดู การฟัง การสร้างความสนใจ และการ
ปฏิบตัิดว้ยแรงจูงใจของตนเอง โดยกระท าอย่างต่อเน่ืองหรืออาจจะกระท าที่แตกต่างจากเดิม ซ่ึงจะ
ท าให้ผูเ้รียนไดร้ับทกัษะการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยมีครูผูส้อนคอยช้ีแนะ หรือเสริมความรู้ให้กับผูเ้รียน
ไดม้ีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน 
       ราชบณัฑิตยสถาน (2555) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็น
กระบวนการเรียนรู้หรือแบบแผนของการเรียนรู้แบบหน่ึง ที่ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการท า
กิจกรรมและการที่ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงได้สอดคล้องตามหลักของเดวิด คอล์บ 
(David Kolb) ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี           

 1)  ขั้นการไดร้ับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม คือ ผูเ้รียนมีทกัษะความรู้ความเขา้ใจ และ
สามารถลงมือปฏิบตัิได ้

 2)  ขั้นการสังเกตไตร่ตรอง ซ่ึงจากการท ากิจกรรม ผูเ้รียนตอ้งมีการสังเกต มีการคิด
วิเคราะห์ จะช่วยให้เกิดทกัษะความรู้ และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ไดจ้ากตนเอง 
 3)  ขั้นการสร้างมโนทศัน์ หรือความรู้ความเขา้ใจที่เป็นนามธรรม  
 4)  ขั้นการน าความเขา้ใจไปทดลองใช ้ 
 ทิศนา แขมมณี (2556) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เป็นการ
ด าเนินการที่จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้โดยให้ผูเ้รียนไดร้ับประสบการณ์ที่
จ  าเป็นต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้รู้จักสังเกตไตร่ตรองและทบทวนส่ิงที่เกิดข้ึน จากนั้นน าส่ิงที่เ กิด
ข้ึนมาพิจารณา จนผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่างๆได ้  จึงสามารถน าไป
ทดลองหรือประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆได ้
 ผูว้ิจัยขอสรุปความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ว่า เป็นการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นหลกั  เป็นการเรียนรู้ที่อาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมาประยุกตใ์ชใ้นบทเรียนใหม่ๆ 
โดยมีกิจกรรมการส่ือสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด  การเขียน การน าเสนอดว้ยส่ือต่างๆ ท าให้ผูเ้รียน
ได้เกิดทกัษะความรู้ใหม่ๆจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ซ่ึงกันและกัน  มีการวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ อีกทั้งยงัมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเองและระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 
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 2.2.2  แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงหรือน าความรู้เดิมมา
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ จากการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากการลงมือปฏิบตัิ การท ากิจกรรมในชั้นเรียน  ซ่ึงนกัการศึกษาและสถาบนัทางการศึกษา
ไดม้ีแนวคิดที่ส าคญัการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ดงัน้ี  
 Kolb (1984, cited in Kolb et al., 1991) เสนอทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดในตวัผูเ้รียน โดยการเรียนรู้ที่เร่ิมจากจุดใดจุดหน่ึงของวงจรแห่งการเรียนรู้ 
แต่ตอ้งด าเนินการให้ครบวงจรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่คอล์ป
ไดน้ าเสนอ และเป็นที่ยอมรับอย่างกวา้งขวาง มีรูปแบบที่ส าคญั  4  รูปแบบ ดงัน้ี 
 1)  ประสบการณ์การเ รียนรู้  (Learning experience) มี อิทธิพลต่อผู ้เ รียน  ซ่ึงมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เป็นส่วนประกอบของชีวิต และประสบการณ์จะน าไปสู่การรวบรวม
ความสามารถในการจัดท ากระบวนการต่างๆตามล าดับขั้นตอน และประสบการณ์อาจจะมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ได ้ มีทั้งการยอมรับและการปฏิเสธ แต่ประสบการณ์นั้นย่อมท าให้เราเกิด
ทกัษะการเรียนรู้ใหม่ๆไดเ้ช่นกัน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต
ได ้
 2)  การสังเกตและการไตร่ตรอง (Observe and reflect) คือ การให้ผู ้เ รียนได้มีการ
สะท้อนกลับ มีการไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาว่าส่ิงใดเป็น
ประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ซ่ึงการสังเกต ถือว่าเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 3)  การพิจารณาลงความเห็นและการสร้างแนวคิด (Generalize and conceptualize) เป็น
การรวบรวมความรู้เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดอ่ืนๆที่ไดจ้ากประสบการณ์ในอดีต 
และน าความรู้ที่ได้จากการกระท าหรือการได้รับความรู้จากขอ้มูลจากครูผูส้อน จากการสนทนา
พูดคุย แลว้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของตนเอง หรือสร้างเป็นมโนทศัน์ได ้
 4)  การตรวจสอบและการบูรณาการ (Experiment and Integrate) เมื่อผูเ้รียนไดผ้่านการ
ฝึกปฏิบัติจริง มีการทดลอง และตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบแนวคิดหาความจริงในสถานที่
แตกต่างกนัและน าไปสู่การเปล่ียนแปลง  ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงทา้ทายที่ดีที่สุดของกระบวนการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 1.2  แสดงวงจรแห่งการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  เป็นการ
เ รียนรู้โดยน าประสบการณ์ความรู้ของตนเองมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่   ผู ้เ รียนได้ดึง
ประสบการณ์ของตวัเองออกมาน าเสนอร่วมกับเพื่อนๆ ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าตวัเองไดม้ีส่วนร่วมใน
ฐานะสมาชิกคนหน่ึง มีความส าคญัที่มีคนฟังเร่ืองราวของตนเองและไดม้ีโอกาสรับรู้เร่ืองของคน
อ่ืน ซ่ึงจะท าให้มีความรู้เพิ่มข้ึนท าให้สัมพนัธภาพในกลุ่มผูเ้รียนเป็นไปด้วยดี อีกทั้งยงัมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เพื่อน าไปปฏิบตัิหรือทดลองจริง และน ากระบวนการ
เรียนรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆในชีวิตประจ าวนัได ้
       2.2.3  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  Pfeiffer & Jones (1983) ได้ เสนอการจัดการ เ รียนรู้ เ ชิ งประสบการณ์ว่ า  เ ป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นลกัษณะของวงจรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     ขั้นที่ 1 การค้นหาแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experiencing)  ผู ้เรียนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการคน้หาและแลกเปล่ียนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับกลุ่ม
เพื่อน โดยมีครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายขั้นตอนการปฏิบตัิกิจกรรม  
 ขั้นที่ 2 การน าเสนอประสบการณ์ (Publishing) ผูเ้รียนไดน้ าเสนอประสบการณ์ความรู้
ของตัวเอง ท าให้ได้รับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากเพื่อนในชั้นเรียน และมีการร่วม
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม  
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 ขั้นที่ 3 การเขา้ร่วมอภิปราย (Processing) ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
จากการเขา้ร่วมอภิปรายกบัเพื่อนในชั้นเรียน  และแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ร่วมกนั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถตรวจสอบหรือคน้หาขอ้เท็จจริงของประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ของตนเองว่าถูกตอ้งหรือไม่ โดยมีครูผูส้อนคอยช้ีแนะและตรวจสอบขอ้เท็จจริง   
 ขั้นที่ 4 การสรุปสร้างความรู้ใหม่ (Generalizing) ผูเ้รียนจะน าประสบการณ์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้รับจากการเขา้ร่วมอภิปราย มาผสมผสานและก าหนดสร้างเป็นความรู้ใหม่ ท าให้
สามารถเขา้ใจกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถลงมือปฏิบตัิไดจ้ริง 
 ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้ (Applying) ผู ้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์และเขา้ใจกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มากข้ึน และน าความรู้ที่ไดม้าสร้างเป็นประสบการณ์ความรู้ใหม่ส าหรับตนเอง  
 Mark Tittly (1994) ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์  ว่ามีกระบวนการ
เรียนรู้เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1)  ประสบการณ์ (Experience) เป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิม 
ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จากนั้นน าประสบการณ์ความรู้เดิมของตนเองมาใช้เรียนรู้ใน
บทเรียนใหม่ๆโดยผูส้อนต้องกระตุน้หรือสร้างแรงจูงใจ โดยอาจใช้รูปแบบต่างๆ เช่น การแสดง
บทบาทสมมติ การชมวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือเกม  เป็นตน้ 

 2)  การน าเสนอเน้ือหาสาระ (Content Input) ผูส้อนตอ้งน าเสนอเน้ือหาสาระให้ผูเ้รียน
รับรู้ อาจใชก้ารบรรยาย หรือการอภิปรายร่วมกนั  
 3)  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์หรือทบทวนประสบการณ์ โดยการใช้
ขอ้มูลที่ผูส้อนไดน้ าเสนอ มีการวิเคราะห์ มีการประชุมกลุ่มย่อย หรืออภิปรายผลเพื่อหาขอ้ยุติ 
 4)  การสรุปภาพรวม (Generalizations) เป็นการสรุปแนวคิดในภาพรวมหลังจากได้
ขอ้มูล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแลว้ และน าไปเป็นประสบการณ์ใหม่ส าหรับตนเอง  
 5)  การปฏิบตัิหรือทดลอง (Practice or Tryout) เป็นการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้
ผลสรุป ท าให้ผูเ้รียนมีแนวคิดหรือมีประสบการณ์ใหม่  จากนั้นเป็นการตรวจสอบและยืนยนัใน
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ  
 6)  การส่งต่อ  (Transfer) เ ป็นขั้ นตอนของการน าประสบการณ์ใหม่ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั  เป็นการน าความรู้ที่ไดเ้รียนรู้ไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆ และจะน าไปสู่การเกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้  
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 Ester Goh (1998) ได้น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มี 5 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

 1)  ขั้นประสบการณ์ (Experience) เป็นการน าประสบการณ์ความรู้มาใช ้และการรับรู้
ประสบการณ์จากการปฏิบตัิจริงจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  
 2)  ขั้นการแลกเปล่ียน (Share) เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั โดยขอ้มูลนั้นมา
จากการสังเกต การพิจารณา และการน าเสนอขอ้มูล  

 3)  ขั้นกระบวนการ (Process) เป็นการอภิปรายผลข้อมูลจากการค้นหาประสบการณ์
หรือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์  

 4)  ขั้นการสรุปภาพรวม  (Generalize) เ ป็นการสรุปองค์ความรู้  และสร้าง เ ป็น
ประสบการณ์ใหม่ โดยมีการทดลองหรือปฏิบตัิจริง  
 5)  ขั้นการประยุกต์ใช้ (Apply) เป็นการน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ และน าไปปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวนัอย่างเหมาะสม 

 รูปแบบวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Ester Goh (1998) มีความครอบคลุมจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายแนวคิด สามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้ใช้
ทดลองกบัผูเ้รียนในมหาวิทยาลยั และพบว่าไดผ้ลดีเป็นอย่างมาก  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นจดัประสบการณ์ (Experiencing) เป็นขั้นลงมือหรือท ากิจกรรม โดยครูผูส้อน
เป็นผูอ้ธิบายวตัถุประสงค ์และการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Publishing) เป็นขั้นที่น าขอ้มูลที่ได้
น าประสบการณ์ความรู้มาน าเสนอ อาจพูดอธิบายหรือสามารถเขียนลงในแผนภูมิตารางก็ได ้
 ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายผล (Discussing) โดยเพื่อนในชั้นเรียนสามารถซักถาม เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจ หรือให้ได้แนวคิดต่อการประยุกต์ใช้ ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียนสามารถตั้งค าถาม ร่วมกัน
อภิปราย ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน 
 ขั้นที่  4 ขั้นการสรุปพาดพิง (Generalizing) เป็นขั้นของการสรุปผลการเรียนรู้จาก
กระบวนการทั้ง 3 ขั้นขา้งต้น โดยสรุปพาดพิงไปสู่หลกัการสู่มุมมองหรือแบบแผนที่กวา้งข้ึน อาจ
ร่วมกนัสรุปหรือการลงมือกระท า  
 ขั้นที่  5 ขั้นการประยุกต์ใช้ (Applying) เป็นขั้นการน า ส่ิงที่ได้จากการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั สามารถจัดท าเป็นลกัษณะโครงงาน การทดลอง การแก้ปัญหาหรือ
การคน้ควา้วิจยัต่อไป  
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 จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักการศึกษาขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงสรุปไว้
ดงัน้ี  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ผูส้อนมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง 
โดยให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน มีการอภิปรายและออกมาน าเสนอ 
ผูเ้รียนได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงกันและกัน จากนั้นน าความรู้ที่
ได้มาคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นบทเรียน ซ่ึงผูเ้รียนจะเปล่ียนความรู้และ
ความเขา้ใจนั้นอีกครั้ งผ่านการลงมือปฏิบตัิ เป็นวงจรเรียนรู้ที่ผูเ้รียนเป็นทั้งผูร้ับและผูส้ร้างความรู้ 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ท าให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู ้เ รียนด้วยกันเอง  และผู ้เ รียนกับผู ้สอน ซ่ึงผู ้วิจัยได้น าขั้นกระกวนการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ของ Pfeiffer & Jones (1983) มาใชใ้นการท าวิจยัในครั้ งน้ี  และเป็นการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของคอล์ปมาปรับให้สอดคลอ้งและตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน 
 2.2.4  บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
 การจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์นอกจากจะมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
เคร่ืองมือส าคญัแลว้ บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนก็ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัเช่นกัน นอกจากผูส้อนจะรู้
แนวทางและขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แลว้ ผูส้อนตอ้งรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ให้เหมาะสม และตรงตามวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึงบทบาทหนา้ที่ของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ดงัน้ี  
 พรปภสัสร ปริญชาญกล (2546) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ ดงัน้ี  
 1)  ผูเ้รียนต้องคน้พบและสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่ปฏิบตัิ และเรียนรู้จากการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีการวิเคราะห์ความรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น ท าให้เกิดทกัษะความรู้ใหม่ๆ  
 2)  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและปฏิบตัิกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับแหล่งการ
เรียนรู้  
 3)  ผูเ้รียนต้องคน้ควา้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ความส าคญักับการเรียนรู้
มากกกว่าการสอน  
 4)  ผู ้เ รียนสามารถใช้ส่ือ  โครงงาน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การเ รียนรู้จาก
ประสบการณ์นั้น เกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
 5)  ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย น าทฤษฎีที่ไดร้ับ
มาประยุกตสู่์การปฏิบตัิ และสามารถน าการปฏิบตัิมาใชใ้นชีวิตจริง  
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 6)  ผู ้สอนเป็นผู ้วางแผนเน้ือหา วิธีการเรียน ส่ือและกิจกรรมการสอนแก่ผูเ้รียน จัด
บรรยากาศการเรียนรู้และช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกตอ้งให้แก่ผูส้อน และสรุปสาระ
การเรียนรู้ร่วมกนั  
 7)  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผู ้สอนและระหว่างผู ้เรียนกับผู ้เรียน เป็นการสร้าง
สัมพันธไมตรีร่วมกันในการช่วยเหลือเก้ือกูล มีกิจกรรมร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ และ
แกปั้ญหาร่วมกนั 
 8)  ผูส้อนติดตามประเมินผล พร้อมช้ีแนะจุดเด่นจุดดอ้ยในส่ิงที่ผูเ้รียนปฏิบตัิและผูเ้รียน
ต้องสามารถอธิบายได้ว่า ส่ิงที่ปฏิบัติมาจากประสบการณ์จริง มีความเหมือนหรือแตกต่างจาก
หลกัการทฤษฎีในวิชานั้นๆอย่างไร เพื่อเป็นการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบตัิจริง และสามารถสรุป
หลกัการได ้ 
 ทิศนา แขมมณี (2558) ได้กล่าวถึง ผู ้เ รียนและผู ้สอนในการจัดการเ รียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์ไวว้่า  
 1)  ผูส้อนมีการจดัประสบการณ์เรียนรู้  (Rearning experience) ที่เป็นรูปธรรมในเร่ืองที่
เรียนรู้ โดยให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง จะท าให้ผูเ้รียนนั้นได้รับประสบการณ์เรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
 2)  ผูเ้รียนมีการสะทอ้นความคิด (Reflect) คือ ผูเ้รียนได้มีการอภิปรายร่วมกันเก่ียวกบั
ส่ิงที่ไดร้ับมา และน าความรู้มาคิดวิเคราะห์  
 3)  ผู ้เรียนมีการสร้างความคิดรวบยอด  หลักการ และสมมติฐานจากประสบการณ์
ความรู้ที่ไดร้ับ  
 4)  ผูเ้รียนน าความคิดรวบยอด  หลกัการ และสมมติฐานต่างๆ ที่สร้างข้ึนไปทดลองหรือ
ประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ  
 5)  ผู ้สอนมีการติดตามผลและเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนแลกเปล่ียนผลการทดลอง หรือ
น าไปประยุกต์ใช้ เพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู้หรือปรับเปล่ียนความคิด  หลักการ  และ
สมมติฐานต่างๆตามความเหมาะสม  
 6)  ผูส้อนมีการวดัและประเมินผล โดยใช้การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
ประกอบกบัการประเมินผลของผูส้อนดว้ย  
 ดังนั้นบทบาทของผู ้เรียนและผู ้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นส่ิงที่
ส าคญัต่อการด าเนินขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยครูผูส้อนตอ้งค านึงถึง
การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองในการเรียนรู้ให้ไดม้ากที่สุด ผูส้อนจะเป็นผู ้
วางเน้ือหาวิธีการเรียน เตรียมส่ือและจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน นอกจากนั้นผูส้อน
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ยงัตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้และปัญหาร่วมกนั  และส่ิงที่ผูเ้รียนไดร้ับ
จากการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ มีการเช่ือมโยงทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง  รวมถึงน า
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงได ้
 
2.3  ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 2.3.1  ความหมายความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นวิธีการของปัญหา เพื่อที่จะหา
ผลลพัธ์หรือค าตอบให้ถูกตอ้ง ในการหาค าตอบจะต้องใชค้วามรู้ สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ และ
ตดัสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม ซ่ึงมีนักการศึกษาได้อธิบายความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ให้ความหมายของการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นค าถามที่มีเน้ือหาสาระ มีขั้นตอนและกระบวนการในการคิด
วิเคราะห์ หรือเป็นความรู้ที่ผูเ้รียนไม่คุน้เคยมาก่อน และไม่สามารถหาค าตอบได้ทนัที ซ่ึงการหา
ค าตอบจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์ อ่ืนๆ ประกอบกับ
ความสามารถดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการตดัสินใจ  
 จรุง ข าพงศ์ (2542) ได้กล่าวว่า การแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นสถานการณ์ที่
บรรยายปัญหาดว้ยภาษาหรือขอ้ความ และตวัเลข ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาต้องใชป้ระสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่
และความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการแก้โจทยปั์ญหานั้น โดยค าตอบที่ได้
จะเป็นค าตอบเชิงปริมาณ  จ านวน ตวัเลข หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ 
  สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ไดก้ล่าวถึง ความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ดงัน้ี การแกปั้ญหาหมายถึง วิธีการหาผลลพัธ์ที่ไม่รู้ ในการหาผลลพัธ์
นกัเรียนตอ้งเขียนส่ิงที่เขารู้ และใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาความเขา้ใจใหม่ๆทาง
คณิตศาสตร์อยู่เสมอ ซ่ึงการแกปั้ญหาไม่ใช่เป็นเพียงเป้าหมายของการเรียนคณิตศาสตร์  แต่หลกัที่
ส าคญัคือ  การได้ลงมือปฏิบตัิ  ผูเ้รียนควรจะมีโอกาสที่จะได้คิดหาวิธี ได้จับต้องส่ือ แก้ปัญหาที่
ซับซ้อน  และผูส้อนควรจะให้ก าลงัใจหรือแรงเสริมเพื่อสะทอ้นต่อการคิดของผูเ้รียน และในการ
จดัการเรียนการสอนการแกปั้ญหาที่ไดร้ะบุความสามารถที่ตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัของผูเ้รียนตั้งแต่
อนุบาลถึงเกรด 12  ดงัน้ี 
 1)  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแกปั้ญหา 
 2)  สามารถแกปั้ญหาดา้นคณิตศาสตร์และเน้ือหาอ่ืนๆ 
 3)  สามารถน ามาประยุกตใ์ชยุ้ทธวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสม  
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 4)  สามารถสะทอ้นให้เห็นกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
 ดังนั้น ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ การรวบรวมองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมหรือจากประสบการณ์ใหม่ และทกัษะความรู้ในดา้นต่างๆ ที่ใชค้วามรู้ความเขา้ใจ 
การคิดวิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็นระบบ  เนน้ที่ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คือ การ
แกปั้ญหาและการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน มีการแสดง
เหตุผล การน าเสนอและการส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อด าเนินการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 2.3.2  องคป์ระกอบของความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ส าหรับองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่สอดคลอ้ง
กับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีดงัน้ี  
 Baroody (1993) กล่าวถึง องคป์ระกอบหลกัที่ส าคญัต่อความสามารถการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 1)  องคป์ระกอบทางด้านความรู้และความคิด  คือ ความรู้ที่เก่ียวกบัมโนมติและยุทธวิธี
ในการแกปั้ญหา 
 2)  องค์ประกอบด้านความรู้สึก ถือว่าเป็นส่ิงที่ช่วยในการแก้ปัญหาได้ดี มีผลมาจาก
ความสนใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง รวมถึงความพยายามและความตั้งใจของผูเ้รียน 
 3)  องค์ประกอบด้านการสังเคราะห์ความคิด  คือ ความสามารถในการสังเคราะห์
ความคิดของตนเองในการแกปั้ญหา โดยที่ผูเ้รียนจะเขา้ใจวิธีการด าเนินการแก้ปัญหา และสามารถ
หาผลลพัธ์ได ้
 จากองคป์ระกอบหลกัที่ส าคญัต่อความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ดงักล่าว  
Baroody (1993) ได้อธิบายถึง การน าไปพฒันาทกัษะความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผูเ้รียนและส่งผลโดยตรงต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 1)  ความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา มีปัจจัยที่ส าคญัที่ส่งผลต่อความสามารถ
ด้านน้ี คือ ทักษะการอ่านและการฟัง เพราะผู ้เรียนจะรับรู้ปัญหาได้จากการอ่านและการฟัง แต่
ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่เป็นตวัอกัษร  เมื่อพบปัญหาผูเ้รียนจะต้องอ่านท าความเขา้ใจ โดยแยก
ประเด็นที่ส าคญัของปัญหาออกมาให้ไดว้่า ปัญหาก าหนดอะไรให้บ้าง มีขอ้มูลใดบา้งที่จ  าเป็นและ
ไม่จ าเป็นในการแกปั้ญหา  รวมถึงการท าความเขา้ใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศยัองคค์วามรู้
เก่ียวกบัศพัทนิ์ยามมโนคติและขอ้เท็จจริงต่างๆทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา  
 2)  ทกัษะในการแก้ปัญหา จะเกิดข้ึนจากการฝึกฝนท าบ่อยๆ จนเกิดความช านาญ เมื่อ
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาอยู่เสมอ ผูเ้รียนจะมีโอกาสไดพ้บปัญหาต่างๆ และหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง
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อาจมีโครงสร้างของปัญหาที่คลา้ยคลึงกันหรือแตกต่างกัน มีการเลือกใชยุ้ทธวิธีต่างๆ เพื่อน ามาใช้
ได้เหมาะสมกับปัญหาเมื่อเผชิญกับปัญหาใหม่ และสามารถน าประสบการณ์เดิมมาพิจารณาว่า
ปัญหาใหม่นั้น มีโครงสร้างคลา้ยกับปัญหาที่ตนเองคุ้นเคยหรือไม่  สามารถใช้ยุทธวิธีใดในการ
แก้ปัญหาใหม่น้ีได้กับผูเ้รียนที่มีทกัษะการแก้ปัญหา สามารถวางแผน เพื่อก าหนดยุทธวิธีในการ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและเหมาะสม  
 3)  ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการให้เหตุผล  นอกจากผูเ้รียน
จะท าความเขา้ใจปัญหา  และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม แต่เมื่อลงมือแก้ปัญหา  แลว้คิด
ค านวณไม่ถูกต้องหรือได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง การแก้ปัญหานั้นก็ถือได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จ 
ส าหรับปัญหาที่ต้องการค าอธิบายให้เหตุผล ผูเ้รียนต้องอาศยัทกัษะพื้นฐานในการเขียนและพูด 
ผูเ้รียนจะต้องมีความเขา้ใจในกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เขา้ใจความหมายของการ
พิสูจน์ และวิธีพิสูจน์แบบต่างๆ ในการน าไปใชแ้กปั้ญหาในแต่ละระดบัชั้น  
 4)  แรงขบั ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมีแรงขบัที่จะสร้างพลงัในการคิด แรงขบัน้ีเกิดข้ึนจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความส าเร็จ ตลอดจนความซาบซ้ึงในการ
แก้ปัญหา ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเอง โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ 
ในการเรียนการสอน  
 5)  ความยืดหยุ่น ผูแ้กปั้ญหาที่ดีตอ้งมีความยืดหยุ่นในการคิด คือ ไม่ยึดติดในรูปแบบที่
ตนเองคุน้เคย แต่สามารถหารูปแบบและวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ ถือว่าเป็นความสามารถในการปรับ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยบูรณาการความเขา้ใจ มีทกัษะความสามารถในการแก้ปัญหา และ
สามารถเช่ือมโยงเข้ากับสถานการณ์ของปัญหาใหม่ สร้างเป็นองค์ความรู้ที่สามารถปรับใช้เพื่อ
แกปั้ญหาใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 6)  ความรู้พื้นฐาน ซ่ึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู ้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานมา
เช่ือมโยงกบัปัญหา จากนั้นพิจารณาหรือวิเคราะห์ปัญหา เพื่อที่จะแกปั้ญหานั้นไดส้ าเร็จ  
 สมเดช บุญประจักษ์ (2543) ได้กล่าวว่า ได้แก่ องค์ประกอบที่ส าคญัต่อความสามารถ
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีดงัน้ี 

 1)  ผู ้แก้ปัญหา โดยคุณลักษณะที่ส าคัญของผู ้แก้ปัญหา ได้แก่ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และให้เหตุผล โดยผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งท าความเขา้ใจในการอ่าน มีทกัษะการคิด
ค านวณ และการเลือกใชก้ลวิธีการแกปั้ญหา 

 2)  ลกัษณะของโจทยปั์ญหา จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์  ไดแ้ก่  ภาษาที่ใช ้ ขนาดของตวัเลขและตวัหนังสือ  ความยาวของโจทย ์  และรูปแบบ
หรือโครงสร้างความซับซ้อนของโจทยปั์ญหา 
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 3)  กลวิธีการสอน ในส่วนน้ีถือว่าเป็นส่ิงที่จ  าเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้การแก้โจทย์
ปัญหาส าเร็จได้ผลดีโดยผู ้สอนต้องให้ผู ้เรียนได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้น
กระบวนการที่เก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ให้ไดม้ากที่สุด 
 องค์ประกอบในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นส่วนส าคัญของการพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียน โดยเฉพาะองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมหรือ
สภาพแวดลอ้ม จะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีส่ิงที่
ส าคญัต่อการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ครูผูส้อนตอ้งมีกลวิธีในการสอนที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้มี
การคิดวิเคราะห์ และฝึกการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย แต่ผูเ้รียนก็ตอ้งเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้
ด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ซ่ึงผูว้ิจัยได้ใช้การประเมินผลโดยการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
จ านวน 1 ชุด แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบตามความ
เหมาะสมของพฤติกรรมแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยก าหนดประเด็นที่จะวดัเป็น 2 ดา้น คือ ดา้น
ท าความเขา้ใจปัญหา และดา้นการด าเนินการแกปั้ญหา แลว้สร้างแบบทดสอบโดยให้สอดคลอ้งกับ
ความสามารถที่ตอ้งการจะวดัในแต่ละดา้น    
 2.3.3  ปัจจยัที่ส่งเสริมความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ถือว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน   และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนก็ส่งผลต่อการ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาเช่นกัน ดงันั้นครูผูส้อนจะต้องจดับรรยากาศของชั้นเรียนที่ท า
ให้ผู ้เ รียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ ไม่ตึงเครียดกับการเรียนในห้องเรียน ซ่ึง ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีหลากหลายปัจจยั ที่นกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ผูว้ิจยั
จึงน าเสนอบทความของนักการศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ดงัน้ี 
 Adams, Ellis and Beeson (1977) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความสามารถในการ
แกปั้ญหาทั้ง 3 ดา้น คือ  
 1)  สติปัญญา ( Intelligence) ถือว่า เ ป็นส่ิงส าคัญประการหน่ึงในการแก้ปัญหา 
องค์ประกอบของสติปัญญาที่มีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาคือองค์ประกอบ
ทางด้านปริมาณ (QuantitativeFactors) ผูเ้รียนบางคนอาจมีความสามารถในองค์ประกอบทางดา้น
ภาษา (Verbal Factors) แต่อาจดอ้ยในความสามารถที่ไม่ใช่ภาษาหรือทางดา้นปริมาณ เน่ืองจากการ
แกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งใชก้ารคิดระดบัสูงและใชค้วามสามารถที่หลากหลายดา้น 
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 2)  การอ่าน (Reading) ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จ  าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา เพราะการ
แกปั้ญหาตอ้งอ่านอย่างรอบคอบ อ่านแลว้ตอ้งท าการคิดวิเคราะห์ อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจว่าควร
จะท าอะไรและอย่างไร ซ่ึงก็มีผู ้เรียนจ านวนมากที่มีความสามารถในการอ่านแต่ไม่สามารถ
แกปั้ญหาได ้ 
 3)  ทกัษะพื้นฐาน (Basic Skills) หลงัจากท าความเขา้ใจและคิดวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและตดัสินใจว่าท าอะไรแลว้ จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนการหาค าตอบที่ถูกต้อง ซ่ึงผูเ้รียนจะต้องรู้
การด าเนินการต่างๆที่จ  าเป็น ก็คือทกัษะพื้นฐานนัน่เอง  
 ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556) ได้เสนอวิธีการสอนเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา  4  ขั้นตอนของโพลยา และ
น ามาเป็นแนวทางในการช่วยพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน สรุป
ไดด้งัน้ี   
 1)  การพฒันาความสามารถในการท าความเขา้ปัญหา 

      1.1)  ควรพฒันาทกัษะการอ่าน โดยฝึกการอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ความในปัญหา
ที่ครูยกมาเป็นตวัอย่างในการสอน โดยอาจฝึกเป็นรายบุคคลหรือฝึกเป็นกลุ่มอภิปรายร่วมกัน ถึง
สาระส าคัญของโจทยปั์ญหาความเป็นไปได้ของค าตอบที่ต้องการความพอเพียงหรือความมาก
เกินไปของขอ้มูลที่ก าหนดให้  
      1.2)  ควรใชยุ้ทธวิธีช่วยเพิ่มความเขา้ใจ เช่น การเขียนภาพ เขียนแผนภาพ หรือสร้าง
แบบจ าลอง เพื่อแสดงความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลต่างๆ ของปัญหา ท าให้ปัญหามีความเป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน และมีความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน       
      1.3)  ควรใช้ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตจริงมาให้นักเรียนฝึกท าเพื่อความเขา้ใจ  เช่น 
การน าปัญหาที่ก าหนดขอ้มูลให้เกินความจ าเป็นหรือก าหนดขอ้มูลให้ไม่เพียงพอมาให้นักเรียนฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลที่ก าหนดให้ข้อมูลใดใช้ได้บ้าง  หรือหาว่าข้อมูลที่ก าหนดให้เพียงพอ
หรือไม่  
 2)  การพฒันาความสามารถในการวางแผนการแกปั้ญหา 

      2.1)  ตอ้งไม่บอกวิธีการแกปั้ญหากบันกัเรียนโดยตรง แต่ควรใชว้ิธีการกระตุน้ให้คิด
ดว้ยตนเอง เช่น การใชค้ าถามน า โดยอาศยัขอ้มูลต่างๆ ที่โจทยปั์ญหาก าหนดให้ และหยุดใชค้ าถาม 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถมองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหา  
      2.2)  ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดออกมาดงัๆ  สามารถบอกให้เพื่อนๆ ทราบว่าตนเอง
คิดอะไร ซ่ึงการคิดออกมาดังๆ อาจอยู่ในรูปการบอกหรือเขียนแผนภาพ และแบบแผนแสดงล าดับ
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ขั้นตอนการคิดออกมาให้ผู ้อ่ืนทราบท าให้เกิดการอภิปราย เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม  
      2.3)  ควรสร้างลกัษณะนิสัยของผูเ้รียนให้รู้จักคิดวางแผนก่อนลงมือท าส่ิงใดเสมอๆ 
เพราะจะท าให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหานั้นๆ  และควรเน้นว่าวิธีการ
แกปั้ญหาส าคญักว่าค าตอบที่ได ้เพราะวิธีการสามารถน าไปใชไ้ดก้วา้งขวาง 
      2.4)  ควรน าโจทยปั์ญหามาให้ผูเ้รียนฝึกบ่อยๆ  ควรเป็นปัญหาที่ทา้ทายและน่าสนใจ 
เป็นวิธีที่จะช่วยให้นกัเรียนมีความยืดหยุ่นในการคิด และมีโอกาสไดฝึ้กการวางแผนมากข้ึน  

      2.5)  ควรส่งเสริมให้รู้จกัใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหา  
 3)  การพฒันาความสามารถในการด าเนินการตามแผน 

     การพัฒนาความสามารถในการด าเนินการตามแผน คือ  การฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากโจทย์ที่หลากหลายรูปแบบหรือโจทย์ประยุกต์ที่ให้ผูเ้รียนได้ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผนก่อนที่จะลงมือท า โดยพิจารณาความเป็นไปไดห้รือความถูกต้อง
ตามที่ไดว้างแผนไว ้รวมถึงผลลพัธ์ที่ออกมานั้นถูกตอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการหรือไม่ 
 4)  การพฒันาความสามารถในการตรวจสอบค าตอบ  
      4.1)  ควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของการตรวจสอบวิธีท าและค าตอบ โดย
ครูอาจสร้างกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการตรวจสอบความถูกตอ้ง  
      4.2)  ควรกระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้จกัการแปลความหมายของค าตอบที่ได้ว่ามีความหมาย
สอดคลอ้งกบัปัญหาหรือไม่  
      4.3)  ควรสนับสนุนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัด โดยใช้วิธีการหาค าตอบได้หลากหลาย
วิธี เพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะ และพฒันาความสามารถในการตรวจสอบค าตอบ 
      4.4)  ควรให้ผูเ้รียนฝึกหัดสร้างโจทยปั์ญหา เพื่อช่วยให้มีความเขา้ใจในโครงสร้าง
ของปัญหา ท าให้ผูเ้รียนมีแนวทางในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีอ่ืนๆได้     
 ดงันั้น ปัจจยัส าคญัในการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ คือ การ
ที่ผูเ้รียนได้ฝึกฝนและท าโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์บ่อยๆ จนเกิดความช านาญ ผูเ้รียนพบโจทย์
ปัญหาที่หลากหลาย และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากรูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ 
มาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆได้  โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่นัน่เอง 
 2.3.4  การวดัและประเมินผลความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 มีนักการศึกษาได้เสนอแนะการวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
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 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2545) ได้อธิบายการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหลกัการที่ส าคญั ดงัน้ี 

 1)  การวดัผลประเมินผลตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผูส้อนควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นส่ิงเร้าที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ โดย อาจใชค้ าถามเพื่อตรวจสอบ และส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจดา้นเน้ือหา ส่งเสริม
ให้เกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงการกระตุน้ดว้ยค าถามที่เน้นการคิดจะท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกันเอง และระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน นอกจากน้ีผูส้อนยงัสามารถใช้
ค าตอบของผู ้เ รียนเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนทั้ง 3 สมรรถภาพของผูเ้รียนทางคณิตศาสตร์ คือ 1) ด้าน
ความรู้ 2) ดา้นทกัษะกระบวนการ 3) ดา้นคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 
 2)  การวดัผลประเมินผลต้องสอดคลอ้งกับคุณภาพของผูเ้รียนที่ระบุไวต้ามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั ซ่ึงก าหนดไวใ้นหลกัสูตรที่สถานศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีครูผูส้อนจะต้องก าหนดวิธีการวดัผลประเมินผล 
เพื่อใช้ตรวจสอบว่าผูเ้รียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ และต้องแจ้งผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวงัในแต่ละเร่ืองให้ผู ้เรียนทราบโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ผู ้เรียนได้น าไป
ปรับปรุงและพฒันาตนเอง  
 3)  การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุมสมรรถภาพทั้ งด้านความรู้ความคิด ทักษะ
กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ และคุณลกัษณะที่พึงประสงคต์ามสาระการเรียนรู้ที่จดัไวใ้นหลกัสูตร
ของสถานศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานหรือท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
กระบวนการเรียนรู้  
 4)  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สามารถท าได้โดยใช้เคร่ืองมือและ
วิธีการที่เหมาะสม  เช่น การมอบหมายงานให้ท าเป็นการบา้น การเขียนแบบบนัทึกทางคณิตศาสตร์ 
การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การท าโครงงาน รวมทั้งการให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง และ
น าผลที่ไดไ้ปตรวจสอบกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัตามที่ก าหนดไว ้ 
 5)  การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่ช่วย ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการ ปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  รวมทั้ งปรับปรุงการสอนของผู ้สอนให้มี
ประสิทธิภาพ จึงต้องวดัผลประเมินผลอย่างสม ่าเสมอและน าผลที่ไดม้าใช้ในการพฒันาการเรียน
การสอน ซ่ึงจะแบ่งการประเมินผลเป็น 3 ระยะ คือ 1) การวดัผลประเมินผลก่อนเรียน 2) การวดัผล
ประเมินผลระหว่างเรียน  และ 3) การวดัผลประเมินผลหลงัเรียน  
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 อัญชุลี พันธ์เครือบุตร (2544) ได้เสนอว่า การวัดผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนควรเป็นการช้ีให้นักเรียนได้เห็นพฒันาการในด้านการเรียนของตนเอง โดยครูใช้การวดั
แบบอิงเกณฑ ์ซ่ึงเป็นการวดัที่แสดงให้เห็นความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีความสามารถ
หรือได้เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใด โดยไม่น าความสามารถไปเปรียบเทียบกับกลุ่ม  
แต่อาจมีเกณฑม์าตรฐานก าหนดอย่างชดัเจนว่าต้องการให้นกัเรียนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด  
ส่วนการประเมินผลนอกจากจะดูคะแนนสอบของนักเรียนแลว้ ครูควรดูผลจากการท าแบบฝึกหัด
ของนกัเรียนระหว่างเรียน การตอบค าถาม การร่วมกิจกรรมของนกัเรียน และการสังเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียนระหว่างเรียน ดงันั้นการวดัและประเมินผลการเรียนควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1)  แบบทดสอบ ควรเนน้ที่กระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าการหาผลลพัธ์ที่ได ้ 
 2)  แบบทดสอบ ควรใช้ขอ้สอบแบบอตันัยที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดท้ าการคิดวิเคราะห์ และเขียนอธิบาย เพื่อหาผลลพัธ์ที่ถูกตอ้ง 
 3)  ครูควรมีการวินิจฉัยความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนการสอนเน้ือหาใหม่ มีการ
ประเมินผลงานที่นักเรียนท า โดยครูมอบหมายโครงการเก่ียวกับคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนร่วมกัน
รับผิดชอบท าเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนทุกคนได้ประเมินผลการท างานของตนเองและสมาชิกภายใน
กลุ่มโดยการให้คะแนน และครูประเมินผลงานที่นักเรียนท าดว้ย แลว้น าผลการประเมินของแต่ละ
กลุ่มมาสรุป  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ไดเ้สนอวิธีการประเมินในชั้นเรียน ดงัน้ี  
 1)  การสังเกตพฤติกรรม ขณะที่ผูเ้รียนปฏิบตัิกิจกรรม จะท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัทักษะ
กระบวนการคิด เจตคติและความเช่ือ ซ่ึงการสังเกตสามารถท าได้ทั้งอย่างไม่เป็นทางการ และการ
สังเกตอย่างเป็นทางการจากการสัมภาษณ์การเลือกค าถามขณะท าการสังเกต เช่น ถามเพื่อกระตุน้ให้
คิดถามเพื่อช้ีแนะ ถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ และครูควรบนัทึกการสังเกต ซ่ึงการสังเกตเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการคิดและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 2)  การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู ้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ซ่ึงรูปแบบการ
ประเมินน้ี ท าให้ครูผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กันโดยตรง ครูผูส้อนสามารถมีการอภิปรายหรือ
ขยายความเพิ่มเติม หลงัจากที่ผูเ้รียนพูดเสร็จแลว้   
 3)  การใช้ค าถาม ซ่ึงถือว่าเป็นขั้นตอนหน่ึงในการจัดการเรียนรู้ ครูผูส้อนสามารถใช้
ค าถามกบัผูเ้รียนระหว่างจดัการเรียนการสอนได ้ควรเป็นค าถามไม่อยากหรือง่ายจนเกินไป ค าถาม
ควรสอดคลอ้งกบัเน้ือหาที่เรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ าความเขา้ใจและสามารถตอบค าถามได ้ 
 4)  การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการบนัทึกการเขียนที่ให้ผูเ้รียนเขียนตอบ
ค าถามของครู ซ่ึงจะต้องสอดคลอ้งกับความรู้ในเน้ือหาที่เรียน ถือว่าเป็นเคร่ืองมือประเมินที่ช่วย
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พฒันาผูเ้รียนทางด้านทกัษะการเขียนอีกด้วย ซ่ึงการประเมินจากการเขียนสามารถพิจารณาได้ 3 
ลกัษณะ ดงัน้ี  
       4.1)  การเขียนรายงานผลของตนเอง (Self-reports) เหมาะส าหรับใช้ประเมิน
ความรู้สึก และความเช่ือถือเก่ียวกับคณิตศาสตร์มากกว่าที่จะวดัจากพฤติกรรมการแสดงออก ควร
ใชก้ารเขียนรายงานผลของตนเองประกอบแบบประเมินแบบอ่ืนๆ  

      4.2)  การเขียนรายงานในชั้นเรียนหรือการบ้าน ซ่ึงเหมาะที่จะใชป้ระเมินความเขา้ใจ
ในมโนมติทางคณิตศาสตร์ และใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับครูในการวางแผนบทเรียนต่อไป  
      4.3)  การเขียนในการสอบ ส่วนใหญ่การเขียนเก่ียวกับคณิตศาสตร์ มกัจะเป็นการ
เขียน และการทดสอบ  
 5)  การประเมินการปฏิบตัิ เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ครูผูส้อนมอบหมาย
ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิกิจกรรมระหว่างเรียน ส่ิงที่ครูผูส้อนตอ้งเตรียม คือ 1) ภาระงานหรือกิจกรรมที่
จะให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิ เช่น โครงงาน การส ารวจ การทดลอง และการน าเสนอ เป็นตน้ 2) เกณฑก์าร
ให้คะแนน ซ่ึงจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมที่ผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิ 
 6)  ประเมินจากผลงานที่เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงแฟ้มสะสมงานจะ
รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากการสอบ การบา้น และผลงานอ่ืนๆ ที่เป็นจุดส าคญัที่จะน ามาประเมินผล 
โดยวิธีการตรวจผลงานนักเรียนที่ส าคัญ  2 วิธีคือ การตรวจให้คะแนนแต่ละขั้นตอนของการ
แก้ปัญหา (Analytic Scoring) เป็นการตรวจให้คะแนนโดยก าหนดระดับการให้คะแนนในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาและตรวจให้คะแนนภาพรวม (Holistic Scoring) เป็นการให้
คะแนนภาพรวมของผลงาน แกปั้ญหาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดที่สัมพนัธ์ในกระบวนการคิด
ในการแกปั้ญหา ให้ค่าคะแนนหน่ึงส าหรับผลการแกปั้ญหาทั้งหมด ซ่ึงต่างจากการให้คะแนนในแต่
ละขั้นตอนการแกปั้ญหา  
 7)  การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ  เป็นการประเมินตวัช้ีวัดเพื่อให้ผูเ้รียนหา
ค าตอบที่ถูกตอ้งของปัญหา ไม่ไดเ้นน้ถึงกระบวนการคิดแกปั้ญหา ดงันั้นในการสร้างแบบทดสอบ
เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จึงควรเน้นที่จะก าหนดข้อค าถามที่มุ่งประเมิน
กระบวนการคิดการแก้ปัญหา ซ่ึงครูผูส้อนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้มีความสอดคลอ้งหรือตรง
ตามวตัถุประสงค์ของการวดัและการประเมิน เช่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบแบบ
เติมค า แบบทดสอบขอ้เขียน แบบทดสอบความเรียง เป็นตน้ ทั้งน้ีแบบทดสอบที่จะน ามาใชจ้ะต้อง
เป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง และเช่ือมัน่ได ้  
 ดังนั้น การวดัและประเมินผลของผูเ้รียน ถือว่าเป็นส่วนส าคญัต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนจะต้องมีรูปแบบการวดัและการประเมินผลที่มีความสอดคลอ้งหรือตรงตาม
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้ งยงัต้องค านึงถึงการสร้างแบบทดสอบที่สามารถดึงศักยภาพของ
ผูเ้รียนที่ไดจ้ากการเรียนรู้ออกมาให้ไดม้ากที่สุด เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
 

2.4  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.4.1  ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ คะแนนที่ผูเ้รียนไดจ้ากาการท าแบบทดสอบ ไมว่่าจะเป็น
ก่อนเรียนหรือหลงัการเรียน โดยที่ผูเ้รียนไดม้ีความรู้ ความเขา้ใจในบทเรียนมาแลว้ ซ่ึงมีนกัการ
ศึกษาไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 

 Bloom (1976) มีแนวคิดเก่ียวกับการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนถือว่าส่ิงใดก็ตามที่มีปริมาณอยู่จริงส่ิงนั้นสามารถวดัได ้ ซ่ึงผลการวดัจะเป็นประโยชน์
ในลักษณะทราบและประเมินระดับความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเรียน และระดับความรู้
ความสามารถตามแนวคิดของบลูม มี 6 ระดบั ดงัน้ี 
  1)  ความจ า คือ ผูเ้รียนสามารถระลึกถึงส่ิงที่เคยเรียนรู้มาแลว้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง เช่น 
ศพัทนิ์ยาม มโนทศัน์ ขอ้ตกลง การจดัประเภท เทคนิควิธีการ หลกัการ กฎ ทฤษฎี และแนวคิดที่
ส าคญัจากเน้ือหาที่เรียนเมื่อผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นน้ี จะแสดงออกโดยสามารถให้ค าจ ากดั
ความหรือนิยาม จดบนัทึก เรียกช่ือ อ่านสัญลกัษณ์ และระลึกขอ้สรุปได้ 
  2)  ความเขา้ใจ คือ ผูเ้รียนสามารถอธิบายหรือบรรยายความรู้ต่างๆ ดว้ยค าพูดของตวั
หรือสามารถระบุขอ้เท็จจริงได ้เขา้ใจหลกัการหรือทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
หรือให้แปลความหมายสถานการณ์ที่ก าหนดให้ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของขอ้ความ สัญลกัษณ์ รูปภาพ 
หรือแผนภาพ เป็นตน้  

 3)  การน าไปใช ้คือ เป็นการวดัความสามารถดา้นความรู้ความเขา้ใจมาประยุกตใ์ช ้หรือ 

แกปั้ญหาในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม  
 4)  การวิเคราะห์ คือ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะหรือแจกแจงรายละเอียด

ของเร่ืองราว ความคิด การปฏิบตัิออกเป็นระดบัย่อยๆ โดยอาศยัหลกัการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ
คน้พบขอ้เท็จจริง และคุณสมบตัิบางประการ ซ่ึงการวิเคราะห์ แบ่งออก 3 ประเภท คือ การวิเคราะห์
ความส าคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์หลกัการ  
  5)  การสังเคราะห์ คือ เป็นการวดัความสามารถในการรวบรวมและผสมผสานในดา้น
รายละเอียดของขอ้มูล เพื่อสร้างเป็นส่ิงใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ความสามารถดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
ของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ึงการสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสังเคราะห์
ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์  
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 6)  การประเมินค่า คือ สามารถพิจารณาและตดัสินจากขอ้มูล คุณค่าของ หลกัการโดย
ใชม้าตรการที่ผูอ่ื้นก าหนดไวห้รือตวัเองก าหนดข้ึน 
   Good (1973) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การแสดงให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตัิ ในดา้นความรู้ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การเขา้ถึงความรู้ ก าหนดให้คะแนนที่
ไดจ้ากการปฏิบตัิงาน หรือเป็นคะแนนจากการท าขอ้สอบของผูเ้รียน 
  ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้ค าจ ากดัความผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า คือ คุณลกัษณะ 
ความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ต่างๆ ที่
ผูเ้รียนไดร้ับจากการเรียนการสอน ท าให้บผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของ
สมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของผูเ้รียน
ว่าเรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นไดบ้า้ง  
  ทิศนา แขมมณี (2560) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การเข้าใจ
ความรู้จากการพฒันาทกัษะในด้านการเรียน  หรือผลที่เกิดจากการกระท าของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเน่ืองจากการได้รับประสบการณ์โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจากการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสามารถประเมินหรือวัดประมาณค่าได้จากการทดสอบหรือการ
สังเกตพฤติกรรม ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนที่ก าหนดจากครูผูส้อน  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่นักการศึกษากล่าวไวข้า้งต้น สรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน และความสามารถเปล่ียนแปลงของบุคลากร อนัเป็น
ผลมาจากการเรียนการสอน และประสบการณ์การเรียนรู้ในบทเรียน โดยสามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิในลกัษณะต่างๆ เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษา และในที่น้ีผูว้ิจัยขอสรุป
ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองล าดบัและอนุกรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
โดยประเมินผลคะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เป็น
ขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  ในส่วนของการสร้างแบบทดสอบที่ใชใ้นการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของการวิจัยในครั้ งน้ี ซ่ึงจะวดัความรู้ทางด้านพุทธพิสัยตาม
แนวคิดของบลูมที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยน าพฤติกรรมการเรียนรู้
ทั้งหมด 6 ดา้น มาเป็นแนวทางในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยวดัความรู้ 4 ดา้น 
คือ 1) ความจ า 2) ความเขา้ใจ 3) การน าไปใช ้และ 4) การวิเคราะห์  
 
 
 



 33 

 2.4.2  ประเภทการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือส าคัญใช้ในการวัดความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงมีนักการศึกษาได้จ าแนกประเภทของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี  
  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543) ได้จ าแนกประเภทแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1)  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อค าถามที่ครูเป็นผู ้สร้างข้ึน ข้อค าถามที่
เก่ียวกบัความรู้ที่ผูเ้รียนไดเ้รียนในห้องเรียน ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องในส่วนใดจะไดส้อนซ่อมเสริม 
หรือเป็นการวดัเพื่อดูความพร้อมที่จะเรียนในเน้ือหาใหม่ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผูเ้รียนและความต้องการ
ของครู  
  2)  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพมาแลว้ จนมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกถึงวิธีการและ
ยงัมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนน แบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการ
ทั้งในการสร้างขอ้ค าถามที่เหมือนกบัเป็นค าถามที่วดัเน้ือหาและพฤติกรรมในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ดา้น 
คือ 1) ดา้นการน าไปใช ้ 2) ดา้นการวิเคราะห์  3) ดา้นการสังเคราะห์  และ 4) ดา้นการประเมินค่า  
  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2556) ไดจ้ าแนกประเภทของแบบทดสอบวดัวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1)  แบบทดสอบที่สร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มที่ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้าง ซ่ึงอาจจะเป็นแบบทดสอบแบบอตันยัที่
มีการก าหนดค าถาม แลว้ให้ผูต้อบเขียนแสดงความรู้ ความคิด หรือเจตคติไดอ้ย่างเต็มที่ นอกจากน้ี
อาจเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัหรือแบบให้ตอบส้ันๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากดัค าตอบ ซ่ึง
ขอ้สอบแบบปรนยัที่ผูต้อบมีโอกาสแสดงความรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบแบบอตันยั  
  2)  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทั่วๆไป ซ่ึงแบบทดสอบมาตรฐานน้ีจะถูกสร้างข้ึนโดยผู ้เช่ียวชาญวิเคราะห์ให้มีคุณภาพ และ
ปรับปรุงอย่างมีมาตรฐาน  
  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) จ าแนกประเภทของแบบทดสอบ ไดจ้าก
การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่นิยมใช ้ดงัน้ี  



 34 

  1)  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ใช้วดัได้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความคิด หลกัการ 
ทฤษฎี การตดัสินใจ การประเมินค่า และการแปลความหมาย มีส่วนที่ส าคญัคือ 2 ส่วน คือส่วนของ
ค าถามและส่วนของค าตอบหรือตวัเลือก  
  2)  แบบทดสอบแบบถูกผิด เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบรูปแบบหน่ึงที่มีลกัษณะ
เป็นการน าเสนอข้อความเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในมโนทศัน์ หลกัการทฤษฎี  โดยให้ผูเ้รียน
เลือกตอบแบบ 2 ค าตอบ คือ ถูกและผิด  
  3)  แบบทดสอบจบัคู่เป็นแบบทดสอบที่มีลกัษณะการน าเสนอค าหรือขอ้ความให้เลือก
เพื่อจับคู่ดังกล่าว คือ มีส่วนของค าถามที่เขียนเรียงเป็นแถวตวัและส่วนของค าตอบที่เก่ียวขอ้งกนั 
เขียนเรียงเป็นแนวตั้งอีก 1 แถว ซ่ึงจ านวนขอ้ของค าตอบจะมีมากกว่าค าถาม  
  4)  แบบทดสอบแบบเติมค า เป็นแบบทดสอบที่ใช้วดัผลได้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ความเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการเดียวกันกับแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แต่ผูต้อบต้องแสดง
ความรู้ความสามารถดว้ยการเขียนค าตอบ  
  5)  แบบทดสอบแบบความเรียง เป็นแบบทดสอบที่ตอ้งแสดงความรู้ความสามารถด้วย
การเขียนตอบ ดว้ยการสรุปผล หรือเขียนแสดงเหตุผลประกอบเป็นขอ้ความ  
  จากประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่นักการศึกษาได้จ าแนกไว ้
ขา้งตน้ สรุปไดว้่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งครอบคลุม ความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน ผูส้อนจะต้องเลือกใช้แบบทดสอบที่หลากหลาย เพื่อจะได้ทราบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแบบทดสอบแบบปรนยัหรือแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ มี 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ มาใชใ้นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เร่ือง 
ล าดบัและอนุกรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 
 2.4.3  องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
   การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ให้มีความถูกตอ้งแม่นย ามากที่สุด ครูผูส้อน
จ าเป็นต้องท าความเขา้ใจเก่ียวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อที่จะได้
เตรียมการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึง
องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี  
   Prescott (1961) กล่าวว่า องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ 
  1)  ด้านร่างกาย ได้แก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพทางกาย ขอ้บกพร่อง
ทางร่างกายและบุคลิกภาพ  
  2)  ดา้นความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดภายในครอบครัว  
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  3)  ดา้นวฒันธรรมและสังคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ในครอบครัว 
สภาพแวดลอ้มทางบา้น และฐานะทางครอบครัว  
  4)  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนวยัเดียวกนั รวมถึงครอบครัวและโรงเรียน 
  5)  ดา้นการพฒันาตนเอง ระดบัสติปัญญา ความสนใจและเจตคติต่อการเรียนรู้ 
    Bloom (1976) กล่าวว่า องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ 
  1)  พฤติกรรมทางดา้นความรู้ และความคิด หมายถึง ความสามารถและทกัษะความรู้
กระบวนการต่างๆ ของผูเ้รียนที่มีมาก่อน  
  2)  คุณลกัษณะทางจิตใจ หมายถึง แรงจูงใจที่ท าให้ผูเ้รียนต้องการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 
ได้แก่ ความสนใจในวิชาที่เรียนต่อเจตคติต่อเน้ือหาวิชาที่เรียนและสถาบนัการศึกษา รวมถึงการ
ยอมรับในความสามารถของตนเอง  
  3)  คุณภาพการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนไดร้ับ  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ไดแ้ก่  
  1)  ครูผูส้อน เป็นบุคคลที่มีความส าคญัที่สุดต่อการจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมไปถึงความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูของครูผูส้อน 
การใช้หลกัจิตวิทยา การใช้ส่ือการเรียนรู้จัดการเรียนรู้   การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
  2)  ผูเ้รียน โดยที่ผูเ้รียนควรไดร้ับการสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล รู้จักการแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง และมีการ
ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้ 
  3)  ผูป้กครอง ซ่ึงมีความส าคญัต่อการสนับสนุนในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในบ้านที่เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน ตลอดจนสร้างความพร้อมในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้กบัผูเ้รียน  
  จากที่นกัการศึกษากล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ได้แก่ ความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ รวมถึงวฒันธรรมและสังคม ซ่ึง
พฤติกรรมด้านความรู้ความสามารถ ถือว่าเป็นปัจจัยส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน ครูจะต้อง
จัดการเรียนการสอนให้เขา้กับความถนัดของผูเ้รียน และสร้างบรรยากาศในการเรียนตามความ
เหมาะสม อีกทั้งยงัควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมการท ากิจกรรมในห้องเรียน โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ จึงจะสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2.4.4  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมและถูกต้องตามหลัก
วิชา ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดน้ าเสนอหลกัการสร้างแบบทดสอบ ดงัน้ี 
  Hopkins and Antes (1990) ไดอ้ธิบายหลกัการสร้างแบบทดสอบ ดงัน้ี 
  1)  ควรเขียนแบบทดสอบในระหว่างเรียนหรือเพิ่งเสร็จการเรียนการสอนในเร่ืองนั้นๆ 
เพราะจะท าให้ผูเ้ขียนแบบทดสอบยงัจ าและเขา้ใจเน้ือหานั้นดีอยู่  
  2)  แบบทดสอบนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาและตารางวิเคราะห์
หลกัสูตร  
  3.  แบบทดสอบตอ้งถามในเร่ืองที่มีความส าคญั  
  4)  แบบทดสอบตอ้งถามให้ผูส้อบตอบโดยสะทอ้นถึงความรู้ที่ไดศ้ึกษา  
  5)  การเลือกประเภทแบบทดสอบต้องค านึงว่า แบบทดสอบจะท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลที่
ตอ้งการ และแบบทดสอบที่น ามาสอบตอ้งตรงกบัส่ิงที่จะวดัให้มากที่สุด  
  6)  ควรมีการศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากแหล่งต่างๆ เช่น จากแบบทดสอบ
มาตรฐาน ค าส่ังตอ้งชดัเจนว่าจะให้ผูส้อบท าอะไร ตอบอย่างไร และใชภ้าษาที่เขา้ใจง่ายและถูกต้อง 
ไม่ควรลอกขอ้ความโดยตรงจากหนงัสือมาสร้างเป็นแบบทดสอบ  
  7)  หลีกเล่ียงขอ้ค าถามขอ้ใดขอ้หน่ึง ไปแนะค าตอบอีกขอ้หน่ึง  
  8)  ควรมีการตรวจสอบ และวิจารณ์ขอ้สอบโดยผูส้อนในรายวิชานั้น เพื่อปรับปรุง
แบบทดสอบใหด้ีข้ึน   
  กล่าวโดยสรุปว่า การสร้างแบบทดสอบ ผูส้ร้างแบบทดสอบต้องค านึงหลกัการสร้าง
หลายประการ คือแบบทดสอบต้องสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ ค าถามในแบบทดสอบต้องถามใน
เร่ืองที่ส าคญั ค าถามตอ้งสะทอ้นถึงความรู้ที่ไดศ้ึกษา ถามในส่ิงที่ตอ้งการจะวดัผูเ้รียน ภาษาที่จะใช้
ต้องเขา้ใจง่าย และค าช้ีแจงต้องชัดเจน และส่ิงที่ส าคญัคือต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ใชส้อบ การให้
คะแนน  และการแปลผลคะแนน  นอกจากน้ีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
ขั้นตอนการสร้างสรุปได ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
  บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ และนวลเสน่ห์ วงศเ์ชิดธรรม (2545) ก าหนดขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ ประกอบดว้ย 
 1.1)  ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจยั
ต่างๆ เป็นขั้นตอนที่ผูส้ร้างแบบทดสอบ ตอ้งท าการคน้ควา้วิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนว่ามีแบบใดบา้ง  
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 1.2)  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน จะเร่ิม
เขียนขอ้ค าถาม ผูส้ร้างขอ้ค าถามจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบให้ชดัเจน และ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย  
 1.3)  ก าหนดเน้ือหาและพฤติกรรมที่ต้องการวดัในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผูส้ร้าง
แบบทดสอบจะตอ้งก าหนดขอบเขตเน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ พฤติกรรมที่จะวดั 
ในด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า  
 1.4)  ก าหนดลักษณะของแบบทดสอบและส่วนอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการสอบ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ซ่ึงลักษณะ
ขอ้สอบจะเป็นแบบปรนัยหรืออตันัยก็ได ้หรือจะเป็นทั้งแบบปรนัยและอตันัยรวมกัน ทั้งน้ีผูส้ร้าง
แบบทดสอบอาจใชเ้กณฑ์ต่อไปน้ีก าหนดลกัษณะขอ้สอบ ซ่ึงได้แก่ 1) วตัถุประสงค์ของการวดั 2) 
ระดับพฤติกรรมของการเรียนรู้ที่จะวดั 3) ลักษณะหรือคุณสมบัติผูส้อบ 4) จ านวนผู ้เข้าสอบ 5) 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการสร้างแบบทดสอบด าเนินการสอบ 
 ขั้นตอนที่ 2 การลงมือสร้างขอ้สอบ 

 2.1)  ผูส้ร้างแบบทดสอบลงมือสร้างแบบขอ้สอบตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์
ขอ้สอบ ค านึงถึงความยากของขอ้สอบ ระยะเวลาที่สอบ คะแนน และการตรวจให้คะแนน 
 2.2)  ตรวจทานขอ้สอบผูส้ร้างตอ้งทบทวน แบบทดสอบ เพื่อให้ขอ้สอบที่สร้างข้ึน มี 
ความถูกตอ้งครบถว้น ตามรายละเอียดไวใ้นตารางวิเคราะห์หลกัสูตร แลว้จดัพิมพเ์ป็นฉบบัทดลอง 
เพื่อน าไปใชต้่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจขอ้สอบคุณภาพขอ้สอบก่อนน าไปใช ้ 
 3.1)  น าแบบทดสอบที่ผูว้ิจัยสร้างข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และด้านการวดัผล
การศึกษา จ านวน 3 - 5 ท่าน ตรวจความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาว่าขอ้สอบแต่ละขอ้นั้นถูกต้องและเหมาะสมเพียงใด  และพิจารณาความสอดคลอ้งของ
ขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือเน้ือหาตาม
ตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
   + 1  หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคข์อ้นั้น 
      0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจุดประสงคข์อ้นั้น 
     -1  หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้สอบไม่วดัจุดประสงคข์อ้นั้น  
  จากนั้นน าขอ้สอบที่ไดห้าค่าสอดคลอ้ง IOC และคดัเลือกขอ้สอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัใหม่  
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  จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงักล่าว ผูว้ิจยัขอสรุปว่า 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู ้สร้างต้องศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลที่เก่ียวกับ
แบบทดสอบ รวมถึงเน้ือหาในรายวิชาของแบบทดสอบ เพื่อที่จะสร้างแบบทดสอบให้มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของรายวิชานั้นๆ และเมื่อสร้างแบบทดสอบแลว้ จะตอ้งน าแบบทดสอบไป
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญได้ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และคดัเลือกขอ้สอบที่มี
คุณภาพตามเกณฑ ์น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 
2.5  ความพึงพอใจ 
  2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจ คือ การมีความรู้สึกในทางบวก มีทศันคติที่ดีตอ่การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
โดยตอบสนองความตอ้งการของตวัเราเอง ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความ
พึงพอใจ ดงัน้ี 
   Wallerstein (1971) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกที่เกิดข้ึนได้ที่ได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
สามารถคาดคะเนได ้แต่มีหรือไม่จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านั้น การที่จะท าให้เกิดความ
พึงพอใจมีปัจจยัและองคป์ระกอบที่เป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจ  
  พรศกัดิ์  ตระกูลชีวาพานิตต์ (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกเกิดข้ึนเมื่อ
ได้รับผลส าเร็จตามส่ิงที่ได้มุ่งหมายไว้ และมีความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน แต่สามารถคาดคะเนได ้ 
   กาญจนา อรุณสุขรุจี (2554) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม บุคคลที่มีความพึงพอใจไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกได ้ ซ่ึงอาจ
เป็นการแสดงออกที่ไม่ชดัเจน ซ่ึงการเกิดความพึงพอใจนั้นจะตรงต่อความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ 
จึงท าให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถสร้างส่ิงเร้าน้ีเป็นแรงจูงใจของบุคคลที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจได ้
  สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ คือ ความช่ืนชอบ ค่านิยม หรือการมีความรู้สึกในทางบวกที่มี
ต่อส่ิงต่างๆที่ไดร้ับรู้  และสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้
 2.5.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
   ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีหรือทศันคติที่ดีของบุคคล ความชอบ ความสบายใจ 
ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในด้านต่างๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อส่ิงที่ท าให้เกิดความชอบ 
ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความตอ้งการจดัการเรียนรู้ที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึง
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พอใจ ซ่ึงทฤษฎีที่เก่ียวกับความต้องการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนักวิชาการไดพ้ัฒนาและสรุปได้
ดงัน้ี   
  ทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการมาสโลว ์(Maslow, 1970)  เป็นทฤษฎีที่ไดร้ับการยอมรับ
อย่างกวา้งขวาง โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานเดียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ดงัน้ี  
  1)  ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้นส าคัญ 5 ระดับ โดยเร่ิมจากความ
ตอ้งการขั้นสูงสุด ไดแ้ก่ความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกาย ความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั ความ
ต้องการทางสังคม ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องหรือมีช่ือเสียง และความต้องการที่จะไดร้ับ
ความส าเร็จในชีวิต  
  2)  มนุษยม์ีความตอ้งการอยู่เสมอ เมื่อความตอ้งการอย่างหน่ึงไดร้ับการตอบสนองแลว้
ก็มีความตอ้งการส่ิงใหม่เขา้มาแทนที่ 
  3)  เมื่อความต้องการในระดับหน่ึงได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมต่อส่ิงนั้น แต่จะมีความต้องการในระดับสูงเขา้มาแทน และเป็นแรงให้เกิดแรงจูงใจใน
พฤติกรรมนั้น  
  4)  ความต้องการที่เกิดข้ึนอาศยัซ่ึงกันและกัน มีลกัษณะควบคู่ คือ เมื่อความต้องการ
อย่างหน่ึงยงัไม่หมดส้ินไป ก็จะมีความตอ้งการอีกอย่างหน่ึงเกิดข้ึนมา  
  Korman (1977) ไดจ้ าแนกทฤษฎีความพึงพอใจไว ้2 ทฤษฎี  ดงัน้ี  
  1)  ทฤษฎีการสนองความต้องการ เป็นการตอบสนองความพึงพอใจ ซ่ึงเกิดจากความ
ต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับ  จากการประสบความส าเร็จที่เป็นไปตาม
จุดหมาย  
  2)  ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม  เ ป็นความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
คุณลกัษณะของตามความตอ้งการของกลุ่มคน  
  Mamford (1972) ไดจ้ าแนกความคิดความพึงพอใจจากผลการวิจยัออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี   
  1)  กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ มาสโลว์ (Maslow) เฮอร์ซเบิร์ก 
(Herzberg) และลิเคิร์ท (Likert) โดยเห็นว่าความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากความต้องการของบุคคล ที่
ตอ้งการความส าเร็จของงาน และความตอ้งการการยอมรับของบุคคล  
  2)  กลุ่มภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบการปฏิบตัิของผูน้ าที่มีต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา ได้แก่ เบลค 
(Blake)  มูทอน (Mouton) และฟีดเลอร์ (Fiedler)  
  3)  กลุ่มความพยายามต่อของรางวลั คือ บุคคลที่มองความพึงพอใจจากรายได้หรือ
เงินเดือนตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ  
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  4)  กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารของ
องคก์ร  
  5)  กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจเกิดจากเน้ือหาของตวังาน  
  จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความต้องการ
ของบุคคล ที่เป็นความรู้สึกทางบวก ซ่ึงมนุษยท์ุกคนต้องการส่ิงๆหน่ึงที่จะมาตอบสนองความพึง
พอใจของตนเอง  
 2.5.3  การวดัความพึงพอใจ  
   ในปัจจุบันมีวิธีการวัดความพึงพอใจที่ใช้อย่างกว้างขวางอย่างหลากหลายวิธี จาก
การศึกษาวิธีการวดัความพึงพอใจของนักวิชาการหลายท่าน พบว่าการวดัความพึงพอใจมีวิธีการที่
คลา้ยกนั ดงัน้ี 
  พรศกัดิ์  ตระกูลชีวาพานิตต ์(2541) กล่าวถึง การวดัความพึงพอใจ ดงัน้ี  
  1)  การใช้แบบสอบถาม โดยผู ้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็นซ่ึง
สามารถกระท าไดใ้นลกัษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ถามถึงความพอใจใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้ผูต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวก็มกัใช้ในกรณีที่ต้องการขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง
มากๆ วิธีน้ีนบัเป็นวิธีที่นิยมใชก้นัมากที่สุดในการวดัทศันคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชม้าตร
วดัทศันคติ ซ่ึงที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัวิธีหน่ึงคือมาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบดว้ย ขอ้ความที่แสดง
ถึงทศันคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหน่ึงที่มีค าตอบที่แสดงถึงระดบัความรู้สึก 5 ระดบั 
คือ 1) ระดบัมากที่สุด 2) ระดบัมาก 3) ระดบัปานกลาง 4) ระดบันอ้ย  5) ระดบันอ้ยที่สุด  
  2)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผูว้ิจัยจะตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุย  และมีการ
เตรียมแผนงาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เป็นจริงมากที่สุด  
  3)  การสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ทางดา้นการแสดงออกจากการ
พูดจา กริยาท่าทาง ซ่ึงตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงั และสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน  
  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543) ได้เสนอแนวทางการวดัความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนไวด้งัน้ี  
  1)  การสัมภาษณ์ หมายถึง การพูดคุยกันอย่างมีจุดหมาย โดยยึดจุดประสงค์ในการวดั
และบนัทึกไวไ้ด้อย่างถูกต้อง และสร้างขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ให้ดีเป็นมาตรฐานก่อน ซ่ึงขอ้
ค าถามจะต้องกระตุ้นให้ผูถู้กสัมภาษณ์ตอบความรู้สึกที่ผูส้ัมภาษณ์ต้องการได้ มีการวางแผนการ
สร้างขอ้ค าถามที่จะตอ้งค านึงถึงระยะเวลา และลกัษณะของผูถู้กสัมภาษณ์  
  2)  การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองดูส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยผู ้สังเกต
จ าเป็นตอ้งมีขอ้รายการที่จะใชใ้นการสังเกตให้พร้อม และชดัเจน  
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  3)  การรายงานตนเอง โดยการให้ผู ้เรียนแสดงความรู้สึกของตนเองตามส่ิงเร้าที่ได้
สัมผสั เพื่อจะไดแ้สดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมา  
  4)  เทคนิคการจินตนาการ โดยอาศยัสถานการณ์หลายอย่างไปกระตุ้นผูเ้รียน ซ่ึงเป็น
ผูต้อบสถานการณ์ที่ก าหนดให้จะไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ผูเ้รียนจะต้องจินตนาการออกมาตาม
ประสบการณ์เดิมของตนเอง  
  จากแนวการวดัความพึงพอใจที่นักการศึกษาได้กล่าวไวข้า้งต้น สรุปไดว้่า การวดัความ
พึงพอใจเป็นการบอกถึงความชอบของบุคคลที่มีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถวดัได้หลายวิธี เช่น 
การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การใช้แบบส ารวจความรู้สึก การสังเกต การวดั
ความพึงพอใจให้ได้ผล และวดัได้ถูกต้องตรงกับสภาพจริง ผูส้อนจะต้องเลือกใช้วิธีและเคร่ืองที่
เหมาะสมและหลากหลาย ตรงกับจุดมุ่งหมายในการวดั เพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริง เพื่อน ามาพฒันาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 2.5.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 
  มีนกัการศึกษาไดอ้ธิบายขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ดงัน้ี 
  ระพินทร์  โพธ์ิศรี (2549) กล่าวถึง การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 
7 ขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1 การก าหนดเน้ือหาความพึงพอใจ  คือ ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง และก าหนด
นิยาม และสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวขอ้ง อย่างนอ้ย 5 คน 
 ขั้นที่ 2 เลือกประเด็นที่จะวดัความพึงพอใจ และก าหนดวิธีการวดั ซ่ึงประเด็นที่วดัความ
พึงพอใจ ให้เลือกมาจากกรอบเน้ือหาที่ก าหนดไวใ้นขั้นที่ 1 และวิธีวดัความพึงพอใจ โดยทัว่ไป
นิยมใชว้ิธีจดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบั และประเด็นวดัความพึงพอใจเป็นทางบวก คือ พึงพอใจระดบั
มากที่สุด พึงพอใจระดบัมาก พึงพอใจระดบัปานกลาง พึงพอใจระดบันอ้ย  และพึงพอใจระดบันอ้ย
ที่สุด ถา้ความพึงพอใจทางลบคะแนนระดบัความพึงพอใจจะเป็นตรงขา้มกบัที่ก าหนดไว ้ 
 ขั้นที่ 3 จดัท าความพึงพอใจฉบบัร่าง 
 ขั้นที่ 4 ทดลองกลุ่มย่อยประมาณ 3-5 คน เพื่อตรวจสอบความมัน่คงเฉพาะหนา้ 
 ขั้นที่ 5 ให้ผูเ้ช่ียวชาญประมาณ 3-5 คน เพื่อตรวจสอบความมัน่คงเฉพาะหนา้ และความ
ตรงเชิงเน้ือหา 
 ขั้นที่ 6 ทดลองภาคสนาม เพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุงคุณภาพแบบวดัความพึงพอใจ โดย
การหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 



 42 

 ขั้นที่ 7 น าไปใช้จริง ซ่ึงการแปลความหมายของการวดัความพึงพอใจ มีการจัดอนัดับ
คุณภาพ 5 ระดบั สามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00 พึงพอใจระดบัมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 พึงพอใจระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 พึงพอใจระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 พึงพอใจระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 พึงพอใจระดบันอ้ยที่สุด 
  ซ่ึงการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผู ้ท าแบบสอบถามควรมีข้อค าถามให้มาก
พอสมควร อยู่ระหว่าง 10-20 ขอ้  ควรตดัขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกน้อยกว่าศูนยอ์อกไป และ
ปรับปรุงขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกที่ไม่เท่ากับศูนยห์รือติดลบ ซ่ึงการสร้างแบบวดัความพึง
พอใจ ควรมีค าถามเผื่อไว ้เพื่อที่จะตดัขอ้ค าถามที่ไม่ดีออกไป และให้ไดแ้บบวดัความพึงพอใจที่มี
คุณภาพตามเกณฑ ์
  สมนึก  ภทัทิยธนี (2553) ไดอ้ธิบายการสร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
  1)  ผูท้  าแบบสอบถาม ตอ้งช้ีแจง ระบุถึงจุดประสงค ์และวิธีการตอบแบบสอบถาม  
  2  ขอ้ค าถามส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น ช่ือ-นามสกุล เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ เป็นตน้ 
  3)  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง และความคิดเห็น ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยให้
แบบสอบถามมีคุณภาพตามเกณฑ ์
  ดังนั้น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ควรมีขั้นตอนดังน้ี 1) ก าหนดเน้ือหาใน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 2) เลือกประเด็นที่จะวดั และก าหนดวิธีใชใ้นการวดั  3) สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ  4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างแล้ว ไปให้ผู ้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจ หาค่าความเช่ือมั่น 6) น า
แบบสอบถามความพึงพอใจไปใชจ้ริง  
 
2.6  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  การวิจยัครั้ งน้ีมีผูว้ิจยัไดศ้ึกษางานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ดงัน้ี 
  กษมา วุฒิสารวัฒนา (2548) ท าการวิจัยเร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยเนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จังหวดัพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 
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นักเรียนที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 50 และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
  วรนารถ อยู่สุข (2555) ท าการวิจัยเร่ือง การพฒันาความสามารถในการให้เหตุผลและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรคณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมี
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลงัการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรคณิตศาสตร์
และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 60  2) นกัเรียนมีความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรคณิตศาสตร์และวงจร
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 3) นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  และ 4) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรคณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
  จตุพร ผ่องลุนหิต (2560) ท าการวิจัยเร่ืองผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มีต่อ
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีทกัษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  2) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์มีทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีทกัษะการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์มีทกัษะการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  
  ปริยาภรณ์ พรมหอม, กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล และคณะ (2562) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์อยู่ในระดับดีมาก  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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คณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนรู้เชิงประสบการณ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
อยู่ในระดบัมาก  

  Corbonell (1982) มหาวิทยาลยัคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรฐัอเมริกา ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการพฒันาการแก้ปัญหาในบริบทเน้ือหาทางดา้น
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า เมื่อผูเ้รียนไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์แลว้ สามารพฒันาการแกปั้ญหาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ไดม้ากกว่า
การเรียนการสอนที่สอนแบบโดยตรงจากครูผูส้อน  
   Kurt (อา้งถึงใน Harvoy and Brown, 1998) จากนิวเจอร์ซีย ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
ท าการวิจัย เร่ือง การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยเรียนรู้ในห้องทดลอง 
(Laboratory Learning) มาใช้ใน National Training Laboratories (NTL) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องทดลอง สามารถ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดม้ีการพฒันาทกัษะทางดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และผูเ้รียนสามารถน าทกัษะ
ความรู้ใหม่ๆไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆได้ 
    Hamer (2000) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมในชั้นเรียนโดยใช้การประยุกต์ใช้
เทคนิคการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า  การน าเทคนิคการสอน
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มาใชใ้นชั้นเรียนสามารถช่วยส่งเสริมการคิดแกปั้ญหาใน
การเรียนได ้ 
  Millenbah & Millspaugh (2003) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ในห้องเรียนปกติ เพื่อพฒันาการจ า การแก้ปัญหา และการตดัสินใจ ในบริบทการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สามารถพฒันาการแก้ปัญหา
ได ้
  จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สามารถช่วยให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน อีกทั้งยงัท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะต่างๆในการเรียนรู้
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ ทกัษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และทักษะอ่ืนๆที่ช่วยส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาในการเรียนได้ จึงท าให้ผู ้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และช่วยพฒันาความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได ้  
 
 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัย เร่ืองผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการ
วิจยัดงัน้ี  
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.2  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การท าวิจัยเร่ืองผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู ้วิจัยได้ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี 
  3.1.1  ประชากร  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จังหวัด
ปทุมธานี มี 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ านวน 5 ห้อง มีนกัเรียนทั้งหมด 
128 คน และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จ านวน 5 ห้อง มีนกัเรียนทั้งหมด 136 คน รวมมีนกัเรียน
ทั้งหมด  264  คน (ขอ้มูลมาจากฝ่ายทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง และ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 
  3.1.2  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ.
ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling)  โดยมีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี เร่ิมจากการสุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จงัหวดัปทุมธานีมา 
1 โรงเรียน ไดโ้รงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง แลว้สุ่มห้องเรียนในระดบัชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
5 มา 1 ห้อง ไดน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 ซ่ึงใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
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3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
       3.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
       3.2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
       3.2.3  แบบทดสอบวดัความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์        
       3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
  
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
   การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ล าดับและอนุกรม ที่ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ รวมเวลา 16 ชัว่โมง มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
   3.3.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) 
พุทธศกัราช 2560 ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั และเน้ือหาสาระวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือ
เรียนและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
   3.3.1.2  ศึกษาหลักการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ และ
เอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรม 
   3.3.1.3  วิเคราะห์และก าหนดเน้ือหา เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
   3.3.1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีขั้นตอน
การด าเนินดงัน้ี 
      1)  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้และวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไวท้ั้ง 7 แผนการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
       2)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึน ไปขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะจาก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  
     3)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง ในการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้และให้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีคุณสมบตัิดงัน้ี 
               3.1)  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 20 ปี  
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       3.2)  มีความรู้ความสามารถดา้นหลกัสูตร การจัดการเรียนรู้และแผนการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโท  
             3.3)  มีความรู้ดา้นการวดัผลประเมินผลซ่ึงมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโท  
 ผลการประเมินโดยผู ้เช่ียวชาญ พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนมีความ
เหมาะสมในระดบัดีมาก 
   3.3.1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 
 3.3.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
    ส าหรับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ จ านวน 1 ชุด ซ่ึงผู ้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างดงัน้ี 
   3.3.2.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  จาก
หนงัสือ งานวิจยั และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบปรนยั 
   3.3.2.2  วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวงั และเน้ือหาที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างแบบทดสอบให้มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและ
จุดประสงค ์
   3.3.2.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของบลูม มี 4 ระดับ คือ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ 
และการวิเคราะห์ ครอบคลุมเร่ือง ล าดบัและอนุกรม ในหัวขอ้ย่อย 3 หัวขอ้ คือ 1) ล าดบั 2) อนุกรม 
และ 3) การประยุกตล์ าดบัและอนุกรม  มีทั้งหมด 30 ขอ้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.1  พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย จ านวน/ขอ้ 
ความจ า 5 

ความเขา้ใจ 10 
การน าไปใช ้ 6 
การวิเคราะห์ 9 
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   3.3.2.4  ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและให้ขอ้เสนอแนะ 
   3.3.2.5  ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การประเมินที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึน เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ต้องการวดัความชัดเจนของค าถาม และน าขอ้มูลที่ รวบรวม
จากความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) (Rovinelli & 
Hambleton) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาดงัน้ี 
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคท์ี่วดั 
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคท์ี่วดั 
   -1   หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคท์ี่วดั 
   ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
   3.3.2.6  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ไปปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่เคยเรียนเร่ืองล าดบัและอนุกรมมาแลว้ จ านวน 30 คน 
   3.3.2.7  น าผลการทดสอบที่ไดจ้ากขอ้ 6 มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.43 - 0.67  ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.33 - 0.53 และค่าความเช่ือมัน่ มีค่าเท่ากบั 0.85 
   3.3.2.8  คดัเลือกขอ้สอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 
 3.3.3  แบบทดสอบวดัความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
   การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผู ้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
    3.3.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จากหนงัสือ งานวิจยั และเอกสารที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบอตันยั 
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   3.3.3.2  วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวงั และเน้ือหาที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างแบบทดสอบให้มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและ
จุดประสงค ์
   3.3.3.3  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ชดุ 
แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบตามความเหมาะสมของ
พฤติกรรมแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยก าหนดประเด็นที่จะวดัเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นท าความเขา้ใจ
ปัญหา และดา้นการด าเนินการแกปั้ญหา แลว้สร้างแบบทดสอบโดยให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ
ที่ตอ้งการจะวดัในแต่ละดา้น  โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.2  เกณฑก์ารประเมินการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

แสดงวิธีท าไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ และค าตอบถูกตอ้ง                            3 

แสดงวิธีท าไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ แต่ค าตอบไม่ถูกตอ้ง                            2 

แสดงวิธีท าไดถู้กตอ้งบางส่วน และค าตอบไม่ถูกตอ้ง                            1 

แสดงวิธีท าไม่ถูกตอ้ง                            0 

 
   3.3.3.4  ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและให้ขอ้เสนอแนะ 
   3.3.3.5  ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุง
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การประเมินที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดัความชดัเจนของค าถาม และน า
ขอ้มูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่วดั 
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   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่วดั 
 -1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่มี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่วดั 
 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์   มีค่า IOC เท่ากบั 1.00  
 3.3.3.6  น าแบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไปปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่เคยเรียนเร่ืองล าดบัและอนุกรมมาแลว้ จ านวน 30 คน 
 3.3.3.7  น าผลการทดสอบที่ไดจ้ากขอ้ 6 มาวิเคราะห์ ซ่ึงมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 
 0.42 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.75 และค่าความเช่ือมัน่ มีค่าเท่ากบั 0.83 
 3.3.3.8  คดัเลือกขอ้สอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 
 3.3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
      การสร้างแบบทดสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างดงัน้ี 
      3.3.4.1  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
      3.3.4.2  ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  วดัเป็นรายด้าน ซ่ึงมี  4 ด้าน คือ 1) ด้านครูผูส้อน 2) ด้านการ
จดัการเรียนรู้ 3) ดา้นเน้ือหา และ 4) ดา้นประโยชน์ที่ไดร้ับ มีทั้งหมด 20 ขอ้ 
      3.3.4.3  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ต Likert Scale (1961, 
อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556) โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี    
 5     หมายถึง พึงพอใจระดบัมากที่สุด   
 4      หมายถึง พึงพอใจระดบัมาก   
 3      หมายถึง พึงพอใจระดบัปานกลาง   
 2      หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ย   
 1      หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ยที่สุด  
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 ในการแปลความหมายแบบสอบถามความพึงพอใจ ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
      ค่าเฉล่ีย         ความหมาย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00 พึงพอใจระดบัมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 พึงพอใจระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 พึงพอใจระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 พึงพอใจระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 พึงพอใจระดบันอ้ยที่สุด 
     3.3.4.4  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อผลการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ไปให้อาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาความเหมาะสม ให้ขอ้เสนอแนะ จากนั้น
น ามาปรับแกต้ามความเหมาะสม และเกณฑก์ารประเมินที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน เพื่อให้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ต้องการวดัความชัดเจนของค าถาม และน าขอ้มูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาดงัน้ี 
 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบถามความพึงพอใจมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ที่วดั 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบถามความพึงพอใจมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่
วดั 
 -1  หมายถึง   แน่ใจว่าแบบทดสอบถามความพึงพอใจไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่

วดั 

 ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อผลการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
    3.3.4.5  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ ที่ไดร้ับการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
    3.3.4.6  น าผลการตอบแบบสอบถามในข้อ 5.  มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าเท่ากบั 0.89 
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    3.3.4.7  น าแบบสอบถามที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเ ร่ืองผลการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการ ดงัน้ี 
 3.4.1  ก าหนดแบบแผนการวิจยั 
 การวิจยัครั้ งน้ีมีลกัษณะเป็น Pre-experimental Research ผูว้ิจยัใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ 
One group Pretest Posttest Design 

O1                       X                              O2 

 โดยที่ O1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
 X หมายถึง  การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 O2 หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน 

 
 3.4.2  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 
       3.4.2.1  ผูว้ิจยัอธิบายและช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนคณิตศาสตร์ 
โดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และขั้นตอนการด าเนินการท าวิจัย โดยให้นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี จ านวน 32 คน ท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน โดยการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จ านวน 1 
ชุด แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
     3.4.2.2  ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ล าดบัและอนุกรม ประกอบดว้ย ใบกิจกรรมและแบบทดสอบ ทั้ง 7 
แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง ระหว่างจดัการเรียนการสอน โดยการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ผูส้อนได้เน้นให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และฝึกให้ผูเ้รียนได้มีการ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล เพื่อเก็บคะแนน  
     3.4.2.3  เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน โดยการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ครูผูส้อนให้
นกัเรียนท าแบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 
หลงัการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  จ านวน 1 ชุด แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ และท า
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แบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
หลงัการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  จ านวน 1 ชุด แบบอตันัย  จ านวน 5 ขอ้ แลว้บนัทึกผลการ
ทดสอบ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     3.4.2.4  ให้นักเ รียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ 
                 3.4.2.5. น าขอ้มูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ 
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.5.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง ล าดบัและ
อนุกรม โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) 
  3.5.2  เปรียบเทียบความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม 
กบัเกณฑร์้อยละ 65 โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test for one samples) 
 3.5.3  วิเคราะห์ถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 3.5.4  น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางประกอบความเรียง 
  
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชส้ถิติ ดงัน้ี 
  3.6.1  สถิติพื้นฐาน 
        3.6.1.1  ค่าเฉล่ีย  ( x ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)        
     

X
x

N
=
  

   

เมื่อ   x   แทน   ค่าเฉล่ีย 

  X   แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

  N   แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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        3.6.1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  
 

( )
( )

22

.
1

N X X
S D

N N

−
=

−

   

 
เมื่อ  .S D  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X  แทน คะแนนแต่ละตวั 

  N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

    แทน ผลรวม 

 

 3.6.2  สถิติการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
       3.6.2.1  ค่าความเที่ยงตรงเชิงคุณภาพ (Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
pf Item Objective Congruence: IOC)  (สมนึก ภทัทิยธนี, 2553)  
 

R
IOC

N
=
  

เมื่อ     R   แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

    N        แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่าข้อค าถามนั้ นวัดได้ตรง
จุดประสงคห์รือตรงตามเน้ือหานั้น แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นใชไ้ด ้

       3.6.2.2  ค่าความยากง่าย โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

           R
P

N
=  

เมื่อ   P  แทน ความยากของแบบทดสอบ 

   R  แทน จ านวนคนตอบถูกทั้งหมด 

   N  แทน จ านวนคนทั้งหมด 
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     3.6.2.3  ค่าอ านาจจ าแนก โดยใชสู้ตร (พิชิต ฤทธ์ิเจริญ, 2556) 

 

    H LP P
r

n

−
=  

เมื่อ   r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

  HP  แทน จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มสูง 

  LP  แทน จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มต ่า 

   n  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า 

    3.6.2.4  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  โดยใชสู้ตร KR-20 ดงัน้ี   
(พิสณุ ฟองศรี, 2556) 
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เมื่อ     r  แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

          k    แทน   จ านวนขอ้สอบ 

    p    แทน  สัดส่วนของผูต้อบถูกแต่ละขอ้ 

    q   แทน  p−1   

    2

ts    แทน ความแปรปรวนของคะแนนที่สอบได้ 

     3.6.2.5  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2555) 
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เมื่อ       แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

              k  แทน จ านวนขอ้สอบของแบบทดสอบ 
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             2

is  แทน ความแปรปรวนของขอ้สอบในแต่ละขอ้ 

          2

ts  แทน ความแปรปรวนของขอ้สอบทั้งหมด 

 3.6.3   สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน 
         3.6.3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เร่ือง ล าดบัและอนุกรม โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)  
(สมโภชน์ อเนกสุข, 2556) 
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เมื่อ      t  แทน ค าที่ใชพ้ิจารณาของการแจกแจงแบบที 

     D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    N  แทน จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนนกัเรียน 

   D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนเรียน 

 กบัคะแนนหลงัเรียน 

   2

D  แทน ผลรวมของก าลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อน 

 ก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน 

     3.6.3.2  เปรียบเทียบความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน เร่ือง ล าดับ
และอนุกรม กบัเกณฑร์้อยละ 65  โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test for One samples) 
(ชูศรี วงศร์ัตนะ, 2553) 
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เมื่อ    t  แทน ค่าทีจากการค านวณ 

  X  แทน ค่าขอ้มูลแต่ละตวั 

  0  แทน เกณฑท์ี่คาดหวงั/มาตรฐาน 

  S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 



 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การท าวิจัย เร่ืองผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู ้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิจยัเป็นล าดบัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี  
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดย
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    
  ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน โดยการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์กบัเกณฑร์้อยละ 65   
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ถามความพึงพอใจที่มีต่อผลการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   n  แทน จ านวนนกัเรียน  
  x  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

 . .S D  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   t  แทน ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ 

  p  แทน ค่าความน่าจะเป็นของการทดสอบสมมติฐาน 

   * แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   
 ผูว้ิจัยน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน ไป
เปรียบเทียบกับคะแนนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n  x  . .S D  t  p  

คะแนนก่อนเรียน 32 11.06 3.54 
-34.97* .000 

คะแนนหลงัเรียน 32 21.60 2.60 

*มีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่  4.1 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนได้รับการจัดการเ รียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์ เท่ากับ 11.06  และคะแนนเฉล่ียหลงัการได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เท่ากับ 21.60 เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานโดยการค านวณค่า  t  ได้ค่า  34.97t = −  และค่า 

.000p =  แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ที่ 1 
 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เร่ือง ล าดับและอนุกรม กับเกณฑ์ร้อยละ 65   
 ผูว้ิจัยน าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 32 คน  ไปเปรียบเทียบกบัคะแนนที่
เป็นเกณฑคื์อ ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 15 คะแนน คือ 9.75 ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางที่ 
4.2 
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ตารางที่ 4.2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน 
โดยการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์กบัเกณฑร์้อยละ 65  (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 
ความสามารถในการแก้ปัญหา n  x  . .S D  เกณฑ ์65%  t  p  

คะแนนหลงัเรียน 32 11.59 1.89 9.75 5.49* .000 

*มีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
 
 จากตารางที่  4.2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  เท่ากับ 11.59  ในขณะที่คะแนนเป็น
เกณฑร์้อยละ 65 คือ 9.75  เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานโดยการค านวณค่า t  ไดค่้า 5.49t =  และ
ค่า .000p =  แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความสามารถการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 
 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 ผู ้วิจัยน าผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ของนักเรียนเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 32 คน มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซ่ึงองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านครูผูส้อน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้  3) ด้านเน้ือหา 
และ 4) ดา้นประโยชน์ที่ไดร้ับ ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
  

รายการ 
x  . .S D  ระดับความ 

พึงพอใจ 

ด้านครูผู้สอน    
1. ครูก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้อย่างชดัเจน 4.03 0.54 มาก 
2. ครูมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาที่สอน 4.69 0.47 มากที่สุด 
3. ครูสามารถอธิบายเน้ือหาให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้าย 3.87 0.70 มาก 
4. ครูมีการวางแผนและเตรียมการสอนมาอย่างดี 4.36 0.65 มาก 
5. ครูเอาใจใส่และจริงจงัต่อการเรียนการสอน 4.05 0.66 มาก 

รวม 4.20 0.42 มาก 
ด้านการจัดการเรียนรู้      
1. นกัเรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 3.79 0.66 มาก 
2. นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนจากการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์มากข้ึน 

4.13 0.62 มาก 

3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหาที่เรียน 

4.05 0.56 มาก 

4. การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ส่งเสริมให้นกัเรียนได้
มีความรู้ ความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

3.87 0.41 มาก 

5. การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เนน้ให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 

3.72 0.61 มาก 

รวม 3.91 0.43 มาก 

ด้านเน้ือหา    
1. ครูน าเสนอเน้ือหาในบทเรียนที่น่าสนใจและเขา้ใจไดง่้าย 4.18 0.39 มาก 
2. มีการจดัล าดบัความยากง่ายของเน้ือหา 4.36 0.48 มาก 
3. เน้ือหาในบทเรียนช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อแกปั้ญหา 

3.95 0.51 มาก 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

รายการ 
x  . .S D  ระดับความ 

พึงพอใจ 

4. เน้ือหาในบทเรียนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้ 3.69 0.47 มาก 
5. เน้ือหาในบทเรียนมีความสอดคลอ้งตามหลกัสูตร 4.62 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.16 0.26 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
1. สามารถน าการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไป   
ประยุกตใ์ชก้บัการเรียนวิชาอ่ืนได ้

3.90 0.31 มาก 

2. สามารถน าทกัษะความรู้ใหม่ๆไปประยุกตใ์ชใ้นบทเรียน
อ่ืนได ้

4.33 0.48 มาก 

3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 4.59 0.50 มากที่สุด 
4. นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
สูงข้ึน 

4.46 0.51 มาก 

5. สามารถสร้างสรรคผ์ลงานหรือนวตักรรมใหม่ๆจากการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ได ้

4.21 0.41 มาก 

รวม 4.30 0.27 มาก 

รวมทุกด้าน 4.14 0.30 มาก 
 
 จากตาราง 4.3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ในภาพรวมทุกด้านในระดบัมาก ( )4.14, . . 0.30x S D= =  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในระดับมากทุกดา้น 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังน้ี   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( )4.30, . . 0.27x S D= =

ด้านครูผูส้อน ( )4.20, . . 0.42x S D= = ด้านเน้ือหา ( )4.16, . . 0.26x S D= =  และด้านการ
จดัการเรียนรู้ ( )3.91, . . 0.43x S D= =  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 3 



 
 

บทที่ 5 
    สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เร่ืองผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ผูว้ิจยัสรุปผลได ้ดงัน้ี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดย
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน โดยการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 กบัเกณฑร์้อยละ 65 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในการเรียนของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.  นักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เ ชิงประสบการณ์มี
ความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 65 
 3.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ในระดบัมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี  คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  โดยมีเคร่ืองมือที่ใชใ้นการท าวิจยั ดงัน้ี 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์        
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  
 ผูว้ิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  จ านวน 1 ชุด แบบปรนัย 4 
ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ จากนั้นด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ล าดับและอนุกรม ประกอบด้วย ใบกิจกรรมและ
แบบทดสอบ ทั้ง 7 แผนการเรียนรู้ รวมทั้ งส้ิน 16 ชั่วโมง เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน โดยการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผูว้ิจัยให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียน
คณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  จ านวน 1 ชุด แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 
ข้อ  ท าแบบทดสอบวัดความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  จ านวน 1 ชุด แบบอตันัย  จ านวน 5 ขอ้ และท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  จากนั้นผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบของ
กลุ่มตวัอย่าง เพื่อน ามาบนัทึกผลการทดสอบ และใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ผูว้ิจยัสรุปผลได ้ดงัน้ี 

5.1.1  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 5.1.2  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความสามารถ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 5.1.3.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  ผูว้ิจยัมีประเด็นที่จะ
อภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 



 64 

 5.2.1  การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี กระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้น าประสบการณ์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้หรือสร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผูเ้รียนออกมาน าเสนอหรือได้มีการอภิปราย
ร่วมกนั ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน มีทกัษะทางคณิตศาสตร์หลากหลาย เช่น ทกัษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่กล่าวว่าองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ได้แก่ 1) ครูผูส้อน เป็นบุคคลที่มีความส าคญัที่สุดต่อการจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมไปถึงความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูของครูผูส้อน 
การใช้หลกัจิตวิทยา การใช้ส่ือการเรียนรู้จัดการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 2) ผูเ้รียนไดร้ับการสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล รู้จกัการแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ดว้ย
ตนเอง และมีการส่งเสริมให้มีการน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
3) ผูป้กครอง ซ่ึงมีความส าคญัต่อการสนับสนุนในการเรียนรู้ของผูเ้ รียน โดยการจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในบา้นที่เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนส่วนร่วมในการมีส่วนประเมินผล ตลอดจนสร้าง
ความพร้อมในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้กบั
ผู ้เรียน  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และองค์ประกอบ
ดังกล่าวมีส าคญัต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของจตุพร ผ่องลุนหิต (2560) ที่ท าการวิจยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่
มีต่อทกัษะการแก้ปัญหาและทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีทกัษะ
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน และมีทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เกณฑร์้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคลอ้งกับ ผลการวิจัยของปริยาภรณ์ พรม
หอม, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล และคณะ (2562) ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 5.2.2  การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์มี
ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้โดยน าประสบการณ์
และความรู้ของตนเองมาสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยผู ้เรียนได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน  และน าความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริงท าให้นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เขา้ใจถึงกระบวนการต่างๆใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 
การคน้หาแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experiencing) โดยผูเ้รียนจะเขา้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ จากการคน้หาและแลกเปล่ียนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน มี
ครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายขั้นตอนการปฏิบตัิกิจกรรม ขั้นที่ 2 การน าเสนอประสบการณ์ (Publishing) 
ผูเ้รียนไดน้ าเสนอประสบการณ์ความรู้ของตวัเอง ซ่ึงประสบการณ์ความรู้ของแต่ละคนก็จะแตกต่าง
กนัออกไป แต่ผูเ้รียนทุกคนจะไดร้ับประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์จากเพื่อนในชั้นเรียน และ
มีการร่วมปฏิสัมพนัธ์ต่อกันในระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม  ขั้นที่ 3 การเขา้ร่วมอภิปราย (Processing) 
ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากการเขา้ร่วมอภิปรายกับเพื่อนในชั้นเรียน  และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกัน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถตรวจสอบหรือคน้หา
ขอ้เท็จจริงของประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ โดยมีครูผูส้อน
คอยช้ีแนะและตรวจสอบขอ้เท็จจริง  ขั้นที่ 4 การสรุปสร้างความรู้ใหม่ (Generalizing) ผูเ้รียนจะน า
ประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับจากการเขา้ร่วมอภิปราย มาผสมผสานและก าหนด
สร้างเป็นความรู้ใหม่ ท าให้สามารถเขา้ใจกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถลงมือ
ปฏิบตัิไดจ้ริง และขั้นที่ 5 การประยุกตใ์ช ้(Applying) ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ชใ้นการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์และเขา้ใจกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มากข้ึน และน าความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นประสบการณ์ความรู้ใหม่ส าหรับตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Baroody (1993)  ที่ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัที่ส าคญัต่อความสามารถการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  คือ ด้านความรู้และความคิด ด้านความรู้สึก และด้านการสังเคราะห์ความคิด ซ่ึง
ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีส่ิงที่ส าคญัต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
คือ ครูผูส้อนต้องมีกลวิธีในการสอนที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดม้ีการคิดวิเคราะห์ และฝึกการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย แต่ผูเ้รียนก็ตอ้งเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ดว้ยเช่นกนั จึงจะสามารถแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จึงมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 65 ซ่ึงสอดคลอ้งกับกับผลการวิจัยของวรนารถ อยู่
สุข (2555) ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ทาง
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คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรคณิตศาสตร์และ
วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรคณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของปริยาภรณ์ พรมหอม , กนิษฐา เชาว์วฒั
นกุล และคณะ (2562) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลงัเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้เชิงประสบการณ์อยู่ในระดบัดีมาก 
 5.2.3  การที่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ขั้น ท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึง
ผูเ้รียนได้รับการพฒันาทกัษะความรู้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ จึงเกิดความสนใจใฝ่รู้ที่จะ
เพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล การส่ือสาร การเช่ือมโยง 
ความรับผิดชอบและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ซ่ึงกันและ
กนั ซ่ึงอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้อิงประสบการณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
คือ 1) การคน้หาแลกเปล่ียนประสบการณ์  2) การน าเสนอประสบการณ์ 3) การเขา้ร่วมอภิปราย 4) 
การสรุปสร้างความรู้ใหม่ และ 5) การประยุกต์ใช ้ (Pfeiffer & Jones, 1983)  ซ่ึงการได้ท ากิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นดังกล่าวท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจภายในและภายนอกตามแนวคิดของ Rogers 
(1976) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูเ้รียนที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก คือ ความพึงพอใจที่เก่ียวกับ
เน้ือหาที่เรียน ครูผูส้อน รูปแบบการเรียนการสอน อุปกรณ์และส่ือที่ใช้ในการสอน รวมทั้งวิธีการ
วดัและประเมินผล ถา้ครูผูส้อนจดัไดเ้หมาะสมและตรงความตอ้งการและสอดคลอ้งกับพฒันาการ
ของผู ้เรียนตามหลักจิตวิทยาแล้วจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความรู้สึก
ภายในของผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน อีกทั้งผูส้อนไดส้ร้างบรรยากาศในการ
เรียนที่อบอุ่นละเป็นกันเอง จึงท าให้นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของปริยาภรณ์ พรมหอม , กนิษฐา เชาว์วฒันกุล และ
คณะ (2562) ท าการวิจัยเร่ืองการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซ่ึง
ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์อยู่ในระดบัมาก 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับน าผลวิจยัไปใช ้

 1.1  ครูควรตรวจสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อน ามา
วางแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   1.2  การท าแผนการจัดการเรียนรู้ ควรรองรับการเรียนการสอนทั้งแบบ Onsite และ
แบบ Online เพื่อให้เขา้กบัสถานการณ์ Covid – 19 
 1.3  ครูควรมีเทคนิคการจ าสูตร การวิเคราะห์โจทยเ์พื่อที่ให้นกัเรียนเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน 
 1.4  ครูควรเลือกใช้ส่ือหรือแอปพลิเคชนัที่ทนัสมยัและกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกบั
เน้ือหา  
 1.5  ครูผูส้อนควรติดตามนกัเรียนกลุ่มอ่อน และมีการสอนเสริม เพื่อให้นกัเรียนกลุ่มน้ี
มีความรู้ความสามารถในการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 1.6  ครูควรจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ งปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ครูจึงต้องสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนมีความสนใจที่จะเรียนออนไลน์มากข้ึน 
 5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับวิจยัครั้ งต่อไป 
 2.1  ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ใน
หน่วยการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ืองเลขยกก าลงั ความน่าจะเป็น ตรีโกณมิติ และจ านวนเชิงซ้อน 
เป็นตน้ เพื่อยกระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน  
 2.2  ควรมีการวิจัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ  
 2.3  ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ 3  ล ำดบัและอนุกรม       เร่ือง   ควำมหมำยของล ำดบั 
รำยวิชำ คณิตศำสตร์พื้นฐำน   รหัสวิชำ ค32102      ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 5          
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ภำคเรียนที่   2 ปีกำรศึกษำ  2563 เวลำ 2 ชัว่โมง  
ผูจ้ดัท ำแผนกำรสอน นำงสำววำสนำ  เพช็รพนัธ์     โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศคลองหลวง
           

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  มาตรฐาน ค1.2 เขำ้ใจและวิเครำะห์รูปแบบควำมสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั ล ำดบัและอนุกรม และ
น ำไปใช ้

 ตัวชี้วัด ม.5/2 เขำ้ใจและน ำควำมรู้เก่ียวกบัล ำดบัและอนุกรมไปใช้ 
2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  
 2.1 ดำ้นควำมรู้ (K) 
      1.  ควำมหมำยของล ำดบั และตวัอย่ำงของล ำดบั 

     2. กำรน ำควำมรู้เร่ืองเลขยกก ำลงัมำใชใ้นกำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบั 
 2.2 ดำ้นทกัษะ/กระบวนกำร (P) 

     1. กำรน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำน และกำรอภิปรำย 
     2. กำรสรุปควำมรู้ 

 2.3 ดำ้นเจตคติ/ค่ำนิยม (A) 
      1. ควำมสงสัยและควำมกระตือรือร้นที่จะหำค ำตอบ 
      2. ควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับมอบหมำย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ดำ้นควำมรู้ (K) 
      1. นักเรียนอธิบำยควำมหมำยของล ำดับจ ำกัด ล ำดับอนันต์ และสำมำรถยกตัวอย่ำง
ล ำดบัได ้

     2. นกัเรียนสำมำรถน ำควำมรู้เร่ืองเลขยกก ำลงัมำใชใ้นกำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบั 
     3. นกัเรียนสำมำรถเขียนแสดงล ำดบัตำมที่โจทยก์ ำหนดได้ 

 3.2 ดำ้นทกัษะ/กระบวนกำร (P) 
     1. นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำนและร่วมกำรอภิปรำยได ้
     2. นกัเรียนสำมำรถสรุปควำมรู้ที่ไดจ้ำกเร่ืองที่เรียนได้ 
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 3.3 ดำ้นเจตคติ/ค่ำนิยม (A) 
      1. นกัเรียนมีควำมสงสัยและมีควำมกระตือรือร้นที่จะหำค ำตอบ 
      2. นกัเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับมอบหมำย 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 กำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบั คือ กำรเขียนแสดงพจน์ทัว่ไปในรูป na  ที่มี n  เป็นตวัแปร 
และเมื่อแทน n  ดว้ยสมำชิกในเซต  1,2,3,...,n  และจะไดพ้จน์ที่ 1,2,3,...,n  ของล ำดบัตำมที่
ก ำหนด 
5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 ควำมหมำยของล ำดบั 
       5.1.1 กำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบั   
6. รายละเอียดสาระการเรียนรู้ 
 6.1 ควำมหมำยของล ำดบั 

บทนิยาม 1  ล ำดับ (sequence) คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต  1,2,3,...,n  มีโดเมนเป็นเซตของ

จ ำนวนเต็มบวก 
 ในกำรเขียนแสดงล ำดบั จะเขียนเฉพำะสมำชิกของเรนจ์เรียงกนั กล่ำวคือ ถำ้  a  เป็นล ำดบั  
ซ่ึง 1 2 3(1) , (2) , (3) ,..., ( ) na a a a a a a n a= = = =   แลว้ 
เรียก    1a  ว่ำ   พจน์ที่ 1 ของล ำดบั 
เรียก    2a  ว่ำ   พจน์ที่ 2 ของล ำดบั 
เรียก    3a  ว่ำ   พจน์ที่ 3 ของล ำดบั 

       
และเรียก   na  ว่ำ   พจน์ที่  n  ของล ำดบั หรือ พจน์ทัว่ไปของล ำดบั 
 
 ล ำดบัที่มีโดเมนเป็นเซต  1,2,3,...,n  จะเรียกว่ำ ล าดับจ ากัด (finite sequence) และเรียก
ล ำดบัที่มีโดเมนเป็นเซตของจ ำนวนเต็มบวกว่ำ ล าดับอนันต์ (infinite sequence)  
ซ่ึงในกรณีที่ a  เป็นล ำดบัจ ำกดั   เขียนแสดงล ำดบัดว้ย  1 2 3, , ,..., na a a a  
        กรณีที่ a  เป็นล ำดบัอนนัต ์ เขียนแสดงล ำดบัดว้ย  1 2 3, , ,..., ,...na a a a  
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 6.1.1 กำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบั   
กำรเขียนแสดงล ำดบั โดยเขียนพจน์ทัว่ไปของล ำดบั เป็นกำรก ำหนดพจน์ทัว่ไปของล ำดบั 

และจะท ำให้ทรำบทุกพจน์ในล ำดบันั้น ซ่ึงสำมำรถเขียนล ำดบัในรูปสูตรของพจน์ทัว่ไปของล ำดบั 
เช่น 
1.หยอดเงินลงในกระปุกออมสินวนัละ 5 บำท เป็นเวลำ 7 วนั จ ำนวนเงินในกระปุกในวนัที่ n   

เขียนเป็นล ำดบัไดด้งัน้ี  5na =  เมื่อ  1,2,3,4,5,6,7n  
2.จ ำนวนเต็ม ตั้งแต ่1 ถึง 100  

เขียนเป็นล ำดบัไดด้งัน้ี  na n=  เมื่อ  1,2,3,...,100n  
 
ตัวอย่างที่ 1)  จงหำส่ีพจน์แรกของล ำดบัที่ 3 2na n= −  
วิธีท า  แทน n  ใน  3 2na n= −  ดว้ย  1, 2, 3   และ 4   ซ่ึงจะไดส่ี้พจน์แรกของล ำดบัดงัน้ี 
 1 3(1) 2 1a = − =  

 2 3(2) 2 4a = − =  

 3 3(3) 2 7a = − =  

 4 3(4) 2 10a = − =  

ดงันั้น  ส่ีพจน์แรกของล ำดบัน้ี คือ  1, 4 , 7   และ  10  
 
ตัวอย่างที่ 2)  ก ำหนด 2n

na n= +  เป็นพจน์ทัว่ไปของล ำดบั  จงหำห้ำพจน์แรกของล ำดบัน้ี 
วิธีท า      แทน n  ใน  2n

na n= +  ดว้ย  1, 2, 3,4   และ  5   ซ่ึงจะไดห้้ำพจน์แรกของล ำดบัดงัน้ี 
 1

1 1 2 3a = + =  

 2

2 2 2 6a = + =  

 3

3 3 2 11a = + =  

 4

4 4 2 20a = + =  

 5

5 5 2 37a = + =   

ดงันั้น  ห้ำพจน์แรกของล ำดบัน้ี คือ  3, 6, 11, 20   และ  37  

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าก าหนดพจน์ทั่วไปของล าดับ ก็จะสามารถทราบพจน์ในล าดับน้ันได้ 
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    7.1  ขั้นกำรคน้หำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์  (15 นำที) 
             1.  ครูแจง้จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ หัวขอ้ที่จะเรียนในครั้ งน้ี ซ่ึงเป็นกำรเรียนออนไลน์ผ่ำน 
Google Classroom และแจง้คะแนนทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ล ำดบัและอนุกรม (ก่อนครูเร่ิมสอน 
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 1 ) 

2.  ครูอธิบำยควำมหมำยของล ำดบั จำกบทนิยำมที่ 1  
3.  ครูตั้งค ำถำมกบันกัเรียนว่ำจะน ำควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์เร่ืองใด มำใชใ้นกำรหำ 

พจน์ทัว่ไปของล ำดบั  
 7.2  ขั้นกำรน ำเสนอประสบกำรณ์  (25 นำที) 

1.  นกัเรียนน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ ที่สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรหำพจน์ทัว่ไป
ของล ำดบั พร้อมทั้งให้นกัเรียนทุกคนจดสรุปในส่ิงที่เพื่อนน ำเสนอ 

2.  ครูแนะน ำและอธิบำยเพิ่มเติมควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ที่น ำมำใช้ในหัวข้อ
ควำมหมำยของล ำดบั 
      7.3  ขั้นกำรเขำ้ร่วมอภิปรำย (25 นำที) 

1.  นักเรียนร่วมกันศึกษำบทนิยำม ควำมหมำยของล ำดับ ล ำดับจ ำกัด ล ำดับอนันต์ และ
ตัวอย่ำงกำรหำพจน์ทั่วไปของล ำดับ จำกหนังสือเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.5 เล่ม 1 
จำกนั้นร่วมกนัอภิปรำยว่ำส่ิงที่นกัเรียนได้น ำเสนอนั้น มีควำมถูกตอ้งหรือสอดคลอ้งกบัเร่ืองที่เรียน
มำกนอ้ยเพียงใด  
  2.  ครูอธิบำยเน้ือหำเพิ่มเติม พร้อมทั้ งยกตัวอย่ำงประกอบ และสุ่มถำมนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 
       7.4  ขั้นกำรสรุปสร้ำงควำมรู้ใหม่ (45 นำที) 
    1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรเรียนในหัวขอ้น้ี และระบุว่ำกำรเรียนเร่ืองน้ีต้อง
ใชค้วำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์อะไรบำ้ง รวมทั้งจะน ำควำมรู้จำกหัวขอ้ควำมหมำยของล ำดับมำ
ประยุกตใ์ชอ้ย่ำงไรบำ้ง พร้อมอธิบำย 

2. นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะที่ 1 จ ำนวน 6 ขอ้ โดยครูโพสตแ์บบฝึกทกัษะลงใน Google  
Classroom ให้นกัเรียนดูโจทย ์แลว้เขียนแบบฝึกทกัษะลงสมุด จำกนั้นถ่ำยรูปส่งในงำนที่มอบหมำย
ไว ้ซ่ึงครูจะก ำหนดเวลำ 30 นำที พร้อมกบัร่วมกนัเฉลย ซ่ึงครูจะแชร์หนำ้จอ และเขียนลงในไอแพด 
       7.5  ขั้นกำรประยุกตใ์ช ้ (10 นำที) 
               1. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัสรุปหลกักำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบั และแนวทำงกำรน ำควำมรู้
ในหัวขอ้น้ีไปประยุกตใ์ช ้ในหัวขอ้ต่อไปไดอ้ย่ำงไร   
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8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 ส่ือกำรเรียนรู้ 

    1. หนงัสือเรียน รำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.5 เล่ม 1 
    2. แบบฝึกทกัษะที่ 1 กำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบั 
8.2 แหล่งเรียนรู้ 
    1. Google Classroom 

9. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนเขำ้ใจควำมหมำย
ของล ำดบั และสำมำรถ
ยกตวัอย่ำงล ำดบัได ้
2. นักเรียนน ำควำมรู้เร่ืองเลข
ยกก ำลังมำใช้ในกำรหำพจน์
ทัว่ไปของล ำดบั 

 
ทดสอบควำมรู้โดย
ให้นกัเรียนท ำแบบ
ฝึกทกัษะที่ 1 

 
แบบฝึกทกัษะที่ 1 

 
นกัเรียนท ำไดถู้กตอ้ง
อย่ำงนอ้ย 4 ขอ้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
1. นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอ
ควำมรู้พื้นฐำนและร่วมกำร
อภิปรำยได ้
2. นกัเรียนสำมำรถสรุปควำมรู้
ที่ไดจ้ำกเร่ืองที่เรียนได ้

 
สังเกตพฤติกรรม
กำรแสดงออกดำ้น
ทกัษะของผูเ้รียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม
กำรแสดงออกดำ้น
ทกัษะของผูเ้รียน 

 
นกัเรียนมีพฤติกรรม
กำรแสดงออกดำ้น
ทกัษะในระดบัด ี

ด้านเจตคติ/ค่านิยม (A) 
1. นกัเรียนมีควำมสงสัยและมี
ควำมกระตือรือร้นที่จะหำ
ค ำตอบ  
2. นกัเรียนมีควำมรับผิดชอบ 

 
สังเกตพฤติกรรม
รำยบุคคล 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม
รำยบุคคล 

 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอยู่
ในระดบัด ี
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 
2. นกัเรียนมีควำมรับผิดชอบ
ต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับ
มอบหมำย 

 
 

 
 

 
 

 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

10.1 ผลกำรสอน 
……………………………………………………………………………………………

 ……………………….…………………………………………………………………… 
……………………….…………………………………………………………………… 
10.2 ปัญหำที่พบ 
……………………………………………………………………………………………

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

  10.3 แนวทำงกำรแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………

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

…………………………….. 
(นางสาววาสนา    เพ็ชรพันธ์) 
   ………./………./………. 
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แบบบันทึกการท ากิจกรรมของนักเรียน  

แบบฝึกทกัษะที่ 1 การหาพจน์ทั่วไปของล าดับ 

วิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน  รหัสวิชำ ค32102     ชั้นมธัยมศึกษำปีที่  5    เร่ือง ควำมหมำยของล ำดบั 

เลขที่ ช่ือ-นำมสกุล 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

หมายเหต ุ  ให้บนัทึกโดยใชเ้คร่ืองหมำย 
       คือ  ท ำแบบฝึกหัดในใบงำนไดถู้กตอ้ง 

    X       คือ  ท ำแบบฝึกหัดในใบงำนไม่ถูกตอ้ง 
เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะที่ 1  ถูกตอ้งอย่ำงน้อย 4  ขอ้จำก 6 ขอ้  
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  

 
 
ล าดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

การซักถาม
ระหว่างเรียน 

ความ
กระตือรือร้น 

ความ
รับผิดชอบต่อ

หน้าที่ 

ความ
รับผิดชอบต่อ

งานที่
มอบหมาย 

 
รวม 12 
คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ ง   ให้  2  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ ง   ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10-12 ดีมำก 

7-9 ดี 
4-6 พอใช ้
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านทักษะของผู้เรียน  

 
 
ล าดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

การน าเสนอ
ความรู้พื้นฐาน 

การร่วม
อภิปราย 

การสรุป
ความรู้ 

รวม 
 9 คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ ง   ให้  2  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ ง   ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 ดีมำก 
4-6 ดี 
1-3 พอใช ้
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แบบฝึกทกัษะที่ 1 
เร่ือง การหาพจน์ทั่วไปของล าดับ 

 
ช่ือ………………………………………………………ช้ัน……………เลขที่……………… 

  จงหาส่ีพจน์แรกของล าดับต่อไปน้ี  (ข้อ1-5) 

1)  1

2

n

na
 

=  
 

 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2)  1
n

n
a

n

+
=  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3)  1 ( 1)n

na
n

+ −
=  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4)  2

3

n

n n
a =  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5)  ( )( )1 2na n n n= − −  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6)  จงหาเจ็ดพจน์แรกของล าดับของจ านวนเต็มบวกที่หารด้วย 2 และ 7 ลงตัว  โดยเรียงจากน้อยไป
มาก 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยกำรเรียนรู้ 3  ล ำดบัและอนุกรม    เร่ือง ล ำดบัเลขคณิต 
รำยวิชำ คณิตศำสตร์พื้นฐำน   รหัสวิชำ ค32102  ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 5          
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ภำคเรียนที่   2 ปีกำรศึกษำ  2563 เวลำ 2 ชัว่โมง  
ผูจ้ดัท ำแผนกำรสอน นำงสำววำสนำ  เพช็รพนัธ์ โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศคลองหลวง
           

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  มาตรฐาน ค1.2 เขำ้ใจและวิเครำะห์รูปแบบควำมสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั ล ำดบัและอนุกรม และ
น ำไปใช ้

 ตัวชี้วัด ม.5/2 เขำ้ใจและน ำควำมรู้เก่ียวกบัล ำดบัและอนุกรมไปใช้ 
2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
 2.1 ดำ้นควำมรู้ (K) 
      1. เขำ้ใจควำมหมำยของล ำดบัเลขคณิต และหำผลต่ำงร่วมของล ำดบัเลขคณิต 

     2. น ำพจน์ที่ n  ของล ำดบัเลขคณิต มำหำพจน์ต่ำงๆของล ำดบัเลขคณิต 
     3. เขียนแสดงพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิตได ้

 2.2 ดำ้นทกัษะ/กระบวนกำร (P) 
     1. กำรน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำน และกำรอภิปรำย 
     2. กำรสรุปควำมรู้ 

 2.3 ดำ้นเจตคติ/ค่ำนิยม (A) 
      1. ควำมสงสัยและมีควำมกระตือรือร้นที่จะหำค ำตอบ 
      2. ควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับมอบหมำย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ดำ้นควำมรู้ (K) 
      1. นกัเรียนเขำ้ใจควำมหมำยของล ำดบัเลขคณิต และหำผลต่ำงร่วมของล ำดบัเลขคณิตได ้

     2. นกัเรียนสำมำรถน ำพจน์ที่ n  ของล ำดบัเลขคณิต มำหำพจน์ต่ำงๆของล ำดบัเลขคณิต 
     3. นกัเรียนสำมำรถเขียนแสดงพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิตได ้
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 3.2 ดำ้นทกัษะ/กระบวนกำร (P) 
     1. นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำน และร่วมกำรอภิปรำยได ้
     2. นกัเรียนสำมำรถสรุปควำมรู้ที่ไดจ้ำกเร่ืองที่เรียนได้ 

 3.3 ดำ้นเจตคติ/ค่ำนิยม (A) 
      1. นกัเรียนมีควำมสงสัยและมีควำมกระตือรือร้นที่จะหำค ำตอบ 
      2. นกัเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับมอบหมำย 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ล ำดบัเลขคณิต (arithmetic sequence) คือ ล ำดบัซ่ึงมีผลต่ำงทีไ่ดจ้ำกกำรน ำพจน์ที่ 1n+   
ลบดว้ยพจน์ที่ n  เป็นค่ำคงตวัที่เท่ำกนั ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก n   และเรียกค่ำคงตวัที่เป็น
ผลต่ำงน้ีว่ำ ผลต่ำงร่วม (commom difference)  ซ่ึงพจน์ที่ n   ของล ำดบัเลขคณิต คือ  

( )1 1na a n d= + −   เมื่อ 1a   เป็นพจน์แรก และมี  d   เป็นผลต่ำงร่วมของล ำดบัเลขคณิต  
5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 ล ำดบัเลขคณิต 
       5.1.1 กำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิต 
6. รายละเอียดสาระการเรียนรู้ 
 6.1 ล ำดบัเลขคณิต 

บทนิยาม 2  ล ำดบัเลขคณิต (arithmetic sequence) คือ ล ำดบัซ่ึงมีผลต่ำงที่ไดจ้ำกกำรน ำพจน์ที่ 1n+   

ลบด้วยพจน์ที่ n  เป็นค่ำคงตวัที่เท่ำกัน ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก  n   และเรียกค่ำคงตวัที่เป็น

ผลต่ำงน้ีว่ำ ผลต่ำงร่วม (commom difference)   

 จำกบทนิยำม ล ำดบั  
1 2 3, , ,..., ,...na a a a  จะเป็นล ำดบัเลขคณิต ก็ต่อเมื่อ มีค่ำคงตวั d  ที่ 

1n na a d+ − =  ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก n  
ตัวอย่างการหาผลต่างร่วมของล าดับเลขคณิต 

1)  5, 10, 15, 20, 25 ,...,5 ,...n  เป็นล ำดบัเลขคณิตที่มี 5 เป็นผลต่ำงร่วม  
2)  1, 1, 1, 1 ,...    เป็นล ำดบัเลขคณิตที่มี 0 เป็นผลต่ำงร่วม  
3)  5, 3, 1, 1, 3,...− −    เป็นล ำดบัเลขคณิตที่มี -2 เป็นผลต่ำงร่วม 
 นอกจำกน้ียงัสำมำรถก ำหนดล ำดบัเลขคณิต  

1 2 3, , ,..., ,...na a a a  ไดด้งัน้ี  
จำก 

1n na a d+ − =  ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก n  จะไดว้่ำ 1n na a d+ = +    

ให้  
1a  และ d  เป็นค่ำคงตวั  จะได ้ 
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( )

( )

( )

2 1

3 2 1 1

4 3 1 1

1 1

2

2 3

1n n

a a d

a a d a d d a d

a a d a d d a d

a a d a n d−

= +

= + = + + = +

= + = + + = +

= + = + −

     

ดงันั้นพจน์ที่ n   ของล ำดบัเลขคณิต คือ  ( )1 1na a n d= + −   เมื่อ 1a   เป็นพจน์แรก และ
มี  d   เป็นผลต่ำงร่วมของล ำดบัเลขคณิต  

 
ตัวอย่างที ่1)  จงเขียนพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิต 6, 2, 2 , 6,...− −  
วิธีท า จำกล ำดบัเลขคณิต 6, 2, 2, 6,...− −   จะได ้ 1 6a =   และ   2 6 4d = − = −   

จำก ( )1 1na a n d= + −  
จะได ้ ( )( )6 1 4na n= + − −  

 6 4 4n= − +  
10 4n= −  

ดงันั้น พจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิตน้ี คือ  10 4n−  
 
ตัวอย่างที ่2)  จงหำพจน์ที่ 40 ของล ำดบัเลขคณิต 1, 5, 9, 13,...  
วิธีท า จำกล ำดบัเลขคณิต 1, 5,9, 13,...   จะได ้ 1 1a =   และ 5 1 4d = − =   

จำก ( )1 1na a n d= + −  
จะได ้  ( )( )40 1 40 1 4a = + −  

 157=  
ดงันั้น พจน์ที่ 40 ของล ำดบัน้ี คือ  157  
 
ตัวอย่างที ่3)  จงหำ ,a b  และ c   ของล ำดบัเลขคณิต 4, , , , 16, ...a b c  
วิธีท า จำก ( )1 1na a n d= + −  

จะได ้ ( )16 4 5 1 d= + −  
นัน่คือ  3d =  
และจะได ้ 4 3 7, 7 3 10a b= + = = + =    และ 10 3 13c = + =   

ดงันั้น ,a b  และ c   คือ 7, 10  และ 13   ตำมล ำดบั    
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จากตัวอย่างข้างต้น สามารถหาพจน์ทั่วไปของล าดับเลขคณติ หรือพจน์อื่นๆของล าดับน้ีได้
จาก  ( )1 1na a n d= + −   เม่ือ 1a   เป็นพจน์แรก และมี  d   เป็นผลต่างร่วมของล าดับเลขคณติ  
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    7.1  ขั้นกำรคน้หำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์  (15 นำที) 
             1.  ครูแจง้หัวขอ้ที่จะเรียนในครั้ งน้ี เร่ือง ล ำดบัเลขคณิต ซ่ึงเป็นกำรเรียนออนไลน์ผ่ำน 
Google Classroom  

2.  ครูตั้งค ำถำมกบันกัเรียนว่ำ จะน ำควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์เร่ืองใด มำใชใ้นกำร 
เรียนเร่ือง ล ำดบัเลขคณิต และจะน ำควำมรู้จำกหัวขอ้ ควำมหมำยของล ำดับ และกำรหำพจน์ทัว่ไป
ของล ำดบั มำประยุกตใ์ชใ้นหัวขอ้น้ีไดอ้ย่ำงไร 
    7.2  ขั้นกำรน ำเสนอประสบกำรณ์  (25 นำที) 

1.  นกัเรียนน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ และควำมรู้จำกหัวขอ้ ควำมหมำยของ
ล ำดบัที่สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ชก้บัหัวขอ้ ล ำดบัเลขคณิต  พร้อมทั้งให้นกัเรียนทุกคนจดสรุปในส่ิง
ที่เพื่อนน ำเสนอ 

2. ครูแนะน ำและอธิบำยเพิ่มเติมควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ที่สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ช้
กบัหัวขอ้ ล ำดบัเลขคณิต    
      7.3  ขั้นกำรเขำ้ร่วมอภิปรำย (25 นำที) 

1.  นกัเรียนร่วมกนัศึกษำบทนิยำม ล ำดบัเลขคณิต และตวัอย่ำงกำรหำผลต่ำงร่วมของล ำดับ
เลขคณิต พจน์ทัว่ไปของล ำดับเลขคณิต จำกหนังสือเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.5 เล่ม 1 
จำกนั้นร่วมกนัอภิปรำยว่ำส่ิงที่นกัเรียนได้น ำเสนอนั้น มีควำมถูกตอ้งหรือสอดคลอ้งกบัเร่ืองที่เรียน
มำกนอ้ยเพียงใด  
  2.  ครูอธิบำยเน้ือหำเพิ่มเติม พร้อมทั้ งยกตัวอย่ำงประกอบ และสุ่มถำมนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 
       7.4  ขั้นกำรสรุปสร้ำงควำมรู้ใหม่ (45 นำที) 
    1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรเรียนในหัวขอ้น้ี และระบุว่ำกำรเรียนเร่ืองน้ีตอ้ง
ใชค้วำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์อะไรบำ้ง รวมทั้งจะน ำควำมรู้จำกหัวขอ้ล ำดบัเลขคณิตมำ
ประยุกตใ์ชอ้ย่ำงไรบำ้ง พร้อมอธิบำย 

2. นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะที่ 2 จ ำนวน 5 ขอ้ โดยครูโพสตแ์บบฝึกทกัษะลงใน Google  
Classroom ให้นกัเรียนดูโจทย ์แลว้เขียนแบบฝึกทกัษะลงสมุด จำกนั้นถ่ำยรูปส่งในงำนที่มอบหมำย
ไว ้ซ่ึงครูจะก ำหนดเวลำ 30 นำที พร้อมกบัร่วมกนัเฉลย ซ่ึงครูจะแชร์หนำ้จอ และเขียนลงในไอแพด  
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          7.5  ขั้นกำรประยุกตใ์ช ้ (10 นำที) 
   1. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัสรุปหลกักำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิต และแนวทำงกำร
น ำควำมรู้ในหัวขอ้น้ีไปประยุกตใ์ช ้ในหัวขอ้ต่อไปไดอ้ย่ำงไร    

8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 ส่ือกำรเรียนรู้ 

    1. หนงัสือเรียน รำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.5 เล่ม 1 
    2. แบบฝึกทกัษะที่ 2 ล ำดบัเลขคณิต 
8.2 แหล่งเรียนรู้ 
    1. Google Classroom 
 

9. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนเขำ้ใจควำมหมำย
ของล ำดบัเลขคณิต และหำ
ผลต่ำงร่วมของล ำดบัเลขคณิต
ได ้
2. นกัเรียนสำมำรถน ำพจน์ที่ 
n ของล ำดบัเลขคณิต มำหำ
พจน์ต่ำงๆของล ำดบัเลขคณิต 
ได ้
3. นกัเรียนสำมำรถเขียนแสดง
พจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิต
ได ้

 
ทดสอบควำมรู้โดย
ให้นกัเรียนท ำแบบ
ฝึกทกัษะที่ 2 

 
แบบฝึกทกัษะที่ 2 

 
นกัเรียนท ำไดถู้กตอ้ง
อย่ำงนอ้ย 3 ขอ้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
1. นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอ
ควำมรู้พื้นฐำน และร่วมกำร
อภิปรำยได ้

 
สังเกตพฤติกรรม
กำรแสดงออกดำ้น
ทกัษะของผูเ้รียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม
กำรแสดงออกดำ้น
ทกัษะของผูเ้รียน 

 
นกัเรียนมีพฤติกรรม
กำรแสดงออกดำ้น
ทกัษะในระดบัด ี
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 

2. นกัเรียนสำมำรถสรุปควำมรู้
ที่ไดจ้ำกเร่ืองที่เรียนได ้

 
 

 
 

 
 

ด้านเจตคติ/ค่านิยม (A) 
 1. นกัเรียนมีควำมสงสัยและมี
ควำมกระตือรือร้นที่จะหำ
ค ำตอบ  

 
สังเกตพฤติกรรม
รำยบุคคล 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม
รำยบุคคล 

 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอยู่
ในระดบัด ี

 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

10.1 ผลกำรสอน 
……………………………………………………………………………………………

 ……………………….…………………………………………………………………… 
……………………….…………………………………………………………………… 
10.2 ปัญหำที่พบ 
……………………………………………………………………………………………

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

    10.3 แนวทำงกำรแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………

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

 
 

…………………………….. 
(นำงสำววำสนำ    เพช็รพนัธ์) 
   ………./………./………. 
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แบบบันทึกการท ากิจกรรมของนักเรียน  

แบบฝึกทกัษะที่ 2 ล าดับเลขคณิต 

วิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน  รหัสวิชำ ค32102     ชั้นมธัยมศึกษำปีที่  5    เร่ือง ล ำดบัเลขคณิต 

เลขที่ ช่ือ-นำมสกุล 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
หมายเหต ุ  ให้บนัทึกโดยใชเ้คร่ืองหมำย 

       คือ  ท ำแบบฝึกหัดในใบงำนไดถู้กตอ้ง 
    X       คือ  ท ำแบบฝึกหัดในใบงำนไม่ถูกตอ้ง 
เกณฑ์การประเมิน 
     นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะที่ 2  ถูกตอ้งอย่ำงนอ้ย 3  ขอ้จำก 5  ขอ้  
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
 
ล าดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

การซักถาม
ระหว่างเรียน 

ความ
กระตือรือร้น 

ความ
รับผิดชอบต่อ

หน้าที่ 

ความ
รับผิดชอบต่อ

งานที่
มอบหมาย 

 
รวม 12 
คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ ง   ให้  2  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ ง   ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10-12 ดีมำก 

7-9 ดี 
4-6 พอใช ้
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านทักษะของผู้เรียน  

 
 
ล าดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

การน าเสนอ
ความรู้พื้นฐาน 

การร่วม
อภิปราย 

การสรุป
ความรู้ 

รวม 
 9 คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ ง   ให้  2  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ ง   ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 ดีมำก 
4-6 ดี 
1-3 พอใช ้
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แบบฝึกทกัษะที่ 2  
เร่ือง ล าดับเลขคณิต 

 
ช่ือ………………………………………………………ช้ัน……………เลขที่……………… 

1)  จงหำพจน์ที่ 12  ของล ำดบัเลขคณิต  เมื่อก ำหนดให้   1 7a =  และ  3d = −  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2)  จงหำพจน์ที่ n  ของล ำดบัเลขคณิต  2, 1 , 4 , 7 , 10 ,...− − − −   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3)  จงหำพจน์ที่ 15  ของล ำดบัเลขคณิต  3, 8 , 13 , 18, 23 ,...   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4)  จงหำพจน์ที่ 20 และพจน์ที่ 50  ของล ำดบัเลขคณิตที่มีพจน์ที่ n  เป็น  3n− −   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5)  จงหำพจน์แรกของล ำดบัเลขคณิตที่มี 6 12a =   และ 10 16a =  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยกำรเรียนรู้ 3  ล ำดบัและอนุกรม    เร่ือง ล ำดบัเรขำคณิต 
รำยวิชำ คณิตศำสตร์พื้นฐำน   รหัสวิชำ ค32102  ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 5          
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ภำคเรียนที่   2 ปีกำรศึกษำ  2563 เวลำ 2 ชัว่โมง  
ผูจ้ดัท ำแผนกำรสอน นำงสำววำสนำ  เพช็รพนัธ์ โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศคลองหลวง
           

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  มาตรฐาน ค1.2 เขำ้ใจและวิเครำะห์รูปแบบควำมสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั ล ำดบัและอนุกรม และ
น ำไปใช ้

 ตัวชี้วัด ม.5/2 เขำ้ใจและน ำควำมรู้เก่ียวกบัล ำดบัและอนุกรมไปใช้ 
2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
 2.1 ดำ้นควำมรู้ (K) 
      1. เขำ้ใจควำมหมำยของล ำดบัเรขำคณิต และหำอตัรำส่วนร่วมของล ำดบัเรขำคณิต 

     2. สำมำรถน ำพจน์ที่ n  ของล ำดบัเรขำคณิต มำหำพจน์ต่ำงๆของล ำดบัเรขำคณิต 
     3. เขียนแสดงพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิตได ้

 2.2 ดำ้นทกัษะ/กระบวนกำร (P) 
     1. กำรน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำน และกำรอภิปรำย 
     2. กำรสรุปควำมรู้ 

 2.3 ดำ้นเจตคติ/ค่ำนิยม (A) 
      1. มีควำมสงสัยและมีควำมกระตือรือร้นที่จะหำค ำตอบ 
      2. มีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับมอบหมำย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ดำ้นควำมรู้ (K) 
      1. นักเรียนเข้ำใจควำมหมำยของล ำดับเรขำคณิต  และหำอัตรำส่วนร่วมของล ำดับ
เรขำคณิตได ้

     2.  นักเรียนสำมำรถน ำพจน์ที่ n  ของล ำดับเรขำคณิต มำหำพจน์ต่ำงๆของล ำดับ
เรขำคณิตได ้

     3. นกัเรียนเขียนแสดงพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิตได ้
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 3.3 ดำ้นทกัษะ/กระบวนกำร (P) 
     1. นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอควำมรู้พื้นฐำน และร่วมกำรอภิปรำย 
     2. นกัเรียนสำมำรถสรุปควำมรู้ที่ไดจ้ำกเร่ืองที่เรียนได้ 

 3.2 ดำ้นเจตคติ/ค่ำนิยม (A) 
      1. นกัเรียนมีควำมสงสัยและมีควำมกระตือรือร้นที่จะหำค ำตอบ 
      2. นกัเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับมอบหมำย 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ล ำดบัเรขำคณิต (geometic sequence) คือ ล ำดบัซ่ึงมีอตัรำส่วนของพจน์ที่ 1n+   ต่อพจน์ที่ 
n  เป็นค่ำคงตวัที่เท่ำกนั ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก n   และเรียกค่ำคงตวัที่เป็นผลต่ำงน้ีว่ำ 
อตัรำส่วนร่วม (commom ratio)  ซ่ึงพจน์ที่ n   ของล ำดบัเรขำคณิต คือ  1

1

n

na a r −=   เมื่อ 1a   เป็น
พจน์แรก และมี  r   เป็นอตัรำส่วนร่วมของล ำดบัเรขำคณิต  
5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 ล ำดบัเรขำคณิต 
       5.1.1 กำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิต 
6. รายละเอียดสาระการเรียนรู้ 
 6.1 ล ำดบัเรขำคณิต 

บทนิยาม 3   ล ำดบัเรขำคณิต (geometic sequence) คือ ล ำดบัซ่ึงมีอตัรำส่วนของพจน์ที่ 1n+   ต่อ
พจน์ที่ n  เป็นค่ำคงตวัที่เท่ำกนั ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก n   และเรียกค่ำคงตวัที่เป็นผลต่ำงน้ีว่ำ 
อตัรำส่วนร่วม (commom ratio)  ซ่ึงพจน์ที่ n   ของล ำดบัเรขำคณิต คือ  1

1

n

na a r −=   เมื่อ 1a   เป็น
พจน์แรก และมี  r   เป็นอตัรำส่วนร่วมของล ำดบัเรขำคณิต  
 จำกบทนิยำม ล ำดับ  1 2 3, , ,..., ,...na a a a  จะเป็นล ำดับเรขำคณิต ก็ต่อเมื่อ มีค่ำคงตวั r  

ที่  1n

n

a
r

a

+ =  ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก n  

ตัวอย่างการหาผลต่างร่วมของล าดับเลขคณิต 

1)  11, 2, 4, 8,...,2 ,...n−  เป็นล ำดบัเรขำคณิตที่มี  2   เป็นผลต่ำงร่วม  
2)  ( )1, 1, 1, 1 ,..., 1 ,...

n
− − −  เป็นล ำดบัเรขำคณิตที่มี 1−  เป็นผลต่ำงร่วม  

3)  16, 8, 4, 2,1,...   เป็นล ำดบัเรขำคณิตที่มี  1

2
 เป็นผลต่ำงร่วม  

4)  1, 4, 16, 64, 256,...− − −  เป็นล ำดบัเรขำคณิตที่มี 4−  เป็นผลต่ำงร่วม  
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 นอกจำกน้ียงัสำมำรถก ำหนดล ำดบัเรขำคณิต  1 2 3, , ,..., ,...na a a a  ไดด้งัน้ี  

จำก 1n

n

a
r

a

+ =  ส ำหรับทุกจ ำนวนเต็มบวก n  จะได้ว่ำ 1n na a r+ =   ให้  1a  และ r  เป็นค่ำคงตวั  

จะได ้ 

 
( )

( )

( )

2 1

2

3 2 1 1

2 3

4 3 1 1

2 1

1 1 1

n n

n n

a a r

a a r a r r a r

a a r a r r a r

a a r a r r a r− −

−

=

= = =

= = =

= = =

     

ดงันั้นพจน์ที่ n  ของล ำดบัเรขำคณิต คือ  1

1

n

na a r −=   เมื่อ 1a   เป็นพจน์แรก และมี  r   
เป็นอตัรำส่วนร่วมของล ำดบัเรขำคณิต  

 
ตัวอย่างที ่1)  จงเขียนพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิต 8, 16, 32, 64,...  

วิธีท า จำกล ำดบัเรขำคณิต 8, 16, 32, 64,...   จะได ้ 1 8a =   และ   16
2

8
r = =   

จำก 1

1

n

na a r −=  
จะได ้ ( )18 2n

na −=  

 ( )3 12 2n−=  
22n+=  

ดงันั้น พจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิตน้ี คือ  22n

na +=  
 
ตัวอย่างที ่2)  จงหำพจน์ที่ 7  ของล ำดบัเรขำคณิต 4, 20, 100,...  

วิธีท า จำกล ำดบัเรขำคณิต 4, 20, 100,...   จะได ้ 1 4a =   และ   20
5

4
r = =   

จำก      1

1

n

na a r −=  
จะได ้   ( )7 1

7 4 5a −=  

  ( ) ( )64 5 4 15,625= =  

            62,500=  
ดงันั้น พจน์ที่ 7 ของล ำดบัน้ี คือ  62,500  
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ตัวอย่างที ่3)  จงหำส่ีพจน์แรกของล ำดบัเรขำคณิตที่มี 3

4
 เป็นพจน์แรก  และ 4   เป็นอตัรำส่วนร่วม 

วิธีท า จำกโจทย ์ทรำบว่ำ  1

3

4
a =   และ  4r =  

จะได ้

( )

( )

( )

2 1

3 2

4 3

3
4 3

4

3 4 12

12 4 48

a a r

a a r

a a r

= = =

= = =

= = =

  

ดงันั้น ส่ีพจน์แรกของล ำดบัเรขำคณิตน้ี  คือ  3
, 3, 12

4   และ 48  ตำมล ำดบั  

 
จากตัวอย่างข้างต้น สามารถหาพจน์ทั่วไปของล าดับเรขาคณิต หรือพจน์อื่นๆของล าดับน้ี

ได้จาก  1

1

n

na a r −=   เม่ือ 1a   เป็นพจน์แรก และมี  r   เป็นอัตราส่วนร่วมของล าดับเรขาคณิต    
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    7.1  ขั้นกำรคน้หำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์  (15 นำที) 
             1.  ครูแจ้งหัวขอ้ที่จะเรียนในครั้ งน้ี เร่ือง ล ำดับเรขำคณิต ซ่ึงเป็นกำรเรียนออนไลน์ผ่ำน 
Google Classroom  

2.  ครูตั้งค ำถำมกบันกัเรียนว่ำจะน ำควำมรู้จำกหัวขอ้ ล ำดบัเลขคณิต มำประยุกตใ์ชใ้น 
หัวขอ้น้ีไดอ้ย่ำงไร พร้อมทั้งอธิบำยควำมสอดคลอ้งและแตกต่ำงระหว่ำงสองหัวขอ้น้ี 
    7.2  ขั้นกำรน ำเสนอประสบกำรณ์  (25 นำที) 

1. นักเรียนน ำเสนอควำมรู้จำกหัวขอ้ ล ำดับเลขคณิต ที่สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ช้กบัหัวขอ้ 
ล ำดบัเรขำคณิต  พร้อมทั้งอธิบำยควำมสอดคลอ้งและแตกต่ำงระหว่ำงสองหัวขอ้น้ี 

2. ครูแนะน ำและอธิบำยเพิ่มเติมควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ที่น ำมำใชใ้นหัวขอ้ ล ำดับ
เรขำคณิต และควำมสอดคลอ้งหรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงล ำดบัเลขคณิตกบัล ำดบัเรขำคณิต 
      7.3  ขั้นกำรเขำ้ร่วมอภิปรำย (25 นำที) 

1.  นักเรียนร่วมกันศึกษำบทนิยำม ล ำดับเรขำคณิต และตวัอย่ำงกำรหำอตัรำส่วนร่วมของ
ล ำดับเรขำคณิต พจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิต จำกหนังสือเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ม. 5
เล่ม 1 จำกนั้นร่วมกันอภิปรำยว่ำส่ิงที่นกัเรียนได้ออกมำน ำเสนอนั้น มีควำมถูกตอ้งหรือสอดคล้อง
กบัเร่ืองที่เรียนมำกนอ้ยเพียงใด  
  2.  ครูอธิบำยเน้ือหำเพิ่มเติม พร้อมทั้ งยกตัวอย่ำงประกอบ และสุ่มถำมนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 
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       7.4  ขั้นกำรสรุปสร้ำงควำมรู้ใหม่ (45 นำที) 
    1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรเรียนในหัวขอ้น้ี และระบุว่ำกำรเรียนเร่ืองน้ีต้อง
ใช้ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์อะไรบ้ำง รวมทั้งจะน ำควำมรู้จำกหัวข้อ ล ำดับเลขคณิต มำ
ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่ำงไรบำ้ง พร้อมอธิบำย  

2. นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะที่ 3 จ ำนวน 5 ขอ้ โดยครูโพสตแ์บบฝึกทกัษะลงใน Google  
Classroom ให้นกัเรียนดูโจทย ์แลว้เขียนแบบฝึกทกัษะลงสมุด จำกนั้นถ่ำยรูปส่งในงำนที่มอบหมำย
ไว ้ซ่ึงครูจะก ำหนดเวลำ 30 นำที พร้อมกบัร่วมกนัเฉลย ซ่ึงครูจะแชร์หนำ้จอ และเขียนลงในไอแพด  
        7.5  ขั้นกำรประยุกตใ์ช ้ (10 นำที) 

   1. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัสรุปหลกักำรหำพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิต และสรุปว่ำ 
ล ำดับเลขคณิตกับล ำดับเรขำคณิตมีควำมสอดคล้องและแตกต่ำงกันอย่ำงไร และแนวทำงกำรน ำ
ควำมรู้ในหัวขอ้น้ีไปประยุกตใ์ชใ้นหัวขอ้ต่อไปไดอ้ย่ำงไร 

8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 ส่ือกำรเรียนรู้ 

    1. หนงัสือเรียน รำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.5 เล่ม 1 
    2. แบบฝึกทกัษะที่ 3 ล ำดบัเรขำคณิต 
8.2 แหล่งเรียนรู้ 
    1. Google Classroom 

9. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนเขำ้ใจควำมหมำย
ของล ำดบัเรขำคณิต และหำ
อตัรำส่วนร่วมของล ำดบั
เรขำคณิตได ้
2. นกัเรียนสำมำรถหำพจน์ที่ 
n ของล ำดบัเรขำคณิตมำหำ 
พจน์ต่ำงๆของล ำดบั
เรขำคณิตได ้

 
ทดสอบควำมรู้โดยให้
นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะ
ที่ 3 

 
แบบฝึกทกัษะที่ 3 

 
นกัเรียนท ำไดถู้กตอ้ง
อย่ำงนอ้ย 3 ขอ้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
1. นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอ
ควำมรู้พื้นฐำนและร่วมกำร
อภิปรำยได ้
2. นกัเรียนสำมำรถสรุป
ควำมรู้ที่ไดจ้ำกเร่ืองที่เรียน
ได ้

 
สังเกตพฤติกรรมกำร
แสดงออกดำ้นทกัษะของ
ผูเ้รียน 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรมกำร
แสดงออกดำ้น
ทกัษะของผูเ้รียน 

 
นกัเรียนมีพฤติกรรม
กำรแสดงออกดำ้น
ทกัษะในระดบัด ี

ด้านเจตคติ/ค่านิยม (A) 
1. นกัเรียนมีควำมสงสัยและ
มีควำมกระตือรือร้นที่จะหำ
ค ำตอบ  
2. นกัเรียนมีควำมรับผิดชอบ
ต่อหนำ้ที่และงำนที่ไดร้ับ
มอบหมำย 

 
สังเกตพฤติกรรม
รำยบุคคล 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม
รำยบุคคล 

 
นกัเรียนมีพฤติกรรม
อยู่ในระดบัด ี
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

10.1 ผลกำรสอน 
……………………………………………………………………………………………

 ……………………….…………………………………………………………………… 
……………………….…………………………………………………………………… 
10.2 ปัญหำที่พบ 
……………………………………………………………………………………………

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

    10.3 แนวทำงกำรแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………

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

 
 
 

…………………………….. 
(นำงสำววำสนำ    เพช็รพนัธ์) 
   ………./………./……… 
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แบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียน  

แบบฝึกทกัษะที่ 3  ล าดับเรขาคณิต 

วิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน  รหัสวิชำ ค32102     ชั้นมธัยมศึกษำปีที่  5    เร่ือง ล ำดบัเรขำคณิต 

เลขที่ ช่ือ-นำมสกุล 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
หมายเหต ุ  ให้บนัทึกโดยใชเ้คร่ืองหมำย 

       คือ  ท ำแบบฝึกหัดในใบงำนไดถู้กตอ้ง 
    X       คือ  ท ำแบบฝึกหัดในใบงำนไม่ถูกตอ้ง 
เกณฑ์การประเมิน 
     นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะที่ 3  ถูกตอ้งอย่ำงนอ้ย 3 ขอ้จำก 5 ขอ้  
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
 
ล าดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

การซักถาม
ระหว่างเรียน 

ความ
กระตือรือร้น 

ความ
รับผิดชอบต่อ

หน้าที่ 

ความ
รับผิดชอบต่อ

งานที่
มอบหมาย 

 
รวม 12 
คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ ง   ให้  2  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ ง   ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10-12 ดีมำก 

7-9 ดี 
4-6 พอใช ้
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านทักษะของผู้เรียน  

 
 
ล าดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

การน าเสนอ
ความรู้พื้นฐาน 

การร่วม
อภิปราย 

การสรุป
ความรู้ 

รวม 
 9 คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ ง   ให้  2  คะแนน 
ปฏิบตัิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ ง   ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 ดีมำก 
4-6 ดี 
1-3 พอใช ้
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แบบฝึกทกัษะที่ 3 
เร่ือง ล าดับเรขาคณิต 

 
ช่ือ………………………………………………………ช้ัน……………เลขที่……………… 

1)  จงหำพจน์ที่ 11  ของล ำดบัเรขำคณิต  2, 10, 50, 250,...− −  และ  3d = −  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2)  จงหำพจน์ที่ n  ของล ำดบัเรขำคณิต  2, 4 , 8 ,...− −   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3)  จงหำอตัรำส่วนร่วมของล ำดบัเรขำคณิตที่มี 3 12a =    และ  6 96a =   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4)  จงหำพจน์แรกของล ำดบัเรขำคณิตที่มี 16  เป็นพจน์ที่ห้ำ และ 2  เป็นอตัรำส่วนร่วม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5)  162  เป็นพจน์ที่เท่ำใดของล ำดบัเรขำคณิต 2 , 6 , 18 ,...−   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง ล าดับและอนุกรม 

 
ช่ือ…………..………………………………………………ช้ัน………….………เลขที่…………… 

ค าชี้แจง : จงกำกบำท X เลือกค ำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงขอ้เดยีวลงในกระดำษค ำตอบ  

   (30 ขอ้ 30 คะแนน)  ตวัช้ีวดั ค1.2 ม.5/2  

1. ขอ้ใดคือพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเลขคณิต 

8,3, 2, 7,...− −  
ก. 2na n= −             ข.  2na n= − +  

ค.  5 13na n= − +     ง.  2 1na n= +  

2. ขอ้ใดคือพจน์ที่ 30  ของล ำดบัเลขคณิต

1,8,15,22,...  

ก.  91     ข.  150      ค. 204     ง.  273  

3. จงหำจ ำนวนที่อยู่ระหว่ำง  6  และ 20  ที่ท ำ

ให้จ ำนวนทั้งสำมนั้นเป็นพจน์เรียงกนัในล ำดบั

เลขคณิต 

ก.  9a =      ข.  10a =       

ค.  11a =     ง.  13a =  

4. จงหำ ,a b  และ c   ของล ำดบัเลขคณิต  

4, , , , 16,...a b c  
ก.  6, 8, 10a b c= = =  

ข.  7, 10, 13a b c= = =  

ค.  8, 10, 12a b c= = =  

ง.   9, 11, 13a b c= = =  

5.  ถำ้สำมพจน์แรกของล ำดบัเลขคณิต คือ 
205, 192, 179  จงหำว่ำ 107−   เป็นพจน์ที่
เท่ำไร   
ก.  10       ข.  15       ค.  20       ง.   25  
6.  ท ำงำนในปีแรกไดเ้งินเดือน 15,000 บำท ถำ้
ไดร้ับเงินเดือนเพิ่มข้ึนปีละ 300 บำท จงหำว่ำ
อีก 10 ปีขำ้งหนำ้ จะไดร้ับเงินเดือนเท่ำใด 
ก.  15,300    บำท     ข.  16,800    บำท        
ค.  17,000    บำท      ง.  18,000   บำท  
7. ล ำดบัเลขคณิต 43, 34, 25,...− − −

 
 มี

จ ำนวนพจน์ที่มีค่ำนอ้ยกว่ำ 300  ทั้งหมดก่ีพจน์ 
ก.  25       ข.  31      ค.  39       ง.   44  
8. ถำ้ 1 2 3, , ,...a a a  เป็นล ำดบัเลขคณิต ซ่ึง 

30 10 30a a− =  แลว้ผลต่ำงร่วมของล ำดบัเลข

คณิตน้ีมีค่ำเท่ำกบัขอ้ใด 

ก.  1        ข.  1.25        ค.  1.5       ง.   2  
9. ขอ้ใดคือพจน์ทัว่ไปของล ำดบัเรขำคณิต 

2a, , ,...ab ab  

ก.  na ab=            ข.  2 1n

na ab +=  

ค.  1n

na ab −=        ง.  2 12 n

na ab +=  
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10. ขอ้ใดคืออตัรำส่วนร่วมของล ำดบัเรขำคณิต  
5 25

3, , ,...
4 48  

ก. 5

12
    ข.  15

4
      ค. 3

4
      ง.  2

3
 

11. ขอ้ใดคือพจน์ที่ 8 ของล ำดบัเรขำคณิต 
1 1

1, , ,...
2 4

 

ก.  1

7
      ข.  1

56
     ค.  1

128
      ง.   2  

12. ขอ้ใดคือพจน์ที่ n  ของล ำดบัเรขำคณิต 

128,64,32,...  

ก. 
1

1
128

2

n

na

−

 
=  

 
  ข. ( )

1
64 2

n

na
−

=           

ค. 
1

1
64

2

n

na

−

 
=  

 
    ง.  1128n

na −=  

13. จงหำจ ำนวนจริงซ่ึงอยู่ระหว่ำง 3 และ 27 ที่

ท ำให้จ ำนวนทั้งสำมเรียงกนัเป็นล ำดบั

เรขำคณิต 

ก.  3      ข.  9      ค.  5      ง.   11 
14.  ล ำดบัเรขำคณิต  1,3,9,..., 2187    มีก่ีพจน์ 

ก.  6        ข.  7        ค.  8        ง.   9  
15. ก ำหนดให้ 1 2 3, , ,...a a a  เป็นล ำดบั

เรขำคณิต โดยที่ 1 2a = และ 3 200a =    

จงหำว่ำ 2a
 
มีค่ำเท่ำกบัขอ้ใด 

ก. 20−     ข. 40−     ค. 60−      ง. 100  
 

16. 486−   เป็นพจน์ที่เท่ำไรของล ำดบั

เรขำคณิต 2, 6,18,...−  

ก.  6        ข.  9         ค.  11        ง.   13  
17. ขอ้ใดคือผลบวก 20 พจน์แรกของอนุกรม
เลขคณิต 2 5 8 11 14 ...+ + + + +   
ก. 420     ข. 590      ค. 600    ง. 610  
18. ขอ้ใดคือผลบวกของอนุกรมเลขคณิต 

3 7 11 15 .... 87+ + + + +  
ก. 850     ข. 950     ค. 990     ง. 1,000  
19. ถำ้อนุกรมเลขคณิต 
1 4 7 .... 477m+ + + + =  แลว้  m   มีค่ำ
เท่ำใด  
ก.  49      ข.  52      ค.  54      ง.  60  
20. ขอ้ใดคือผลบวก 7  พจน์แรกของอนุกรมที่
ไดจ้ำกล ำดบัเลขคณิต 7 ,15, 23,....  
ก.  196      ข.  200     ค.  210    ง.  217  
21. หอประชุมแห่งหน่ึงเกำ้อ้ีแถวแรก 12 ตวั 
แถวที่สอง 14 ตวั แถวที่สำม 16 ตวั เป็นเช่นน้ี
เร่ือยๆ ถำ้จดัเกำ้อ้ีในหอประชุมทั้งหมด 15 แถว 
จะมีเกำ้อ้ีในหอประชุมน้ีทั้งหมดก่ีตวั 
ก. 320  ตวั             ข. 370  ตวั   
ค. 390  ตวั              ง. 410  ตวั        
22. ขอ้ใดคือส่ีพจน์แรกของอนุกรมเรขำคณิต 
เมื่อก ำหนดให้  1 10a =  และ 2r =   
ก.  10 15 20 25+ + +   
ข.  10 20 30 40+ + +      
ค.  10 25 40 55+ + +                  
ง.  10 20 40 80+ + +  
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23.  ขอ้ใดคือผลบวก 8 พจน์แรกของอนุกรม

เรขำคณิต  1 1 1
1 ...

2 4 8

   
+ − + + − +   
   

 

ก.  64

128
              ข.  13

64
     

ค.  85

128
               ง.  255

256
 

24. อนุกรมเรขำคณิต มีผลบวก 4  พจน์แรก
เท่ำกบั 60  และพจน์ที่ 4  มีค่ำเป็นส่ีเท่ำของ
พจน์ที่ 2  ขอ้ใดคือผลบวก 8พจน์แรกของ
อนุกรมน้ี 
ก. 634                   ข.  1,005  
ค. 1,020                ง.  2,042  
25. ขอ้ใดคือผลบวกของอนุกรมเรขำคณิต 

( )1 2 4 ... 256+ − + + +  
ก.  124       ข. 167      ค. 171    ง.213  
26. ก ำหนดให้  1 5 , 2a r= = −   และ 

80na =   จงหำ n   และ  nS   
ก. 5 , 25nn S= =        
ข. 5 , 35nn S= =       
ค.  5 , 45nn S= =         
ง.  5 , 55nn S= =  
 
 
 

27. วินยัออมเงินวนัแรก 20 บำท วนัที่สอง 40 
บำท วนัที่สำม 80 บำท เป็นเช่นน้ีเร่ือยๆ เมื่อ
ครบ 7 วนั วินยัจะมเีงินออมทั้งหมดเท่ำใด 
ก. 2,500  บำท            ข.  2,540  บำท 
ค. 2,580   บำท          ง.  3,000บำท 
28. ฝำกเงินกบัธนำคำรจ ำนวน 10,000 บำท มี
อตัรำดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบ
ทบตน้ จงหำเงินรวมเมื่อฝำกครบ 3 ปี 
ก. 10,900.27  บำท  ข. 10,917.27  บำท 
ค. 10,920.27   บำท        ง.  10,927.27  บำท 
29. ถำ้ตอ้งกำรให้ในบญัชีมีเงิน 10,000 บำท 
เมื่อส้ินสุด 3 ปี ซ่ึงธนำคำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบตน้
ทุกเดือน จะตอ้งฝำกเงินตน้ไวเ้ท่ำใด 
ก. 8,609  บำท           ข.  8,609.76  บำท 
ค. 8,699.76   บำท     ง.  8,906.67  บำท 
30. ถำ้ฝำกเงิน 50,000 บำท ไดร้ับอตัรำดอกเบี้ย 
4% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบตน้ทุกไตร
มำส จงหำเงินรวม เมื่อฝำกครบ 2  ปี 
ก. 54,142.83   บำท        ข. 54, 420.37  บำท 
ค. 54,542.83   บำท        ง. 54,600.83   บำท 
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แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เร่ือง ล าดับและอนุกรม 

ค าชี้แจง : จงแสดงวิธีท ำอย่ำงละเอียดลงในกระดำษค ำตอบ  (5 ขอ้ 15 คะแนน)  ตวัช้ีวดั ค1.2 ม.5/2 

ช่ือ…………..……………….…………………………ช้ัน………….………เลขที่……………… 

1. ถำ้ 39  และ51 เป็นพจน์สองพจน์ของล ำดบัเลขคณิตที่มีพจน์อีกหน่ึงพจน์อยู่ระหว่ำงพจน์ทั้ง

สองน้ี  จงหำพจน์ที่อยู่ระหว่ำงสองพจน์น้ี 

……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. เมื่อน ำจ ำนวนจริงจ ำนวนหน่ึงไปบวกกบัแต่ละจ ำนวนต่อไปน้ี คือ  10 , 25    และ  55   แลว้

ผลบวกที่ไดจ้ะเป็นพจน์ 3  พจน์เรียงกนัเป็นล ำดบัเรขำคณิต  จงหำจ ำนวนจริงที่น ำไปบวก 

……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต 2 5 8 11 ... 155+ + + + +   มีทั้งหมดก่ีพจน์  

……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. ถำ้ผลบวกของอนุกรมเท่ำกบั 765  แลว้อนุกรมเรขำคณิต 3 6 12 ...+ + +   จะมทีั้งหมดก่ีพจน์  

……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. ฝำกเงิน 10,000 บำท  มีอตัรำดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบตน้ทุก 6 เดือน เมื่อส้ินปีที่ 

5  จะมีเงินรวมเท่ำใด 

……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

ค าชี้แจง : แบบสอบถำมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องกำรทรำบควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำร
จดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ ในวิชำคณิตศำสตร์ ซ่ึงพิจำรณำ 4 ดำ้น คือ 1) ดำ้นครูผูส้อน 2) ดำ้น
กำรจดักำรเรียนรู้ 3) ดำ้นเน้ือหำ และ 4) ดำ้นประโยชน์ที่ไดร้ับ โดยใส่เคร่ืองหมำย  ( )  ลงในช่อง
ระดบัควำมพึงพอใจ  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านครูผู้สอน 
1. ครูก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้อย่ำงชดัเจน      
2. ครูมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเน้ือหำที่สอน      
3. ครูสำมำรถอธิบำยเน้ือหำให้ผูเ้รียนเขำ้ใจไดง่้ำย      
4. ครูมีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอนมำอย่ำงดี      
5. ครูเอำใจใส่และจริงจงัต่อกำรเรียนกำรสอน      
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
6. นกัเรียนมีควำมสนใจต่อกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์ 

     

7. นกัเรียนมีควำมเขำ้ใจในบทเรียนจำกกำรจดักำร
เรียนรู้เชิงประสบกำรณ์มำกข้ึน 

     

8. ขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์มี
ควำมเหมำะสมกบัเน้ือหำที่เรียน 

     

9. กำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดม้ีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในบทเรียนมำก
ข้ึน 

     

10. กำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เนน้ให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านเน้ือหา 
11. ครูน ำเสนอเน้ือหำในบทเรียนที่น่ำสนใจและ
เขำ้ใจไดง้่ำย 

     

12. มีกำรจดัล ำดบัควำมยำกง่ำยของเน้ือหำ      
13. เน้ือหำในบทเรียนช่วยส่งเสริมกระบวนกำร
คิดวิเครำะห์เพื่อแกปั้ญหำ 

     

14. เน้ือหำในบทเรียนสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตจริงได ้

     

15. เน้ือหำในบทเรียนมีควำมสอดคลอ้งตำม
หลกัสูตร 

     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
16. สำมำรถน ำกำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์
ไปประยุกตใ์ชก้บักำรเรียนวิชำอ่ืนๆได้ 

     

17. สำมำรถน ำทกัษะควำมรู้ใหม่ๆไปประยุกตใ์ช้
ในบทเรียนอ่ืนได ้

     

18. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงข้ึน      
19. นกัเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำทำง
คณิตศำสตร์สูงข้ึน 

     

20. สำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำนหรือนวตักรรม
ใหม่ๆจำกกำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ได ้

     

       
       ข้อเสนอแนะ 
   ……………………………………………………………………………..……………………… 
   ……………………………………………………………………………..……………………… 
   ……………………………………………………………………………..………………………



   

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตารางที่ 4.4  ตำรำงแสดงค่ำเฉล่ียระดับควำมคิดเห็นของผู ้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบ
คุณภำพของแผนกำรจดักำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ที่ใชก้ำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 

 ตารางที่ 4.5  ตำรำงแสดงค่ำดัชนีควำมสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำง
 กำรเรียนคณิตศำสตร์ 
 ตารางที่ 4.6  ตำรำงแสดงค่ำระดบัควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำม 
 เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์  
 ตารางที่ 4.7  ตำรำงแสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถ  
 กำรแกปั้ญหำทำงคณิตศำสตร์ 
 ตารางที่ 4.8  ตำรำงแสดงค่ำระดบัควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำม
 เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถกำรแกปั้ญหำทำงคณิตศำสตร์ 
 ตารางที่ 4.9  ตำรำงแสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
 นกัเรียนที่มีต่อกำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงค่ำเฉล่ียระดบัควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญในกำรตรวจสอบคุณภำพของแผนกำร
จดักำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ที่ใชก้ำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์  
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ด้านเป้าหมาย 

1.1 สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น 
พื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 

5.00 0.00 เหมำะสมมำกที่สุด 

1.2 มีกำรระบุสำระที่.../ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั/ผลกำรเรียนรู้ 

4.33 0.58 เหมำะสมมำก 

2. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เขียนเป็นขอ้ควำมที่ชดัเจนเขำ้ใจง่ำย 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
2.2 สอดคลอ้ง และครอบคลุมตวัช้ีวดั/ผลกำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
2.3 สอดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ 4.67 0.58 เหมำะสมมำกที่สุด 
2.4 ครอบคลุมทั้งดำ้นควำมรู้/ทกัษะ/คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคแ์ละสมรรถนะตำมหลกัสูตร 

4.33 0.58 เหมำะสมมำก 

2.5 สำมำรถวดัผลและประเมินผลได ้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
3. ด้านสาระส าคัญ/แนวคิดหลัก 

3.1 มีควำมถูกตอ้ง 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
3.2 มีควำมชดัเจน 4.67 0.58 เหมำะสมมำกที่สุด 
3.3 สอดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ 4.67 0.58 เหมำะสมมำกที่สุด 
4. ด้านสาระการเรียนรู้ 

4.1 ถูกตอ้งและชดัเจน 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
4.2 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
4.3 เหมำะสมกบัระดบั และวยัของผูเ้รียน 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
4.4 เหมำะสมกบัเวลำในกำรจดักำรเรียนรู้ 4.67 0.58 เหมำะสมมำกที่สุด 
4.5 มีควำมต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กัน 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

5. ด้านหลักฐานการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 4.67 0.58 เหมำะสมมำกที่สุด 
5.2 เหมำะสมกบัระดบั และวยัของผูเ้รียน 4.67 0.58 เหมำะสมมำกที่สุด 
5.3 ภำระงำน/ชิ้นงำนเหมำะสมกบัสำระกำรเรียนรู้ 3.68 0.58 เหมำะสมมำก 
5.4 จ ำนวนภำระงำน/ชิ้นงำน 3.68 0.58 เหมำะสมมำก 
6. ด้านการวัดการประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
6.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
6.3 วิธีวดัผลประเมินผล เคร่ืองมือวดัผลประเมินผล     
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้และกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 

4.00 0.00 เหมำะสมมำก 

6.4 แบบวดัผลประเมินผลครอบคลุมทั้งดำ้นควำมรู้ 
ทกัษะ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสมรรถนะ 
ตำมหลกัสูตร 

4.00 0.00 เหมำะสมมำก 

6.5 เกณฑก์ำรวดัประเมินผลครอบคลุมทั้งดำ้น
ควำมรู้  ทกัษะ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
สมรรถนะตำมหลกัสูตร 

4.00 0.00 เหมำะสมมำก 

7. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

7.1 สอดคลอ้งกบันวตักรรม 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
7.2 สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
7.3 มีควำมเหมำะสมกบัระดบั และวยัของผูเ้รียน 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
7.4 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

8. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.1 สอดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ และจุดประสงค์
กำรเรียนรู้ 

4.00 0.00 เหมำะสมมำก 

8.2 ล ำดบัขั้นตอนกำรจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบั
กระบวนกำรจดักิจกำรเรียนรู้ 

4.33 0.58 เหมำะสมมำก 

8.3 มีควำมยำก ง่ำย เหมำะสมกบัเวลำ และระดบัชั้น  
เรียน 

4.33 0.58 เหมำะสมมำก 

8.4 มีกำรจดักิจกรรมที่เนน้ทกัษะกระบวนกำรคิด 
กำรลงมือปฏิบตัิและสร้ำงองค์ควำมรู้ 

4.00 0.00 เหมำะสมมำก 

8.5 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
9. ด้านส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 สอดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
9.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
9.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.00 0.00 เหมำะสมมำก 
9.4 มีควำมหลำกหลำย สอดคลอ้งกบัวยั และ
ควำมสำมำรถของผูเ้รียน 

4.67 0.58 เหมำะสมมำกที่สุด 

9.5 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรใชส่ื้อ/แหล่งเรียนรู ้ 4.33 0.58 เหมำะสมมำก 
รวม 4.25 0.10 เหมาะสมมาก 

 
 ผลกำรประเมินโดยผู ้เช่ียวชำญ พบว่ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผูว้ิจัยสร้ำงข้ึนมีควำม
เหมำะสมในระดบัดีมำก 
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ตารางที่  4.5  แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ 
 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
7 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
21 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R  IOC  แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

23 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
24 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
 จำกตำรำงที่ 4.5 แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ มีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.67 – 1.00  
 
ตารางที่ 4.6  ตำรำงแสดงค่ำระดบัควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำมเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
1 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
2 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
3 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
4 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
5 0.50 0.47 ใชไ้ด ้
6 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
7 0.63 0.33 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
8 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
9 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
10 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
11 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
12 0.67 0.40 ใชไ้ด ้
13 0.63 0.33 ใชไ้ด ้
14 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
15 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
16 0.67 0.40 ใชไ้ด ้
17 0.67 0.53 ใชไ้ด ้
18 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
19 0.50 0.47 ใชไ้ด ้
20 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
21 0.67 0.40 ใชไ้ด ้
22 0.57 0.47 ใชไ้ด ้
23 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
24 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
25 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
26 0.50 0.47 ใชไ้ด ้
27 0.43 0.47 ใชไ้ด ้
28 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
29 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
30 0.57 0.47 ใชไ้ด ้

 
 จำกตำรำงที่ 4.6 แสดงค่ำระดบัควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำม
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ จะได้ว่ำ มีค่ำควำมยำกง่ำย อยู่
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ระหว่ำง 0.43 - 0.67  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก อยู่ระหว่ำง 0.33 - 0.53 และค่ำควำมเช่ือมั่นของข้อสอบ 
เท่ำกบั 0.85 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถกำรแกปั้ญหำทำง
   คณิตศำสตร์ 
 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R  IOC  แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
 จำกตำรำงที่ 4.7 แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถกำร
แกปั้ญหำทำงคณิตศำสตร์   มีค่ำ IOC เท่ำกบั 1.00  

 
ตารางที่ 4.8  ตำรำงแสดงค่ำระดบัควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำมเช่ือมัน่
ของ    แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถกำรแกปั้ญหำทำงคณิตศำสตร์ 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
1 0.63 0.45 ใชไ้ด ้
2 0.55 0.50 ใชไ้ด ้
3 0.42 0.75 ใชไ้ด ้
4 0.80 0.40 ใชไ้ด ้
5 0.60 0.50 ใชไ้ด ้

  
 จำกตำรำงที่ 4.8 แสดงค่ำระดบัควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำม
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ จะไดว้่ำ มีค่ำควำมยำกง่ำย 
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อยู่ระหว่ำง 0.42 - 0.80 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก อยู่ระหว่ำง 0.40 – 0.75 และค่ำควำมเช่ือมัน่ของข้อสอบ 
เท่ำกบั 0.83 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อ
ผล    กำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
7 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
8 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

18 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
20 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

  
 จำกตำรำงที่ 4.9 แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC)  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
นกัเรียนที่มีต่อผลกำรจดักำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ มีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.67 – 1.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ภาพแสดงบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ 
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ภาพแสดงบรรยากาศการเรียนการสอนและผลงานของนักเรียน 
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