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 The purpose of this research was to compare the learning achievement, attitudes 
toward mathematics for weighting and measuring of grade 3 students with learning 
cognitive guided instruction concentrated on the connecting between mathematics and skills 
in daily-life. 
 The sample used in this research were grade 3 students of Sainamtip School, 
Khet Klongtey, Bangkok in the first semester of the 2012 academic year, one class 
consisted of 34 students. They were selected by Simple Random Sampling. The 
instruments used in this study were 10 lesson plans, an achievement test and an attitude 
toward mathematics questionnaire. The research used One-Group Pretest-Posttest Design. 
The statistics used to analyze the data were t-test dependent samples 
 The results were as follows: 
  1. Student’s learning achievement in mathematics for weighting and measuring 
of grade 3 students with learning cognitive guided instruction concentrated on the 
connecting between mathematics and skills in daily-life were higher than before the 
experiment and significantly at the level .01 
  2. Student’s learning attitudes toward mathematics for weighting and 
measuring of grade 3 students with learning cognitive guided instruction concentrated on 
connecting between mathematics and skills in daily-life were higher than before the 
experiment and significantly at the level .05 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ภมิูหลงั 
 คณติศาสตรเ์ป็นศาสตรแ์หง่การคดิ มบีทบาทสาํคญัต่อการพฒันาความคดิของมนุษย ์ทาํให ้
มนุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอื
สถานการณ์ไดอ้ย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ แกป้ญัหา และนําไปใช ้
ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มปีระโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติในทุกดา้น ช่วยพฒันาคุณภาพ
ชวีติใหด้ขีึน้และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 56) 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื่องมอืที่ปลูกฝงัอบรมใหน้ักเรยีนมคีุณสมบตั ินิสยั ทศันคติ และ
ความสามารถทางสมองบางประการ เช่น ความเป็นคนช่างสงัเกต การรู้จ ักคิดอย่างมีเหตุผล 
ตลอดจนความสามารถในการวเิคราะห์ปญัหา และความสําคญัของคณิตศาสตร์ในแง่วฒันธรรม 
เพราะคณิตศาสตร์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่วนหน่ึงที่คนรุ่นก่อนได้คิดสร้างสรรค์ไว้ และ
ถ่ายทอดถงึรุ่นหลงั ทัง้ยงัมเีรื่องใหศ้กึษาคน้ควา้อกีมากโดยไม่ต้องคํานึงถงึผลทีจ่ะนําไปใชต่้อไป 
(สมชาย ชชูาต.ิ  2542: 77) นอกจากน้ีคณติศาสตรย์งัเป็นวชิาทีม่บีทบาทต่อสงัคม ช่วยใหม้นุษยค์ดิ 
และตดัสนิใจเรือ่งราวต่างๆ โดยใชเ้หตุผล ฝึกใหค้ดิ พดู เขยีนหรอืทาํงานเป็นขัน้ตอน และเป็นเครื่องมอื
ทีช่ว่ยใหว้ทิยาการและเทคโนโลยต่ีางๆ เจรญิกา้วหน้า (ละออง จนัทรเ์จรญิ. 2540: 3-4) 
 จากความสําคญัของคณิตศาสตรด์งักล่าว พบว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่คีวามสําคญัต่อ
การดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ในสภาพความเป็นจริงการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของประเทศไทยยงัไม่ประสบความสําเรจ็เท่าที่ควร ดงัจะเหน็ได้จากการประเมนิผล  
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (2554: ออนไลน์) หรอื O-NET (Ordinary National 
Education Testing) ของสาํนักทดสอบทางการศกึษา กรมวชิาการ ทีไ่ดป้ระเมนิคุณภาพการศกึษา
ด้านความรู้ความคิดของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ตัง้แต่ปี พ.ศ.2551-2553 พบว่า คณิตศาสตรม์คีะแนนตํ่าลงเรื่อยๆ และทัง้ 3 ปี 
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนเตม็ และจากการประเมนิผลการสอบทางการศกึษา
ระดบัชาต ิ(National Test) ในกลุ่มสาระการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบว่า 
โรงเรยีนขนาดเลก็และโรงเรยีนขนาดกลางมคี่าเฉลีย่ของคะแนนในสาระการวดัน้อยทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 
44.01 และ 44.81 ตามลําดบั (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2554: ออนไลน์) จาก
ปญัหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดส้าํรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โดยใชก้ารสมัภาษณ์ 
เกี่ยวกบัปญัหาการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรเ์กี่ยวกบัการวดั และแนวทางการจดัการเรยีน
การสอนให้มปีระสทิธิภาพของครูระดบัประถมศึกษา จํานวน 6 คน เป็นครูสงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จาํนวน 2 คน ครสูงักดัมหาวทิยาลยั จาํนวน 2 คน และ
ครูสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน  จากผลการสมัภาษณ์ถงึปญัหาการจดัการเรยีนการสอน



2 
 

เรื่องการวดัพบว่า ครูสอนตามเน้ือหาในหลกัสูตร ขาดการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นรูปธรรมและ
ขาดการสอนให้นักเรียนฝึกคิด และจากการสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนให ้            
มปีระสทิธภิาพ คร ู 5 ใน 6 คน มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่ป็น
นามธรรม เขา้ใจยาก ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนครคูวรเน้นใหน้ักเรยีนฝึกปฏบิตัจิรงิ เพื่อทํา
ใหน้ักเรยีนเหน็ภาพและเขา้ใจหลกัการทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ นอกจากน้ียงัจะทําใหน้ักเรยีนรูส้กึ
สนุกไปกบัการเรยีนการสอนเพราะได้สมัผสักบัเครื่องมอืและอุปกรณ์จรงิ ซึ่งจะทําให้นักเรยีนไม่เบื่อ
หน่าย และเกดิความสนใจในการเรยีนมากขึน้ 
 จากการศกึษาปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรด์งักล่าว พบว่า การจดั     
การเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์นสาระการวดัควรสอนใหน้กัเรยีนไดเ้ชื่อมโยงความรูท้างคณิตศาสตร์
กบัชวีติประจาํวนั เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถผสมผสานแนวคดิทางคณิตศาสตรท์ีม่คีวามสมัพนัธก์นัให้
รวมเป็นองค์ประกอบเดยีวกนั ฝึกทกัษะด้วยประสบการณ์จรงิ แก้ปญัหาและสามารถนําไปใช้ใน
ชวีติประจาํวนัไดจ้รงิ เหน็คุณค่าและประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร ์(อมัพร มา้คนอง. 2553: 13) ซึง่
การจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (Cognitive Guided Instruction: CGI) เป็น     
การจดัการเรยีนการสอนรูปแบบหน่ึงทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นวธิกีารสอนทีม่ปีระสทิธภิาพสูงทีจ่ะ
ช่วยใหค้รูสามารถจดัการเรยีนการสอนใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างเขา้ใจเหตุผลทางคณิตศาสตรไ์ด้
(Jeremy Kilpatrick, editors. 2001: 389) เพราะเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีอ่ยู่บนพืน้ฐาน
ความคดิความเขา้ใจของนกัเรยีน เน้นใหน้กัเรยีนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง โดยมคีรเูป็นผู้
แนะแนวทางใหน้ักเรยีนคดิอย่างต่อเน่ือง จนเกดิการเรยีนรูใ้นเน้ือหา การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มี
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอน ดงัน้ี (1) ครูนําเสนอปญัหาตามจุดประสงค์และความมุ่งหมาย
ที่ตัง้ไว ้ (2) ครูช่วยแนะให้นักเรียนมีความเข้าใจในปญัหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระใน    
การแกป้ญัหา (3) นักเรยีนรายงานคาํตอบและวธิกีารแกป้ญัหาพรอ้มเหตุผล (4) นักเรยีนทัง้ชัน้
ช่วยกนัอภปิรายคาํตอบและวธิกีารทีแ่ตกต่าง (Carpenter. 2000:1) การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทาํให้
นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนคณิตศาสตร ์เหน็ความชดัเจนของวชิาคณิตศาสตร ์เกดิความมัน่ใจ 
เชื่อว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเหตุผลที่นักเรียนสามารถทําความเข้าใจได้ และตระหนัก              
ว่าคณิตศาสตร์สามารถนําไปใช้ไดจ้รงิในชวีติประจําวนั (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย.ี2547: 3) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของเวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร (2551: 190-202)         
ทีพ่ฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีใ่ชท้กัษะการใหเ้หตุผลและการเชื่อมโยง
โดยบูรณาการสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ เรื่องการวเิคราะหข์อ้มูลกบัสิง่แวดล้อมศกึษาสําหรบั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ซึ่งพบว่า หลงัการทดลองนักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยดา้นทกัษะการให้
เหตุผล ดา้นทกัษะการเชื่อมโยง เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์และคะแนนดา้นสาํนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
สงูขึน้อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิและนอกจากน้ีการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ยงัเป็นการเรยีนการสอน 
ทีช่่วยใหน้ักเรยีนพฒันาความเขา้ใจคณิตศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเอง ทําใหน้ักเรยีนรูจ้กัแกป้ญัหาอย่างมี
เหตุผล ดงังานวจิยัของคารเ์พนเทอรท์ีศ่กึษาผลการใชแ้นวการสอนแบบแนะใหรู้ค้ดิ พบว่านักเรยีน
ทีไ่ดร้บัการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มคีะแนนความสามารถทางการบวกและการลบ และคะแนน
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ความสามารถในการแก้ปญัหาสูงกว่านักเรยีนที่ได้รบัการสอนแบบปกตอิย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ
(Carpenter et al. 1989: 499-531) และงานวจิยัของวลิเลสซเีนอร ์และเคปเนอร ์(Villasener&Kepner. 
1993: 62-69) ทีไ่ดท้าํการสาํรวจ  การใชแ้นวการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ของโรงเรยีนขนาดใหญ่ใน
แถบตะวนัตกตอนกลาง พบวา่ นกัเรยีนในชัน้เรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ไดค้ะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาที่มลีกัษณะเป็นโจทย์ปญัหาสูงกว่านักเรยีนในกลุ่ม
ควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิและนักเรยีนในชัน้เรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ไดค้ะแนน      
จากการสมัภาษณ์ถึงขัน้ตอนและยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปญัหาที่เป็นโจทย์ปญัหาสูงกว่านักเรยีน     
ในกลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาผลสมัฤทธิแ์ละเจตคตทิางการเรยีน
คณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และการตวง ที่อยู่ในสาระการวดั เพราะเป็นเน้ือหาที่สําคญัเกี่ยวขอ้งกบั
ชีวิตประจําวันของเราอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน โดยทําการวิจัยกับนักเรียน               
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนสายน้ําทพิย ์ซึง่เป็นโรงเรยีนขนาดกลางสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการเรยีน      
การสอนที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง สนับสนุนให้นักเรยีนได้เรยีนรู ้     
ทีจ่ะหาแนวทางแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง ฝึกใหน้ักเรยีนคดิ สามารถคดิวเิคราะหแ์ละใหเ้หตุผลได ้โดย
ฝึกทกัษะของนักเรยีนด้วยการปฏบิตัิจรงิหรอืในสถานการณ์ที่เหมอืนจรงิ นักเรยีนเกดิการเรยีนรู้
และสามารถนําความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนรูเ้น้ือหาใหม ่

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)       
ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั  

2. เพื่อศกึษาเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)        
ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัในครัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั 
เรื่องการชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 อนัจะเป็นประโยชน์ต่อครูในกลุ่มสาระ    
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และเป็นการสร้างเจตคติที่ดต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์และ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรต่์อไป 

 

 



4 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ใน
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสายน้ําทิพย์ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 4 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ 140 คน หอ้งเรยีนละประมาณ 35 คน ซึง่จดัแบบคละความสามารถ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/3 ทีก่ําลงัศกึษา
อยูใ่นภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสายน้ําทพิย ์เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไดม้า
จากการสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ จาํนวน 1 
หอ้งเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 34 คน 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัครัง้น้ี ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดย
ผูว้จิยัดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดจํานวน 12 คาบ คาบละ 1 
ชัว่โมง โดยแบ่งเป็นการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ และเจตคติทางการเรยีน
คณิตศาสตรก่์อนการจดัการเรยีนการสอน 1 คาบ ทดสอบหลงัการจดัการเรยีนการสอน 1 คาบ และ
เวลาในการจดัการเรยีนการสอน 10 คาบ รวมทัง้สิน้ 12 คาบ 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เรื่องการชัง่ 
และการตวง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร และตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนสายน้ําทพิย ์รวม 10 คาบ คาบละ 1 
ชัว่โมง ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

   1.  การชัง่เป็นกโิลกรมั กรมั และขดี จาํนวน 1 คาบ 
   2.  การเลอืกใชเ้ครือ่งชัง่และหน่วยการชัง่ จาํนวน 1 คาบ 
   3.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการชัง่ จาํนวน 1 คาบ 

   4.  การเปรยีบเทยีบน้ําหนกั จาํนวน 1 คาบ 
   5.  การคาดคะเนน้ําหนกัเป็นกโิลกรมั กรมั และขดี จาํนวน 1 คาบ 
   6.  โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวก  
    และการลบเกีย่วกบัน้ําหนกั จาํนวน 1 คาบ 
   7.  การตวงเป็นลติร มลิลลิติร ถว้ยตวง และชอ้นตวง จาํนวน 1 คาบ 
   8.  การเปรยีบเทยีบความจุ จาํนวน 1 คาบ 
   9.  การคาดคะเนปรมิาตรเป็นลติร จาํนวน 1 คาบ 
   10. โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวกและการลบ 
    เกีย่วกบัปรมิาตรของสิง่ทีต่วงหรอืความจุของภาชนะ จาํนวน 1 คาบ 
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 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
   2.2 เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (Cognitive Guided Instuction : CGI) หมายถงึ การจดัการเรยีน
การสอนทีอ่ยู่บนพืน้ฐานความคดิความเขา้ใจของนักเรยีน โดยเน้นใหน้ักเรยีนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ดว้ยตนเอง มคีรูเป็นผูแ้นะแนวทางใหน้ักเรยีนคดิอย่างต่อเน่ือง จนเกดิการเรยีนรูใ้นเน้ือหา ซึ่งมี
ข ัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอน ดงัน้ี (1) ครนํูาเสนอปญัหาตามจุดประสงคแ์ละความมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้
(2) ครูจะช่วยแนะให้นักเรียนมีความเข้าใจในปญัหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระใน            
การแกป้ญัหา (3) นักเรยีนรายงานคําตอบและวธิกีารแกป้ญัหาพรอ้มเหตุผล (4) นักเรยีนทัง้ชัน้
ชว่ยกนัอภปิรายคาํตอบ และวธิกีารทีแ่ตกต่าง โดยครจูะเป็นผูนํ้าใหเ้กดิการอภปิรายโดยใชค้าํถาม 

 2. ทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั หมายถงึ ความสามารถของ
นักเรยีนในการนําความรูท้ี่ได้รบัจากการเรยีนคณิตศาสตร์ มาแก้ปญัหาในชวีติประจําวนัได้ โดย 
การฝึกปฏบิตัจิรงิ  

 3. การจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(Cognitive Guided Instuction: CGI) เพื่อฝึกใหน้กัเรยีนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม ่สามารถคดิวเิคราะห์
หาแนวทางแก้ปญัหาด้วยตวัเอง และสามารถใหเ้หตุผลได้ โดยฝึกปฏบิตัิจรงิหรอืในสถานการณ์    
ทีเ่หมอืนจรงิ ในสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เรื่องการชัง่และการตวง โดยมี
ข ัน้ตอนในการจดัการเรยีนการสอน 3 ขัน้คอื  

  3.1 ขัน้นํา : ขัน้นําเสนอปญัหา 
   ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยนําเสนอปญัหาตามตัวชี้วดัที่ตัง้ไว้โดย
ลักษณะปญัหาจะเป็นปญัหาในสถานการณ์จริงหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวนัหรือปญัหาที่ม ี  
ความสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติจรงิของนกัเรยีน 

  3.2. ขัน้สอน 
   (1) ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู : ขัน้วเิคราะหข์อ้มลูและปญัหา ครแูนะแนวทางการแกป้ญัหา
โดยเชื่อมโยงปญัหาทีค่รูใหไ้ปสู่ปญัหาที่นักเรยีนคุน้เคยหรอืเคยมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัปญัหานัน้
มาแล้ว จนครูมคีวามแน่ใจว่านักเรยีนเกดิความเขา้ใจ และสามารถแก้ปญัหานัน้ๆ ไดแ้ล้ว ครูเปิด
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โอกาสใหน้ักเรยีนมอีสิระในการแกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิได ้โดยใหน้ักเรยีนฝึกทกัษะดว้ยตวัเอง 
จากสือ่ อุปกรณ์ หรอืเครือ่งมอืต่างๆ ทีค่รเูตรยีมให ้

   (2) ขัน้นําเสนอ: ขัน้รายงานคาํตอบและวธิแีกป้ญัหา ครถูามนกัเรยีนเป็นรายบุคคล
ถงึวธิกีารที่ใชใ้นการแกป้ญัหาพรอ้มเหตุผลเพื่อนําเสนอต่อนักเรยีนในชัน้ และในระหว่างนักเรยีน
รายงานคาํตอบนัน้ครอูาจใชค้าํถามเพือ่ใหน้กัเรยีนแสดงแนวคดิของตนเองออกมา 

  3.3 ขัน้สรปุ : ขัน้อภปิรายคาํตอบ 
   นักเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนัอภปิรายถงึคําตอบและวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั โดยครจูะเป็น
ผูนํ้าใหเ้กดิการอภปิรายโดยใชค้าํถาม 

 4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ หมายถงึ ความสามารถทางดา้นสตปิญัญาใน 
การเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรเ์รือ่งการชัง่และการตวง ซึง่วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ ทีต่รงตามตวัชีว้ดัเรือ่งการชัง่
และการตวงในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

 5. เจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรเ์รื่องการชัง่และการตวง ซึง่สรุปประเดน็แบบวดั 3 ประเดน็ 
คอื ด้านความรู้สกึต่อครูผู้สอน ด้านความรู้สกึต่อรูปแบบการสอน และด้านความรู้สกึต่อสื่อและ
อุปกรณ์ โดยวดัจากแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่วดัแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ 3 ระดบั คอื มาก ปานกลาง น้อย จาํนวน 20 ขอ้ 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การวิจัยครัง้น้ี ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาผลสมัฤทธิแ์ละเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ์     
เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีน
การสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ชวีติประจาํวนั โดยมกีรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์
ทีม่า: The National Council of Teachers 
of Mathematics (1991: 102),  
อมัพร มา้คนอง (2553: 60-63) 
1. เชื่อมโยงภายในวชิา 
2. เชื่อมโยงระหวา่งวชิา 
3. เชื่อมโยงระหวา่งคณิตศาสตร ์
    กบัชวีติประจาํวนั 

ขัน้ตอนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
ทีม่า: Carpenter et al.(1999: 60-80; 2000: 4-5) 
1. ขัน้นําเสนอปญัหา 
2. ขัน้วเิคราะหข์อ้มลูและปญัหา 
3. ขัน้รายงานคาํตอบและวธิกีารแกป้ญัหา 
4. ขัน้อภปิรายคาํตอบ 

เชื่อมโยงระหวา่งคณิตศาสตร ์
กบัชวีติประจาํวนั 

การจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั เรือ่ง
การชัง่ และการตวง 

 ขัน้นํา (ขัน้นําเสนอปญัหา) 
 ขัน้สอน  

- ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู (ขัน้วเิคราะหข์อ้มลูและปญัหา) 
- ขัน้นําเสนอ (ขัน้รายงานคาํตอบและวธิกีารแกป้ญัหา) 

 ขัน้สรปุ (ขัน้อภปิรายคาํตอบ) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์ เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
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สมมติฐานในการวิจยั 
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร  ์เรื่องการชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะ
การเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั สงูกวา่ก่อนการจดัการเรยีนการสอน 

2. เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่งการชัง่และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั สงูกวา่ก่อนการจดัการเรยีนการสอน 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และนําเสนอตามลําดบั
หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์
   1.1 ความสาํคญัของคณติศาสตร ์
   1.2 กลุ่มสาระการเรยีนคณติศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 
   1.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
    1.3.1 ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    1.3.2 องคป์ระกอบของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    1.3.3 ระยะเวลาในการเวน้ชว่งเวลาสอบ 
    1.3.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
   1.4 เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
    1.4.1 ความหมายของเจตคตทิางการเรยีน 
    1.4.2 การวดัเจตคตทิางการเรยีน 
    1.4.3 การเกดิเจตคต ิ
    1.4.4 การเปลีย่นแปลงเจตคต ิ
    1.4.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคต ิ
  2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
   2.1 แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
   2.2 หลกัการและรปูแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
   2.3 แนวการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
   2.4 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
   2.5 บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
   2.6 การประเมนิผลในชัน้เรยีนการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
   2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
  3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร ์
   3.1 ความหมายของการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร ์
   3.2 มาตรฐานของการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
   3.3 การพฒันาทกัษะและกระบวนการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร ์
   3.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร ์
1.1 ความสาํคญัของคณิตศาสตร ์

มผีูก้ล่าวถงึความสาํคญัของคณติศาสตรไ์วห้ลายทศันะ ดงัน้ี 
 ละออง จนัทรเ์จรญิ (2540: 3-4) กล่าวถงึความสาํคญัของคณติศาสตรไ์วด้งัน้ี 
  1. วชิาคณติศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืสาํหรบัการดาํรงชวีติของมนุษยใ์นชวีติประจาํวนั 

ของเราทุกคนจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคณติศาสตรเ์สมอไมว่า่บุคคลนัน้จะประกอบอาชพีอะไร เชน่ การตดิต่อ 
การซือ้ขาย การแลกเปลีย่น การคดิคาํนวณ ฯลฯ 

  2.   วชิาคณิตศาสตรช์่วยใหม้นุษยค์ดิ และตดัสนิใจเรื่องราวต่างๆ โดยใชเ้หตุผล
คณติศาสตร ์เป็นวชิาทีส่รา้งจติใจมนุษยซ์ึง่เกีย่วกบัขบวนการและเหตุผล 

  3. คณิตศาสตร์ช่วยใหม้นุษย์คดิพจิารณาเรื่องราวต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมชาต ิ

  4. คณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีฝึ่กใหค้นคดิ พดู เขยีนหรอืทาํงานเป็นขัน้ตอน 
  5. คณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีฝึ่กใหจ้ดัระบบและวธิกีารของประชาธปิไตย 
  6. คณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาอื่น 
  7. คณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหว้ทิยาการและเทคโนโลยต่ีางๆ เจรญิ 

กา้วหน้า 
  8. คณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่บีทบาทต่อสงัคม 

    สมชาย ชชูาต ิ (2542: 77) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของคณติศาสตรไ์ว ้3 ดา้น คอื 
  1. ความสาํคญัในแงท่ีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้ในชวีติประจาํวนัและในงานอาชพี 

      ในชีวิตประจําวันของคนทุกคนจะต้องใช้คณิตศาสตร์และเกี่ยวข้อง       
กบัคณิตศาสตรอ์ยู่เสมอ จนบางครัง้ไม่ทนันึกว่ากําลงัใชค้ณิตศาสตรอ์ยู่ อาทเิช่น ในการดูเวลา การซือ้
ขายการคาดคะเนระยะทาง และการกําหนดรายรบัรายจ่ายในครอบครวั หรอืแม้แต่การเล่นกีฬา     
และประโยชน์ในงานอาชีพต่างๆ ในปจัจุบันเป็นที่ประจกัษ์ชัดยิ่งขึ้นว่าความรู้ทางคณิตศาสตร ์     
และวทิยาศาสตรเ์ป็นสิง่จําเป็นสําหรบัผูท้ีจ่ะทํางานเกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ ดงัจะเหน็ได้
จากตวัอย่างการประกาศรบัสมคัรคนงานภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในหน้ากระดาษหนังสอืพมิพ ์  
ทุกวนัน้ี 

  2. ความสําคญัของคณิตศาสตร ์ในแง่ที่เป็นเครื่องมอืปลูกฝงัอบรมใหน้ักเรยีน            
มคีุณสมบตั ินิสยั ทศันคต ิและความสามารถทางสมองบางประการ เช่น ความเป็นคนช่างสงัเกต รูจ้กั
คิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างเป็นระเบียบ ง่าย สัน้ และชดัเจน ตลอดจน
ความสามารถในการวเิคราะหป์ญัหา เป็นตน้ 

  3. ความสําคญัของคณิตศาสตร์ในแง่วฒันธรรม คณิตศาสตร์เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมส่วนหน่ึง ทีค่นรุ่นก่อนไดค้ดิสรา้งสรรคไ์ว ้และถ่ายทอดถงึรุน่หลงั ทัง้ยงัมเีรื่องใหศ้กึษา
ค้นคว้าอกีมากโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลที่จะเอาไปใช้ต่อไป (การศึกษาค้นคว้าในด้านคณิตศาสตร์
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บรสิุทธิ)์ ดงันัน้ในการศกึษาวชิาคณิตศาสตร ์อาจจะเป็นการศกึษาเพื่อชื่นชมในผลของคณิตศาสตร ์ 
ที่มีต่อวฒันธรรม อารยธรรม และความก้าวหน้าของมนุษย์ และยงัเป็นการศึกษาคณิตศาสตร ์    
เพือ่คณติศาสตรเ์องไดอ้กีแงด่ว้ย 

กรมวชิาการ ( 2545: ข) ไดก้ล่าวว่าคณิตศาสตรม์คีวามสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิ
ของมนุษย ์ทาํใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรคค์ดิอยา่งมเีหตุผล เป็นระบบ ระเบยีบ มแีบบแผน สามารถ
วเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ ทาํใหส้ามารถคาดการณ์วางแผน ตดัสนิใจ
และแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม คณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืในการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยตีลอดจนศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง คณิตศาสตรจ์งึมปีระโยชน์ต่อการดํารงชวีติและช่วย
พฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้นอกจากน้ีคณิตศาสตรย์งัช่วยพฒันามนุษยใ์หส้มบูรณ์ มคีวามสมบูรณ์
ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา และอารมณ์ สามารถคดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็น และสามารถ 
อยูก่บัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

จากการศึกษาความสําคญัของคณิตศาสตร์จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์มคีวามสําคญั
หลายดา้น ทัง้ในดา้นชวีติประจาํวนั ดา้นการประกอบอาชพี ดา้นวฒันธรรม โดยเฉพาะดา้นการเป็น
เครือ่งมอืในการปลกูฝงัอบรม ซึง่เป็นดา้นทีม่คีวามสาํคญัมากในการพฒันาคนใหม้คีวามคดิ สามารถ
คดิวางแผน ตดัสนิ แก้ปญัหา พฒันาให้มนุษย์มคีวามสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปญัญา และ
อารมณ์ 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตรต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2551: 1-6) ไดก้ําหนดสิง่ที่ต้องการใหน้ักเรยีนต้องรูแ้ละปฏบิตัไิด ้หลงัจากผ่านการจดักจิกรรม    
การเรยีนการสอนโดยกําหนดมาตรฐานการเรยีนรู ้ และกําหนดสาระการเรยีนรูห้ลกัทีจ่าํเป็นสาํหรบั
นักเรยีนทุกคน โดยในสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรม์ุ่งเน้นใหเ้ยาวชนทุกคนได้เรยีนรูค้ณิตศาสตร์
อย่างต่อเน่ืองตามศกัยภาพ ประกอบดว้ย 6 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ (1) สาระจํานวนและการดําเนินการ    
มขีอบข่ายเน้ือหาเกี่ยวกบัความคดิรวบยอด และความรูส้กึเชงิจํานวน ระบบจํานวนจรงิ สมบตัิ
เกีย่วกบัจํานวนจรงิ อตัราส่วน การดําเนินการของจํานวน รอ้ยละ การแกป้ญัหาเกีย่วกบัจํานวน 
และการใชจ้ํานวนในชวีติจรงิ (2) สาระการวดั มขีอบข่ายเน้ือหาเกี่ยวกบั ความยาว ระยะทาง 
น้ําหนกั พืน้ที ่ ปรมิาตรและความจุ เงนิ เวลา หน่วยวดัระบบต่างๆ การคาดคะเนเกีย่วกบัการวดั 
อตัราส่วนตรโีกณมติิ การแก้ปญัหาเกี่ยวกบัการวดั และการนําความรูเ้กี่ยวกบัการวดัไปใช ้            
ในสถานการณ์ต่างๆ (3) สาระเรขาคณติ มขีอบขา่ยเน้ือหาเกีย่วกบัรปูเรขาคณิต สมบตัขิองรปูเรขาคณิต
หน่ึงมติ ิสองมติ ิและสามมติ ิการนึกภาพ ปรภิูม ิแบบจาํลองทางเรขาคณิต ทฤษฎบีททางเรขาคณิต 
การแปลงทางเรขาคณติ เรือ่งการเลื่อนขนาน การสะทอ้น และการหมนุ (4) สาระพชีคณติ มขีอบข่าย
เน้ือหาเกีย่วกบั แบบรปู ความสมัพนัธ ์ ฟงักช์นั เซตและการดําเนินการของเซต การใหเ้หตุผล นิพจน์ 
สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดบัเลขคณิต ลําดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต 
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(5) สาระการวเิคราะหข์อ้มูลและความน่าจะเป็น มขีอบข่ายเน้ือหาเกี่ยวกบั การกําหนดประเดน็ 
การเขยีนขอ้คาํถาม การกําหนดวธิกีารศกึษา การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดัระบบขอ้มลู การนําเสนอ
ขอ้มูล ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล การวเิคราะห์และการแปลความขอ้มูล การสาํรวจ
ความคดิเหน็ ความน่าจะเป็น การใชค้วามรูเ้กีย่วกบัสถติแิละความน่าจะเป็นในการอธบิายเหตุการณ์
ต่างๆ และชว่ยในการตดัสนิใจและแกป้ญัหาในการดาํเนินชวีติประจาํวนั (6) ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตร ์มขีอบขา่ยเน้ือหาเกีย่วกบัการแกป้ญัหา การใหเ้หตุผล การสือ่สาร การสือ่ความหมาย
ทางคณติศาสตรแ์ละการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตร ์การเชื่อมโยงคณติศาสตร์
กบัศาสตรอ์ื่นๆ และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

ในสาระการวดั มเีน้ือหาเกีย่วกบัความยาว ระยะทาง น้ําหนกั ปรมิาตร ความจุ เวลา 
เงนิ การคาดคะเนเกีย่วกบัการวดั การแกป้ญัหาเกีย่วกบัการวดั และการนําความรูเ้กีย่วกบัการวดั 
ไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ โดยในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ลอืกทาํการวจิยั 2 เรือ่ง คอื การชัง่ และการตวง 
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรฐานการเรยีนรู้ คือ มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจ
พืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิง่ทีต่อ้งการวดั และมาตรฐาน ค 2.2 แกป้ญัหา
เกีย่วกบัการวดั และไดก้าํหนดตวัชีว้ดัชัน้ปี และสาระการเรยีนรูด้งัน้ี 

ตวัช้ีวดัชัน้ปี สาระท่ี 2 มาตรฐาน ค 2.1/ค 2.2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
    1. บอกน้ําหนักเป็นกิโลกรมั กรมั และขดี เลือกเครื่องชัง่ที่เหมาะสม และ
เปรยีบเทียบน้ําหนัก 

 2. บอกความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ 
 3. บอกปรมิาตรความจุเป็นลิตร มลิลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมและ

เปรยีบเทยีบปรมิาตรและความจุในหน่วยเดยีวกนั 
 4. แกป้ญัหาเกีย่วกบัการชัง่ 
 5. แกป้ญัหาเกีย่วกบัการตวง 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 2 มาตรฐาน ค 2.1/ค /2.2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 1. Âารเลือกเครื่องชัง่ที่เหมาะสม (เครื่องชัง่สปรงิ เครื่องชัง่น้ําหนักตวั     

เครือ่งชัง่สองแขน เครือ่งชัง่แบบตุม้ถ่วง) 
 2. การเปรยีบเทยีบน้ําหนกั 
 3. การคาดคะเนน้ําหนกั (กโิลกรมั) 
 4. ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ (กโิลกรมักบัขดี ขดีกบักรมั กโิลกรมักบักรมั)  
 5. โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัการชัง่ 
 6. การเลอืกเครื่องตวง (ถงั ลติร ชอ้นตวง กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่องตวง 

น้ํามนัเชือ้เพลงิ และหยอดเครือ่ง) 
 7. การเปรยีบเทยีบปรมิาตรของสิง่ของ และความจุของภาชนะ (หน่วยเดยีวกนั) 
 8. การคาดคะเนปรมิาตรสิง่ของ และความจุของภาชนะ (ลติร) 
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 9. โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัปรมิาตรและความจุ (บวก ลบ) 
  เน้ือหาเรื่องการชัง่และการตวงในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จะมเีน้ือหาเพิม่เตมิ

จากระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในเรื่องการเลือกเครื่องชัง่ที่เหมาะสม การเปรยีบเทยีบ
น้ําหนัก การคาดคะเนน้ําหนกั ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ (กโิลกรมั กรมั และขดี) โจทยป์ญัหา
เกีย่วกบัการชัง่ (บวก ลบ) การเลอืกเครือ่งตวง (ถงั ลติร ชอ้นตวง กระบอกตวง ถว้ยตวง เครื่องตวง 
น้ํามนัเชื้อเพลงิ และหยอดเครื่อง) การคาดคะเนปรมิาตรของสิง่ของและความจุของภาชนะ (ลติร) 
โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัปรมิาตรและความจุ (บวก ลบ)  

   การชัง่และการตวงเป็นเน้ือหาที่สําคญั เพราะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนั
ของเราอยู่ตลอดเวลา ในการจดัการเรยีนการสอนสามารถนําใชค้วามรูไ้ปในสถานการณ์ใกลต้วัได ้
เชน่ การชัง่ผลไม ้การชัง่น้ําหนกัตวั การตวงสว่นผสมของอาหาร เป็นตน้ และยงัเป็นพืน้ฐานในการเรยีน
เรื่องอื่นๆ อกีดว้ย ดงันัน้การชัง่และการตวงจงึเป็นทกัษะทีม่คีวามสาํคญัมากอย่างหน่ึง ในการจดั 
การเรยีนรูเ้รือ่งการชัง่และการตวงจงึตอ้งเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีฝึ่กใหเ้ดก็ใชท้กัษะ ฝึกใหป้ฏบิตัิ
จริง และจะต้องจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 นอกจากน้ีครูยงัต้องใช้การจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัเพื่อให้
สามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ โดยเน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง
การชัง่ และการตวง ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร และตามหลกัสตูรสถานศกึษาเรื่องการชัง่และการตวง 
ของโรงเรยีนสายน้ําทพิย ์รวม 10 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1.  การชัง่เป็นกโิลกรมั กรมั และขดี จาํนวน 1 คาบ 
   2.  การเลอืกใชเ้ครือ่งชัง่และหน่วยการชัง่ จาํนวน 1 คาบ 
   3.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการชัง่ จาํนวน 1 คาบ 

   4.  การเปรยีบเทยีบน้ําหนกั จาํนวน 1 คาบ 
   5.  การคาดคะเนน้ําหนกัเป็นกโิลกรมั กรมั และขดี จาํนวน 1 คาบ 
   6.  โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวก  
    และการลบเกีย่วกบัน้ําหนกั จาํนวน 1 คาบ 
   7.  การตวงเป็นลติร มลิลลิติร ถว้ยตวง และชอ้นตวง จาํนวน 1 คาบ 
   8.  การเปรยีบเทยีบความจุ จาํนวน 1 คาบ 
   9.  การคาดคะเนปรมิาตรเป็นลติร จาํนวน 1 คาบ 
   10. โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวกและการลบ 
    เกีย่วกบัปรมิาตรของสิง่ทีต่วงหรอืความจุของภาชนะ จาํนวน 1 คาบ 
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 1.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

1.3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 มผีูใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวห้ลายทา่น ดงัน้ี 
  กู๊ด (Good.  1973: 7) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ การเขา้ถงึ

ความรู ้ (Knowledge Attained) หรอืการพฒันาทกัษะในการเรยีน ซึง่อาจพจิารณาจากคะแนนสอบ     
ทีก่าํหนดใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากงานทีค่รมูอบหมายใหห้รอืทัง้สองอยา่ง 

  ประกจิ รตันสุวรรณ  (2525: 200) และไพศาล หวงัพานิช (2523: 137) ให้
ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสอดคล้องกนัว่า หมายถงึ คุณลกัษณะและความสามารถ
ของบุคคลอนัเกดิจากการเรยีนการสอน เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและประสบการณ์การเรยีนรู้
ที่เกิดจากการฝึกฝน อบรม หรือจากการสอนการวัดผลสัมฤทธิจ์ึงเป็นการตรวจสอบระดับ
ความสามารถหรอืความสมัฤทธิผ์ล 

   อารยี ์ คงสวสัดิ ์ (2544: 23) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ 
ความสาํเรจ็ความสมหวงัในดา้นการเรยีนรู ้รวมทัง้ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ความสามารถและทกัษะ
ทางด้านวชิาการของแต่ละบุคคลที่ประเมนิได้จากแบบทดสอบหรอืการทํางานที่ได้รบัมอบหมาย 
และผลของการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนัน้จะทําให้แยกกลุ่มของนักเรียนที่ถูกประเมิน
ออกเป็นระดบัต่างๆ เชน่ สงู กลาง และตํ่า  

   ชนญัชดิา อมรวรนิตย ์ (2546: 5) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ      
ความสามารถของนักเรยีนดา้นความรู ้ความจาํ และความเขา้ใจในเน้ือหาทีใ่ชท้ดลอง โดยวดัได้
จากคะแนนทีน่กัเรยีนไดจ้ากการทดสอบภายหลงัการเรยีน  

  วลิสนั (Wilson.  1971: 643-696) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ หมายถงึความสามารถทางดา้นสตปิญัญา (Cognitive Domain) ในการเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตร์ ซึ่งจําแนกพฤติกรรมที่พงึประสงค์ด้านสติปญัญาในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์         
ไว ้4 ระดบัคอื 
      1. ความรูค้วามจาํการคดิคาํนวณ (Computation) เป็นพฤตกิรรมทีอ่ยูใ่น     
ระดบัตํ่าสดุ แบ่งออกเป็น 3 ขัน้คอื 
       ขัน้ที ่1 ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ (Knowledge of Specific 
Facts) เป็นความสามารถทีจ่ะระลกึถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่คยไดร้บัจากการเรยีนการสอนมาแลว้ 
ขอ้สอบทีว่ดัความสามารถในระดบัน้ีจะเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนความรูพ้ืน้ฐานซึง่นักเรยีนได ้ 
สัง่สมมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 
       ขัน้ที ่2 ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัศพัทแ์ละนิยาม (Knowledge of Terninology) 
เป็นความสามารถในการระลกึหรอืจาํศพัทแ์ละนิยามต่างๆ ได ้ขอ้สอบทีว่ดัความสามารถในระดบัน้ี
จะถามโดยตรงหรอืโดยออ้มกไ็ดแ้ต่ไมต่อ้งอาศยัการคดิคาํนวณ 
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       ขัน้ที ่3 ความสามารถในการใชก้ระบวนการคดิคาํนวณ (Ability to Carry 
out) เป็นความสามารถในการใชข้อ้เทจ็จรงิหรอืนิยาม และกระบวนการทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้มาคดิ
คํานวณตามลําดบัขัน้ตอนทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ ขอ้สอบวดัความสามารถดา้นน้ีตอ้งเป็นโจทยง์า่ยๆ 
คลา้ยคลงึกบัตวัอยา่งนกัเรยีนไมต่อ้งพบกบัความยุง่ยากในการตดัสนิใจเลอืกใชก้ระบวนการ 

  2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคยีงกบั
พฤตกิรรมระดบัความรูค้วามจาํเกีย่วกบัการคดิคาํนวณแต่ซบัซอ้นกวา่ แบ่งไดเ้ป็น 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

   ขัน้ที ่1 ความเขา้ใจเกีย่วกบัมโนมต ิ(Knowledge of Concepts) เป็น
ความสามารถที่ซับซ้อนกว่าความรู้ความจําที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเพราะมโนมติเป็นนามธรรม       
ซึง่ประมวลจากขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ตอ้งอาศยัการตดัสนิใจในการตคีวามหรอืยกตวัอยา่งของมโนมตนิัน้ 
โดยใช้คําพูดของตนหรอืเลอืกความหมายที่กําหนดให ้ ซึ่งเขยีนในรูปใหม่หรอืยกตวัอย่างใหม ่       
ทีแ่ตกต่างไปจากทีเ่คยเรยีน  

   ขัน้ที ่2 ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ (Knowledge of Principles 
Rules and Generalization) เป็นความสามารถในการนําเอาหลกัการ กฎ และความเขา้ใจเกีย่วกบั
มโนมติไปสมัพนัธ์กบัโจทยป์ญัหาจนไดแ้นวทางในการแก้ปญัหาได้ ถ้าคําถามนัน้เป็นคําถาม
เกีย่วกบัหลกัการและกฎทีน่กัเรยีนเพิง่เคยพบเป็นครัง้แรกอาจจดัเป็นพฤตกิรรมในระดบัการวเิคราะห์
กไ็ด ้

   ขัน้ที ่3 ความเขา้ใจในโครงสรา้งทางคณิตศาสตร ์ (Knowledge of 
Mathematical Structure) คําถามทีว่ดัพฤตกิรรมระดบัน้ี เป็นคําถามทีว่ดัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิอง
ระบบจาํนวนและโครงสรา้งทางพชีคณติ 

   ขัน้ที ่4 ความสามารถในการเปลีย่นรูปแบบปญัหาจากแบบหน่ึงไปเป็น     
อกีแบบหน่ึง (Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เป็นความสามารถ
ในการแปลขอ้ความทีก่ําหนดใหเ้ป็นขอ้ความใหม่หรอืภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดใหเ้ป็น
สมการซึง่มคีวามหมายคงเดมิโดยไมร่วมถงึกระบวนการแกป้ญัหา (Algorithms) หลงัแปลแลว้อาจ
กล่าวไดว้า่เป็นพฤตกิรรมทีส่งูสดุของพฤตกิรรมระดบัความเขา้ใจ 

   ขัน้ที ่5 ความสามารถในการคดิตามแนวของเหตุผล (Ability to 
Follow A Line of Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเขา้ใจขอ้ความทางคณิตศาสตร ์ซึง่
แตกต่างไปจากความสามารถในการอา่นทัว่ๆ ไป  

   ขัน้ที่ 6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์ (Ability to Read and Interpret a Problem) ขอ้สอบทีว่ดัความสามารถในขัน้น้ี อาจ
ดดัแปลงมาจากขอ้สอบทีว่ดัความสามารถในขัน้อื่นๆ โดยใหน้กัเรยีนอ่านและตคีวามโจทยป์ญัหาซึง่
อาจจะอยูใ่นรปูของ ขอ้ความตวัเลข ขอ้มลูทางสถติหิรอืกราฟ 

  3. การนําไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการตดัสนิใจแกป้ญัหา    
ทีน่ักเรยีนคุน้เคยเพราะคลา้ยกบัปญัหาทีน่ักเรยีนประสบอยู่ในระหว่างเรยีน คอื เป็นแบบฝึกหดั     
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ทีน่กัเรยีนตอ้งเลอืกกระบวนการแกป้ญัหาและดาํเนินการแกป้ญัหาไดโ้ดยไมย่าก พฤตกิรรมในระดบัน้ี
แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ คอื 

   ขัน้ที ่1 ความสามารถในการแกป้ญัหา ทีค่ลา้ยกบัปญัหาทีเ่คยประสบ
อยูใ่นระหว่างเรยีน (Ability to Solve Routine problems) นกัเรยีนตอ้งอาศยัความสามารถในระดบั   
ความเขา้ใจและเลอืกกระบวนการแกป้ญัหาจนไดค้าํตอบออกมา 

   ขัน้ที ่2 ความสามารถในการเปรยีบเทยีบ (Ability to Make Comparisons) 
เป็นความสามารถในการคน้หาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู 2 ชุดเพื่อสรุปการตดัสนิใจ ซึง่ในการแกป้ญัหา
ขัน้น้ีอาจตอ้งใชว้ธิกีารคดิคํานวณและจําเป็นตอ้งอาศยัความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ใชค้วามสามารถ 
ในการคดิอยา่งมเีหตุผล 

   ขัน้ที ่3 ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู (Ability to Analyze 
Data) เป็นความสามารถในการตดัสนิใจอยา่งต่อเน่ืองในการหาคาํตอบจากขอ้มลูทีก่ําหนดให ้ ซึง่
อาจต้องอาศยัการแยกขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งออกจากขอ้มูลที่ไม่เกี่ยวขอ้งมาพจิารณาว่าอะไรคอืขอ้มูล   
ทีต่อ้งการเพิม่เตมิมปีญัหาอื่นใดบา้งทีอ่าจเป็นตวัอยา่งในการหาคาํตอบของปญัหาทีก่ําลงัประสบอยู่
หรอืตอ้งแยกโจทยป์ญัหาออกพจิารณาเป็นสว่น มกีารตดัสนิใจหลายครัง้อยา่งต่อเน่ืองแต่ตน้จนได้
คาํตอบหรอืผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

   ขัน้ที ่4 ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรา้งทีเ่หมอืนกนั
และสมมาตร (Ability to Data Recognize Patterns, Isomorphisms and Symmetries) เป็น
ความสามารถ ทีต่อ้งอาศยัพฤตกิรรมอยา่งต่อเน่ือง ตัง้แต่การระลกึถงึขอ้มลูทีก่ําหนดให ้การเปลีย่น
รปูปญัหา การจดักระทาํขอ้มลู และการระลกึถงึความสมัพนัธ ์นกัเรยีนตอ้งสาํรวจหาสิง่ทีคุ่น้เคยกนั
จากขอ้มลูหรอืสิง่ทีก่าํหนดจากโจทยป์ญัหาใหพ้บ 

  4. การวเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาทีน่กัเรยีน
ไม่เคยเหน็หรอืไมเ่คยทาํแบบฝึกหดัมาก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโจทยพ์ลกิแพลง แต่กอ็ยู่ในขอบเขต
เน้ือหาวชิาทีเ่รยีน การแกโ้จทยป์ญัหาดงักล่าว ตอ้งอาศยัความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมารวบรวมกบัความคดิ
สรา้งสรรคผ์สมผสานกนัเพื่อแก้ปญัหา พฤตกิรรมในระดบัน้ี ถอืว่าเป็นพฤตกิรรมขัน้สูงสุดของ       
การเรยีนการสอนคณติศาสตรซ์ึง่เป็นสมรรถภาพสมองระดบัสงู แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ดงัน้ี  

   ขัน้ที ่1 ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทีไ่ม่เคยประสบมาก่อน 
(Ability to Solve Nonroutine Problems) คาํถามทีใ่ชใ้นขัน้น้ีเป็นคาํถามทีซ่บัซอ้น ไมม่ใีนแบบฝึกหดั
หรอืตวัอยา่งไมเ่คยเหน็มาก่อน นกัเรยีนตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคผ์สมผสานกบัความเขา้ใจมโนมต ิ
นิยาม ตลอดจนทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่รยีนมาแลว้เป็นอยา่งด ี

   ขัน้ที่ 2 Åวามสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์ (Ability to 
Discover Relationships) เป็นความสามารถในการจดัส่วนต่างๆ ทีโ่จทยก์ําหนดให ้ แลว้สรา้ง
ความสมัพนัธ์ใหม่ เพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาแทนการจําความสมัพนัธเ์ดมิทีเ่คยพบมาแลว้มาใชก้บั
ขอ้มลูชุดใหมเ่ทา่นัน้ 
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   ขัน้ที ่3 ความสามารถในการสรา้งขอ้พสิจูน์ (Ability to Construct 
Proofs) เป็นความสามารถทีค่วบคู่กบัความสามารถในการสรา้งขอ้พสิจูน์ อาจเป็นพฤตกิรรมทีม่ี
ความซบัซ้อนน้อยกว่าพฤตกิรรมในการสรา้งขอ้พสิูจน์ พฤตกิรรมในขัน้น้ีที่ต้องการใหน้ักเรยีน
สามารถตรวจสอบขอ้พสิจูน์วา่ถูกตอ้งหรอืไม ่มตีอนใดผดิบา้ง 

   ขัน้ที ่4 ความสามารถในการวจิารณ์การพสิจูน์ (Ability to Criticize 
Proofs) เป็นความสามารถในขัน้น้ีเป็นการใช้เหตุผลที่ควบคู่กบัความสามารถในการเขยีนพสิูจน์           
แต่ความสามารถในการวจิารณ์เป็นพฤตกิรรมทียุ่ง่ยากซบัซอ้นกว่า ความสามารถในขัน้น้ีตอ้งการให้
นกัเรยีนมองเหน็และเขา้ใจการพสิจูน์ว่าถูกตอ้งหรอืไม่ มตีอนใดผดิพลาดไปจากมโนมต ิ หลกัการ 
กฎ นิยาม หรอืวธิกีารทางคณติศาสตร ์

   ขัน้ที ่5 ความสามารถในการสรา้งสตูรและทดสอบความถูกตอ้งใหม้ี
ผลใชไ้ดเ้ป็นกรณีทัว่ไป (Ability to Formulate and Validate Generalizations) เป็นความสามารถ
ในการคน้พบสตูรหรอืกระบวนการแกป้ญัหาและพสิจูน์วา่ใชเ้ป็นกรณทีัว่ไปได ้
   จากการศกึษาความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์สรุปไดว้่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ คอื คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลดา้นความรู ้
ความจํา ความเขา้ใจ การคดิวเิคราะห ์และการนําไปใชใ้นการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ซึ่งเป็น
คุณลกัษณะหรอืความสามารถอนัเกดิจากการจดัการเรยีนการสอนของคร ูผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
จึงจดัเป็นเกณฑ์อย่างหน่ึงที่จะนํามาใช้ในการประเมนิประสทิธิภาพในการสอนของครู และเป็น
เครื่องชี้ว ัดความสามารถของนักเรียน ดังนัน้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตร์โดยใช้การเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยง
ระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั  

1.3.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 เพรสคอทท ์(Prescott.  1961: 14 - 16) ไดใ้ชค้วามรูท้างชวีวทิยา สงัคมวทิยา จติวทิยา 

และการแพทย์ ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนและสรุปผลการศึกษา            
วา่องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ดงัน้ี 

  1. องคป์ระกอบทางดา้นรา่งกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจรญิเตบิโตของรา่งกายสุขภาพ 
ดา้นรา่งกาย และบุคลกิทา่ทาง 

  2. องคป์ระกอบทางความรกั ไดแ้ก่ ความสมัพนัธข์องบดิามารดา ความสมัพนัธ ์
ของบดิามารดากบัลกู ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิทัง้หมดในครอบครวั 

  3. องคป์ระกอบทางวฒันธรรมและสงัคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเป็นอยูข่องครอบครวั สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้น และฐานะทางบา้น 

  4. องคป์ระกอบทางความสมัพนัธ์ในเพื่อนวยัเดยีวกนั ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ ์ 
ของนกัเรยีน กบัเพือ่นวยัเดยีวกนัทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 
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  5. องคป์ระกอบทางการพฒันาแหง่ตน ไดแ้ก่ สตปิญัญา ความสนใจ เจตคติ
ของนกัเรยีนต่อการเรยีน 

  6. องคป์ระกอบทางการปรบัตน ไดแ้ก่ ปญัหาการปรบัตน การแสดงออก       
ทางอารมณ์ 

 แครร์อล (Carroll. 1963: 726-733) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัอทิธพิลขององคป์ระกอบ
ต่างๆ ทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน โดยการนําคร ู นักเรยีนและหลกัสตูรมาเป็น
องคป์ระกอบทีส่าํคญั โดยเชื่อว่าเวลาและคุณภาพของการสอนมอีทิธพิลโดยตรงต่อปรมิาณความรู ้
ทีน่กัเรยีนจะไดร้บั 

 บลูม (Bloom. 1976: 52) ไดก้ล่าวถงึตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในโรงเรยีนไวว้า่ ประกอบดว้ย 

  1. พฤตกิรรมดา้นความรู ้ความคดิ หมายถงึ ความสามารถทัง้หลายของนกัเรยีน
ซึง่ประกอบดว้ยความถนดัและพืน้ฐานเดมิของนกัเรยีน  

  2. คุณลกัษณะดา้นจติพสิยั หมายถงึ สภาพการณ์หรอืแรงจงูใจทีจ่ะทาํให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้หม ่ ไดแ้ก่ ความสนใจ เจตคตทิีม่ต่ีอเน้ือหาวชิาทีเ่รยีนในโรงเรยีน ระบบ   
การเรยีน ความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเองและลกัษณะบุคลกิภาพ  

  3. คุณภาพการสอน ไดแ้ก่ การไดร้บัคาํแนะนํา การมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอน 
การเสรมิแรงจากคร ูการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรูผ้ลวา่ตนเองกระทาํไดถู้กตอ้งหรอืไม ่ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2540: 5) ไดร้ะบุคุณภาพการจดัการศกึษา
ของโรงเรยีนพจิารณาไดจ้ากปจัจยัต่างๆ ใน 5 องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีน ไดแ้ก่ คร ูนกัเรยีน สภาพโรงเรยีน ผูป้กครองและชุมชน 

 วมิล พงษ์ปาลติ (2541: 49) กล่าวว่า องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนนัน้ประกอบด้วยคุณลกัษณะของนักเรยีน ซึ่งได้แก่พฤติกรรมด้านความรู ้ความคดิ 
รวมกบัลกัษณะนิสยัทางจติพสิยัของนักเรยีน คุณภาพการสอนของครแูละสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซึ่ง
คุณลกัษณะของตวันักเรยีนมอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากทีสุ่ด รองลงมาคอืคุณภาพ
การสอนของครแูละปจัจยั อื่นๆ ตามลาํดบั 

 อญัชนา โพธพิลากร (2545: 9-5) กล่าวว่า องคป์ระกอบหลายประการทีท่าํให้
เกดิผลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอืดา้นตวันกัเรยีน เช่น สตปิญัญา อารมณ์ ความสนใจ
เจตคตต่ิอการเรยีน ดา้นตวัคร ู เช่น คุณภาพของคร ูการจดัระบบ การบรหิารของผูบ้รหิาร ดา้นสงัคม
เช่น สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของครอบครวัของนักเรยีน เป็นต้น แต่ปจัจยัทีม่ผีลโดยตรง          
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกค็อืการสอนของคร ู

 จากการศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขา้งตน้สรุปไดว้่า
องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนัน้มาไดจ้ากหลายสาเหตุ ทัง้จากตวันกัเรยีนเอง 
ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู ้ความคดิ สติปญัญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติต่อการเรยีน 
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และทัง้จากสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น ครอบครวั และวฒันธรรม แต่สิง่ทีใ่หผ้ลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนคอืคุณภาพการสอนของคร ู
  1.3.3 ระยะเวลาในการเว้นช่วงเวลาสอบ 
   นนันาลลี ่(Nunnally. 1959: 105 – 108) กล่าวว่า เพื่อก่อใหเ้กดิความคลาดเคลื่อน
ต่างๆ น้อยลง ควรเวน้ชว่งเวลาในการสอบซํ้าหา่งกนัอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์เพราะความเคยชนิในการทาํ
แบบทดสอบจะทาํใหค้า่สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนทัง้สองครัง้สงู 
   ลนิดว์อลลแ์ละนิทโค (Lindvall and Nitko. 1967: 127) ใหข้อ้เสนอแนะว่าการสอบ 
ควรเวน้ช่วงเวลาห่างกนัตัง้แต่ 1 สปัดาหถ์งึ 1 เดอืน เพราะการเวน้ช่วงเวลาดงักล่าว จะทําใหเ้กดิ
ความคงทีข่องคะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบซํ้า 
   กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2528: 246) กล่าวว่า เพื่อก่อใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนต่างๆ 
น้อยลง ควรเว้นช่วงเวลาในการสอบซํ้าห่างกนัอย่างน้อย 2 สปัดาห์ เพราะความเคยชนิในการทํา
แบบทดสอบจะทาํใหค้า่สมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนทัง้สองกลุ่มสงู 
   ชวาล แพรตักุล (2536: 1) กล่าวว่า ในการสอบซํ้าโดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนั
ไปลองสอบกบับุคคลกลุ่มเดยีวกนั เวลาในการทดสอบครัง้แรกและครัง้ที่สองควรเว้นให้ห่างกนั
ประมาณ 2 - 4 สปัดาห ์

 จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเรื่องระยะเวลาในการเวน้ช่วงเวลาสอบเพื่อลด
เรื่องการจําขอ้สอบ และความเคยชนิในการทําแบบทดสอบ ในการสอบซํ้าจงึควรเวน้ระยะห่างของ
ช่วงเวลาในการสอบซํ้าใหม้รีะยะห่างอย่างน้อย 2 สปัดาห ์ดงันัน้ในการวจิยัครัง้น้ีที่ผูว้จิยัใชแ้บบแผน 
การทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง โดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง จงึไดท้ําการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอน
โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนัหา่ง
กนั 2 สปัดาห ์เพือ่ก่อใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนต่างๆ น้อยลง 

1.3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
งานวิจยัต่างประเทศ 

     วลิเลี่ยม (William.  1976: 4978-A) ได้ทําการวจิยัเปรยีบเทยีบการสอนโดย
วธิกีารเพื่อรอบรูก้บัการสอนโดยวธิธีรรมดา ในกลุ่มทดลองใชว้ธิสีอนต่างๆ กนั 3 วธิคีอืกลุ่มแรก 
แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มเลก็ๆ และใหน้ักเรยีนสอนกนัเอง กลุ่มทีส่อง แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มเลก็ๆ และ
ครูเป็นผู้สอน และกลุ่มที่สามสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป ส่วนในกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอน         
แบบบรรยายและอธบิาย กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมกีารทดสอบก่อนเรยีนเมื่อเรยีนจบบทเรยีนในแต่ละตอน  
มกีารทดสอบยอ่ยและทดสอบหลงัเรยีน ผลการวจิยัพบว่า ในเน้ือหาทีม่คีวามยากมากๆ และเน้ือหา
ทีม่คีวามง่ายมากๆ ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคี่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ไม่แตกต่างกนั ในเน้ือหาทีม่คีวามยากงา่ย ปานกลาง การสอนโดยวธิเีรยีนเพื่อรอบรูใ้หผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนแตกต่างกนักบัวธิกีารสอนแบบบรรยาย และอภปิรายอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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 รโิอแดน และ นอยซ ์(Riordan & Noyce. 2001: 368-A) ไดท้าํการศกึษา
เกี่ยวกบัผลกระทบของหลกัสูตรมาตรฐานหลกัวชิาคณิตศาสตรท์ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนเกรด 5 ถงึเกรด 8 ศกึษาโดยการเปรยีบกบันักเรยีน 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มที ่1 เรยีนตามหลกัสูตรเดมิ ส่วนกลุ่มที ่2 เรยีนตามหลกัสตูรมาตรฐานหลกั ผลการวจิยัพบว่า
นักเรยีนที่เรยีนตามหลกัสูตรมาตรฐานหลกัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่านักเรยีนที่เรยีนตาม
หลกัสตูรเดมิ 

งานวิจยัในประเทศ 
  พรชยั จนัทไทย (2545: บทคดัย่อ) ศึกษาการเปรียบเทียบการสอน

คณิตศาสตร ์เรื่อง การแยกตวัประกอบของพหุนาม สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน
โดยแบ่งกลุ่มตามสงักดัสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีน (STAD) และกจิกรรมตามคู่มอืครูของสสวท. 
โรงเรยีนบา้นโจดนาตาล อาํเภอคาํมว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 40 คน ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีน
ที่เรยีนโดยการแบ่งกลุ่มตามสงักดัสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีน (STAD) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรเ์รื่อง การแยกตวัประกอบของพหุนามสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้จิกรรมตามคู่มอื
ครขูองสสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ศริพิร คล่องจติต์ (2548: 50-53) ทําการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์เรื่องการแกโ้จทยส์มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนการสอนแบบ TAI (Team Assisted Individialization) โรงเรยีนบา้นตลุงเหนือ 
จงัหวดักาญจนบุร ี จํานวน 32 คน ผลการศกึษาพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์  
เรื่อง การแกโ้จทยส์มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวหลงัจากไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนแบบ TAI สงูกว่า
ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนการสอน 

  พชัรวีรรณ คุณชื่น (2552: 119-121) ไดท้าํการวจิยัเรื่องการศกึษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเรือ่งคา่ของเงนิ และการใชจ้่าย และความพงึพอใจต่อการเรยีนของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2  
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยจากการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง ค่าของเงนิและการใชจ้่ายของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 
(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4–6) ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย หลงัจากใชบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีอยู่ในระดบัด ี ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ เรื่อง ค่าของเงนิและ
การใชจ้า่ยของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6) ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั
เลก็น้อย หลงัการสอนการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื่อง ค่าของเงนิและการใชจ้่ายสงูขึน้
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความพงึพอใจต่อการเรยีนของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 
(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6) ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนโดยใชบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี อยูใ่นระดบัมาก 

  วนัด ีต่อเพง็ (2553:57-60) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นหลกัทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่องโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการเชงิเสน้
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ตวัแปรเดยีวของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
เรื่องโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
เรื่องโจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวกบัเกณฑ์รอ้ยละ 60 ผลการศกึษาพบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ เรื่อง โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัสูงกว่าก่อน
ได้รบัการจดั การเรยีนรูอ้ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตร ์ เรื่อง โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
หลงัไดร้บัการจดั การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ  
ทีร่ะดบั .01 

   จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศจะพบว่า ล้วนเป็นการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้เทคนิค   
การสอนแบบต่างๆ ซึง่แต่ละเทคนิคการสอนสง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรใ์หเ้กดิ
ประสทิธิผลที่ดีขึ้น ในงานวิจยัครัง้น้ีผู้วจิยัสนใจจะพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้รูปแบบ    
การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เพราะเป็นการสอนทีอ่ยู่บนพืน้ฐานการคดิตามความเขา้ใจของนักเรยีน 
ซึง่จะชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หมด่ว้ยตนเองได ้

1.4  เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ์
1.4.1 ความหมายของเจตคติ 

มผีูใ้หค้วามหมายของเจตคตไิวห้ลายทา่น ดงัน้ี 
 เธอรส์โตน (Thurstone. 1967: 479) กล่าววา่เจตคต ิเป็นตวัแปรทางจติวทิยา

ชนิดหน่ึงที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแต่เน้นความโน้มเอียงทางจิตภายในแสดงให้เห็นได ้      
โดยพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง นอกจากน้ียงักล่าววา่ เจตคตเิป็นเรือ่งราวของความชอบความไมช่อบ 
ความลาํเอยีง ความคดิเหน็ ความรูส้กึและความเชื่อมัน่ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง 

 กู๊ด (Good. 1973 : 48) ใหค้าํจาํกดัความของเจตคตไิวว้่า เจตคต ิคอื ความพรอ้ม 
ทีจ่ะแสดงออกในลกัษณะหน่ึง อาจเป็นการต่อตา้นสถานการณ์บางอย่าง บุคคลหรอืสิง่ใดๆ เช่น รกั 
เกลยีด หรอืกลา้ หรอืไมพ่อใจมากน้อยเพยีงใดต่อสิง่นัน้ 

 สรุางค ์โคว้ตระกลู (2541: 246) ไดใ้หค้วามหมายของเจตคตไิวว้า่ เจตคตเิป็น
อชัฌาสยั (Disposition) หรอืความโน้มทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมสนองตอบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืสิง่เรา้ 
ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้คน วตัถุ สิ่งของ หรือความคิด (Ideas) เจตคติอาจเป็นบวกหรือลบ ถ้าบุคคล       
มีเจตคติในทางบวกต่อสิ่งใดก็มกัจะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญต่อสิ่งนัน้ ถ้ามีเจตคติในทางลบก็จะ
หลกีเลีย่ง เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละเป็นการแสดงออกของคา่นิยมและความเชื่อของบุคคล 
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 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543: 54) กล่าวว่า เจตคตเิป็นความรูส้กึเชื่อ
ศรทัธา ต่อสิง่หน่ึงสิง่ใดจนเกดิความพรอ้มที่จะแสดงการกระทําออกมา ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางที่ดี
หรอืไมด่กีไ็ด ้

 ราณี อาชาเจรญิ (2544: 14) กล่าวว่าเจตคต ิหมายถงึความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์
เป็นสว่นประกอบของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้
หรือการได้รบัประสบการณ์และความคิด ความรู้สึกดงักล่าวเป็นตัวกําหนดให้บุคคลนัน้แสดง
พฤตกิรรม หรอืมแีนวโน้มตอบสนองต่อสิง่นัน้ สถานการณ์นัน้ในทศิทางหน่ึง อาจเป็นการสนับสนุน
โต้แย้งคัดค้านก็ได้ เจตคติสามารถถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึงได้ และสามารถ
ปรบัเปลีย่นได ้

 จากการศกึษาความหมายของเจตคตสิรุปไดว้่า เจตคต ิ หมายถงึ ความคดิเหน็ 
และทา่ทขีองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้
หรอืการได้รบัประสบการณ์และความคดิ จนเกดิความพรอ้มที่จะแสดงออกมาในลกัษณะหน่ึง ซึ่ง
อาจจะเป็นไปในทางบวกหรอืทางลบกไ็ด ้

1.4.2 การวดัเจตคติทางการเรียน 
การวดัเจตคตนิัน้เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยวดัอารมณ์และความรูส้กึหรอืเป็นลกัษณะ

ทางจติใจ ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา แต่ถงึอยา่งไรกต็ามเจตคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หน่ึง

สิง่ใดกย็งัสามารถวดัได ้ซึง่ตอ้งอาศยัหลกัสาํคญัดงัต่อไปน้ี (ไพศาล หวงัพานิช.  2523: 221-222) 

 1. ตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Basic Assumptions) เกีย่วกบัการวดัเจตคต ิคอื 

      1.1 ความคดิเหน็ ความรูส้กึ หรอืเจตคตขิองบุคคลนัน้จะมลีกัษณะคงที่

หรอืคงเสน้คงวาอยู่ช่วงเวลาหน่ึง นัน่คอื ความรูส้กึนึกคดิของคนเราไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงหรอืผนัแปร        

อยู่ตลอดเวลา อย่างน้อยจะต้องมชี่วงเวลาใดเวลาหน่ึงทีค่วามรูส้กึของคนเรามคีวามคงที ่ซึ่งทําให้

เราสามารถวดัได ้

      1.2 เจตคตขิองบุคคลไมส่ามารถวดัหรอืสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง การวดัจะ

เป็นแบบวดัทางออ้ม โดยวดัจากแนวโน้มทีบุ่คคลจะแสดงออกหรอืประพฤตปิฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ 

      1.3 เจตคตนิอกจากแสดงออกในรูปทศิทางของความคดิ ความรูส้กึ เช่น 

สนบัสนุนหรอืคดัคา้น ยงัมขีนาดหรอืปรมิาณของความคดิความรูส้กึนัน้ดว้ย ดงันัน้ในการวดัเจตคต ิ

นอกจากจะทาํใหท้ราบลกัษณะหรอืทศิทางแลว้ ยงัสามารถบอกระดบัความมากน้อยหรอืความเขม้ขน้

ของเจตคตไิดด้ว้ย 

     2. การวดัเจตคตดิว้ยวธิใีดกต็าม จะตอ้งมสีิง่ประกอบ 3 อยา่ง คอื มตีวับุคคล

ทีจ่ะถูกวดัมสีิง่เรา้ เช่น การกระทําเรื่องราวทีบุ่คคลจะแสดงเจตคตติอบสนองและสุดทา้ยต้องมี

การตอบสนองซึ่งจะออกมาเป็นระดบัสูง-ตํ่า มาก-น้อย ดงันัน้ ในการวดัเจตคติเกี่ยวกบัสิง่ใด
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ของบุคคลสามารถวดัไดโ้ดยนําสิง่เรา้ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นขอ้ความเกีย่วกบัรายละเอยีดในสิง่นัน้ไปเรา้

ใหบุ้คคลแสดงท่าทคีวามรูส้กึต่างๆ ที่มต่ีอสิง่นัน้ใหอ้อกมาเป็นระดบัหรอืความเขม้ของความรูส้กึ

คลอ้ยตามหรอืคดัคา้น 

    3. สิ่งเร้าที่จะนําไปใช้เร้า หรือทําให้บุคคลได้แสดงเจตคติที่มีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด

ออกมา  ทีนิ่ยมใช ้คอื ขอ้ความวดัเจตคต ิ(Attitude Statements) ซึง่เป็นสิง่เรา้ทางภาษาทีใ่ชอ้ธบิาย

ถึงคุณค่า คุณลักษณะของสิ่งนัน้ เพื่อให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดบัความรู้สึก (Attitude 

Contitude หรอื Scale) เชน่ มาก ปานกลาง น้อย เป็นตน้ 

    4. การวดัเจตคตเิพื่อทราบทศิทางและระดบัความรูส้กึของบุคคลนัน้เป็นการสรุปผล

จากการตอบสนองของบุคคลจากรายละเอียด หรอืแง่มุมต่างๆ ดงันัน้ การวดัเจตคติของบุคคล

เกีย่วกบัเรือ่งใดสิง่ใด จะตอ้งพยายามถามคุณคา่และลกัษณะในแต่ละดา้นของเรือ่งนัน้ออกมาแลว้นํา

ผลซึ่งเป็นส่วนประกอบหรอืรายละเอยีดปลกีย่อย มาผสมผสานสรุปรวมเป็นเจตคตขิองบุคคลนัน้ 

เพราะฉะนัน้จําเป็นอย่างยิง่ทีก่ารวดันัน้ๆ จะตอ้งครอบคลุมคุณลกัษณะต่างๆ ครบถว้นทุกลกัษณะ

เพือ่ใหก้ารสรปุผลตรงตามความเป็นจรงิมากทีส่ดุ 

    5. การวดัเจตคตติ้องคํานึงถงึความเทีย่งตรง (Validity) ของผลการวดัเป็นพเิศษ 

กล่าวคอื ต้องพยายามใหผ้ลการวดัทีไ่ดต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิของมนุษยท์ัง้ในแง่ทศิทางและ

ระดบัหรอืชว่งของเจตคต ิ

   จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัเจตคตพิบว่า การวดัเจตคตเิป็นสิง่สาํคญั

ทีจ่ะชว่ยวดัอารมณ์และความรูส้กึหรอืเป็นลกัษณะทางจติใจ ซึง่สามารถวดัไดโ้ดยการนําสิง่เรา้ไปเรา้

ให้บุคคลแสดงท่าที ความรู้ต่างๆ ที่มต่ีอสิง่นัน้ให้ออกมาเป็นระดบัหรอืความเข้มของความรู้สึก      

ทีค่ลอ้ยตามหรอืคดัคา้น 

  1.4.3 การเกิดเจตคติ 
   เจตคตเิกดิจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ของบุคคล Hilgard (1967: 619) เสนอ
ความคดิเหน็วา่เจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หน่ึงของคนเกดิขึน้ได ้ตามเงือ่นไข 4 ประการ คอื 
    1. กระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการเพิม่พูนและบูรณาการของการตอบสนอง
แนวความคดิต่างๆ เชน่ เจตคตจิากครอบครวั โรงเรยีน คร ูการเรยีนการสอน และอื่นๆ 
    2. ประสบการณ์สว่นตวัขึน้อยูก่บัความแตกต่างของบุคคล ซึง่มปีระสบการณ์ 
ที่แตกต่างกนัออกไป นอกจากประสบการณ์ของคนจะสะสมขึน้เรื่อยๆ ดงันัน้ เจตคติบางอย่างจงึ
เป็นเรือ่งเฉพาะของแต่ละบุคคลแลว้แต่พฒันาการและความเจรญิเตบิโตของคนๆ นัน้ 
    3. การเลยีนแบบ การถ่ายทอดเจตคตขิองคนบางคนไดม้าจากการเลยีนแบบ   
เจตคตขิองคนอื่นทีต่นพอใจ เชน่ พอ่-แม ่คร ูพี-่น้อง และบุคคลอื่นๆ 
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    4. อทิธพิลของกลุ่มสงัคม คนยอ่มมเีจตคตคิลอ้ยตามกลุ่มสงัคมทีต่นอาศยัอยู ่     
ตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ เจตคตต่ิอศาสนา สถาบนัต่างๆ เป็นตน้ 
  1.4.4 การเปล่ียนแปลงเจตคติ 
   เจตคตขิองบุคคลเป็นสภาพทางจติใจ เมือ่ไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิขึน้แลว้จะมลีกัษณะ
ยนืยงและคงทนถาวรพอใช ้ฉะนัน้การเปลีย่นแปลงเจตคตจิงึเป็นสิง่ทีท่าํไดย้าก แต่ถา้มคีวามพยายาม
ค่อยทําค่อยไปกจ็ะพบความสาํเรจ็ได ้ ดงัที ่ สุโขทยัธรรมาธริาช ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัหรอืตวัแปร        
ทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นเจตคตทิีส่าํคญัโดยทัว่ไปมสีองปจัจยั คอื “ความเชื่อถอืไวใ้จ” (Trust) ทัง้
ในตวัขอ้ความ (Message) เองและเชื่อในตวัผูช้กัจงู และ “ความแขง็” (Strength) ของขอ้ความหรอื
ขอ้มูลในการทีจ่ะชกัจูงใหไ้ดส้ําเรจ็ กต่็อเมื่อพจิารณาถงึปจัจยัเหล่าน้ีเป็นกลุ่มๆ ว่าจะสามารถ
เปลีย่นแปลงเจตคตทิีไ่ดส้ําเรจ็มากน้อยเพยีงใด และเพราะเหตุใดนัน้ แบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มดงัน้ี 
(สโุขทยัธรรมาธริาช. 2535 อา้งองิจากสงวนศกัดิ ์โกสนินัท.์ 2543: 12)   
    จากการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิเจตคตแิละการเปลีย่นแปลงเจตคต ิสรปุไดว้า่ 
เจตคตขิองบุคคลเป็นสภาพทางจติใจเมื่อไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิขึน้แลว้จะมลีกัษณะคงทนถาวร
พอใชก้ารเปลี่ยนแปลงเจตคตจิงึเป็นสิง่ทีท่ําไดย้าก แต่สามารถทําไดถ้้ามคีวามพยายามค่อยเป็น
ค่อยไป โดยปจัจยัที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติมหีลายปจัจยั และในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้
สรา้งแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์ซึ่งแบ่งเจตคตอิอกเป็น 3 ดา้น ตามปจัจยัตาม
หลกัการของการเกดิเจตคต ิและการเปลีย่นแปลงเจตคต ิดงัน้ี (1)ดา้นความรูส้กึต่อครผููส้อน ปจัจยัผู้
ชกัจูง หรือการเลียนแบบหรือการถ่ายทอดเจตคติของครูที่เกิดในกระบวนการเรียนรู้ (2)ด้าน
ความรูส้กึต่อรูปแบบการสอน ปจัจยักระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการเพิม่พูนและบูรณาการของ
การตอบสนองแนวความคดิต่างๆ (3)ดา้นความรูส้กึต่อสื่อและอุปกรณ์ ปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
หรอืสิง่ทีส่นบัสนุนการเปลีย่นแปลงเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีน โดยแบบวดัเจตคติ
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื มาก ปานกลาง น้อย จาํนวนทัง้สิน้ 20 ขอ้ 

   1.4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติ 

    งานวิจยัต่างประเทศ 
     แมสแตนทโูอโน (Mastantuono 1970: 248-A) ไดศ้กึษาเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีนเกรด 3 จาํนวน 602 คน โดยใชแ้บบทดสอบ 4 ฉบบั ผลปรากฏว่า ค่าสหสมัพนัธภ์ายใน
ของแบบทดสอบเจตคติทัง้ 4 ฉบบัมนีัยสําคญัที่ระดบั .01 ทัง้ระดบัชัน้เรยีนและเพศ นอกจากน้ี    
ยงัศกึษาพบวา่ คะแนนเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรใ์ชพ้ยากรณ์ผลการเรยีนไดด้ว้ย 
     ฟรานซสิ (Francis. 1971 1333-A) ไดท้ําการวจิยัเกี่ยวกบัเจตคตต่ิอวชิา
คณิตศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรข์องนักเรยีนเกรด 4 และเกรด 6 จํานวน 150 
คน ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ในระดบัปานกลางและสูง     
มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัตํ่า 
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นอกจากน้ี ยงัพบอกีว่านักเรยีนเกรด 6 มเีจตคติในเรื่องความสําคญัของวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่า
นกัเรยีนเกรด 4 
    งานวิจยัในประเทศ 
     สุกญัญา เทยีนพทิกัษ์กุล (2543: 74) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคติ
ต่อการเรยีน และความคงทนในการเรยีนรู ้วชิาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปญัหา ของนักเรยีน   
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยใชห้นงัสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรม เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม
ทีเ่รยีนตามคู่มอืครู ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชห้นังสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรม 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์งูกว่านกัเรยีน กลุ่มควบคุมอยา่ง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีวามคงทนในการเรยีนรูส้งูกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
     สุปราณี พูนประสทิธิ ์(2546: 80-81) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ความรบัผดิชอบในการเรยีนและเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จากการสอน
ดว้ยชุดการเรยีนการสอน 3 แบบ คอื แบบประกอบคําบรรยาย แบบกจิกรรม และแบบรายบุคคล 
โดยเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณติศาสตร ์และเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์จากการสอนดว้ยชุดการเรยีนการสอน 3 แบบและการสอน
ปกตแิตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
และเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรโ์ดยการสอนดว้ยชุดการเรยีนการสอน 3 แบบสงูกวา่แบบปกต ิ
   จากการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวกบัเจตคติทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะเหน็ได้ว่า 
เจตคตมิคีวามสาํคญั และน่านํามาศกึษาคน้ควา้ เพราะเจตคตเิป็นเครือ่งบ่งชีห้น่ึงของพฤตกิรรมของ
นักเรยีนที่ทําใหก้ารจดัการเรยีนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตร ในการวจิยั  
ครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึวดัเจตคติทางการเรยีนคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายถึง ความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรเ์รื่องการชัง่และการตวง ซึง่สรุปประเดน็แบบวดั 
5 ประเดน็ คอื ดา้นความรูส้กึต่อครผููส้อน ดา้นความรูส้กึต่อรปูแบบการสอน และดา้นความรูส้กึต่อ
สื่อและอุปกรณ์ โดยวดัจากแบบวดัเจตคติทางการเรยีนคณิตศาสตร์ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น ซึ่งวดัแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื มาก ปานกลาง น้อย จาํนวน 20 ขอ้ 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแนะให้รูคิ้ด (CGI) 
2.1 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  

2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต ์
 เพยีเจต์เป็นนักจิตวทิยาและนักปรชัญาชาวสวสิ เพยีเจต์สนใจพฒันาการด้าน

สตปิญัญา (Cognitive development) ของเดก็ และสรุปหลกัการเรยีนรูด้า้นสตปิญัญาของเดก็ดงัน้ี 
(1) เด็กเรยีนรู้จากสิง่แวดล้อมทางกายภาพและสงัคม (2) การเรยีนรู้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล        
นกัเรยีนเองเทา่นัน้ทีท่ราบวา่ตวัเองเรยีนรู ้(3) พฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ม ี4 ระดบั ซึง่ไดแ้ก่ 
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  1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensori-Moter Stage) อายุ 0-2 ปี
ระยะน้ีเป็นช่วงที่เดก็มพีฒันาการเกี่ยวกบัการสมัผสัและการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่นการไขว่คว้า 
การมอง การดแูละการแกป้ญัหาไดใ้นระดบัหน่ึงแมว้า่จะไมส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยคาํพดู 

  2. ขัน้ความคดิเกดิก่อนปฏบิตักิาร (Pre-Operational Stage) อายุ 2-7ปี เป็นระยะ
ทีเ่ดก็เริม่ใชภ้าษาและพฒันาการทางภาษาจะเป็นไปอย่างรวดเรว็ พฤตกิรรมระยะแรกจะเป็นแบบ
ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง และจะลดน้อยลงในตอนปลายของขัน้พฒันาการซึง่เป็นช่วงทีเ่ดก็ใชภ้าษา
และมีสงัคมที่กว้างขวางขึ้น เริ่มจะเข้าใจการคงตัวของสสาร ถึงแม้จะไม่สามารถใช้สติปญัญา
แกป้ญัหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่แต่เริม่มพีฒันาการทางดา้นเหตุผลแบบตรรกศาสตรม์ากขึน้ 

  3. ขัน้การคดิดว้ยรปูธรรม (Concrete Stage) อายุ 7-12 ปี ระยะน้ีเดก็ จะมี
พฒันาการทางสตปิญัญามากขึน้ สามารถคดิทางตรรกศาสตรไ์ดม้ากขึน้ ใชส้มองคดิอย่างมเีหตุผล
รู้จกัแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกบัวตัถุหรือเหตุการณ์ที่สามารถมองเห็นหรือจบัต้องได้ ลักษณะของ
ความสามารถทางปญัญาทีพ่ฒันาขึน้ในวยัน้ี ไดแ้ก่ การวาดภาพในใจ การหาความสมัพนัธ ์การแบ่งกลุ่ม 
การจาํแนกประเภท การจดัลาํดบั และการอนุรกัษ์ 

 4. ขัน้การคดิดว้ยนามธรรม (Formal Operation Stage) อายุ 11-15 ปี ระยะ
น้ีเป็นระยะทีเ่ดก็พฒันาความรูค้วามเขา้ใจระดบัสงูสุด สามารถทีจ่ะคดิอย่างมเีหตุผลกบัปญัหาทุกชนิด 
สามารถแก้ปญัหาอย่างมรีะบบระเบยีบ สามารถคดิถึงตวัแปรต่างๆ ได้ในเวลาเดยีวกนั สามารถ   
นําหลักการไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ริเริ่มมีความคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถคิดหาเหตุผล
นอกเหนือจากขอ้มูลที่มอียู่จรงิ สามารถคดิถึงสิง่ที่เป็นนามธรรมได้และคดิแบบตัง้สมมติฐานได ้
(รญัจวน คาํวชริพทิกัษ์.  2538. 21) 

ตามแนวทฤษฏพีฒันาการทางปญัญาของเพยีเจต ์เชื่อว่าองคป์ระกอบทางปญัญา
ของมนุษยป์ระกอบดว้ยกระบวนการจดัระเบยีบของความรูใ้นสมอง วธิกีารรบัเอาความรูใ้หมเ่ขา้ไป
รวมกบัความรู้เดมิ และวธิีการดดัแปลงปรบัปรุงแก้ไขความรู้เดมิให้เหมาะสม โดยที่บุคคลจะรบั
ข้อความรู้ใหม่ให้เข้ากบักลุ่มโครงสร้างความรู้ที่มอียู่แล้วเพราะไม่สอดคล้องกนั บุคคลก็จะต้อง
เปลี่ยนหรอืปรบัโครงสรา้งความรู้ให้สอดคล้องกบัประสบการณ์ด้วยวธิีอื่น กระบวนการดดัแปลง
ปรบัปรุงแกไ้ขความรูเ้ดมิใหเ้หมาะสมหากเกดิขึน้มากกว่าเดก็กจ็ะมพีฤตกิรรมเลยีนแบบหรอืเอาอยา่ง 
ส่วนกระบวนการรบัเอาความรู้ใหม่เข้าไปรวมกบัความรู้เดิมหากเกิดขึ้นมากกว่าเด็กก็จะแสดง
พฤตกิรรมออกมาในรปูของเล่น การแสดงจนิตนาการหรอืความคดิสรา้งสรรค ์

เพยีเจตใ์หค้วามสาํคญักบักระบวนการปรบัโครงสรา้งความรูใ้หเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม
และมัน่ใจวา่สิง่แวดลอ้มมบีทบาทสาํคญัต่อการเรยีนรูข้องมนุษย ์ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนเพยีเจต์
เหน็ว่าครูจะต้องใชก้ารสื่อสารกระตุ้นใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมในชัน้เรยีนใหม้ากที่สุด 
ไมว่า่จะเป็นครหูรอืนกัเรยีนดว้ยกนัเอง เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความงอกงามและเรยีนรูใ้หม้ากทีส่ดุ 
ตามแนวทฤษฎีพฒันาการทางปญัญาน้ีครูจะต้องใช้การสื่อสารกระตุ้นให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในลกัษณะต่อไปน้ี 
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  1. ตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามวพิากษ์วจิารณ์ รูจ้กัทีจ่ะพสิจูน์สิง่ต่างๆ ไมย่อม
เชื่ออะไรงา่ยๆ  

  2. ในการสื่อสารกับนักเรียนหรือในการส่งสารของครู ครูควรใช้สิ่งที ่        
เป็นรปูธรรมเพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ในลกัษณะต่างๆ ไดด้ ีเพื่อเป็นการช่วยใหน้กัเรยีนเกดิการถ่ายโยง
จากกจิกรรมทีอ่ยู่ในขัน้ของการกระทําไปสู่กจิกรรมทีเ่ป็นปฏบิตักิารทางสมอง ซึง่สามารถทําได้
โดยการค่อยๆ ลดสิง่ทีช่่วยภายนอกทีเ่ป็นรปูธรรมออกไป เช่น ในตอนแรกครอูาจจะเสนอสารทีอ่ยู่
ในสภาพของจริง แล้วค่อยๆ ลดลงมาเป็นรูปภาพ จากนัน้จึงเริ่มเปลี่ยนเป็นความคิดหรือ          
การคาดหวงั ซึ่งต่อมาเด็กจะสามารถคิดได้อย่างอิสระในสภาพแวดล้อมทัว่ไป ยกตวัอย่างเช่น     
การสอนวธิกีารบวก ครูอาจจะใชท้อฟฟ่ีมาเป็นอุปกรณ์ฝึกใหน้ักเรยีนหดับวกเลข หลงัจากนัน้  
ครกูว็าดทอฟฟ่ีบนกระดานแลว้ใหน้กัเรยีนหดับวกเลขต่อ ต่อมากอ็าจจะเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ตวัเลข
ใหน้กัเรยีนหดับวก เป็นตน้ วธิกีารเชน่น้ีจะชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถถ่ายโยงระหว่างกจิกรรมทีก่ระทาํ
ไปสูก่ระบวนการคดิภายในทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งยิง่ 

  3. การสื่อสารของครูไม่ควรใชก้ารบอกโดยตรงแต่ควรจะฝึกใหน้ักเรยีนเป็นคน
ช่างสงัเกต ซึ่งเป็นวธิีการสื่อสารที่เหมาะมากกบันักเรยีนที่อยู่ในช่วงวยัการคดิด้วยรูปธรรมหรอื        
วยัประถมศกึษา เป็นการเริม่สอนจากรายละเอยีดปลกีย่อย ไปสู่กฎเกณฑใ์หญ่ หรอืโดยวธิอุีปนัย 
คอื เริม่จากใหน้ักเรยีนสงัเกตสิง่เร้าหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ติดต่อกนัเรื่อยๆ จนในที่สุดนักเรยีนจะ
สามารถมองเหน็ความสมัพนัธ ์และสรุปเป็นกฎขึน้มาได ้วธิกีารสอนเช่นน้ีเหมาะกบันักเรยีนในช่วง
วยัการคดิดว้ยรปูธรรมเพราะเป็นวธิกีารสือ่สารทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้บัสิง่ทีเ่ป็นจรงิมากกว่า
สิง่ทีค่วรจะเป็นไปได ้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมากกว่าเป็นการตัง้สมมตฐิาน เช่น ถา้ครจูะสอน
เรื่อง การงอกของเมล็ด แทนที่ครูจะเป็นผู้บอกหรอืใช้การบรรยาย ครูก็ฝึกใหน้ักเรยีนหดัสงัเกต    
การงอกของเมลด็ดว้ยตนเอง หดัสงัเกตเมลด็พชืต่างๆ สกั 6-7 ชนิด ทา้ยทีสุ่ดนกัเรยีนกจ็ะสามารถ
สรปุเองวา่ การงอกนัน้สว่นไหนของเมลด็พชืจะงอกออกมาก่อน โดยวธิน้ีีนกัเรยีนจะเกดิความเขา้ใจ
และจดจําเน้ือหาสาระไดด้กีว่าทีค่รจูะเป็นผูบ้รรยายแต่ฝา่ยเดยีว กระบวนการสื่อสารของครทูีไ่ม่ใช้
วธิกีารบรรยายโดยตรงเชน่น้ี เป็นเทคนิคการสอนแบบคน้พบ หรอืวธิกีารแกป้ญัหา 

  4. สําหรบัเด็กในช่วงวยัการคดิด้วยนามธรรม คอื นักเรยีนในระดบัชัน้
ประถมศึกษาตอนปลายและระดบัมธัยมศึกษา ในวิชาใหม่ๆ ที่นักเรียนยงัไม่เคยเรียนมาก่อน
กระบวนการสื่อสารของครูยงัควรใช้เทคนิควธิีของการสอนแบบค้นพบอยู่ แต่สําหรบัรายวชิาใด     
ทีเ่หมาะกบัการใช ้วธิกีารนิรนัย โดยการบรรยายครจูะต้องตระหนักว่าการสื่อสารดว้ยการบรรยาย
ของครนูัน้ไม่ใช่การบรรยายโดยละเอยีดแลว้ตัง้คําถามเดก็ แต่จะเป็นการบรรยายทีเ่น้นการอธบิาย
แต่เพยีงบางสิง่ และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ใหม้าก ทัง้น้ี เพราะเดก็ในวยัน้ี
แมจ้ะคดิสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไดแ้ลว้กม็ใิช่ว่าจะรบัสิง่ทีค่รสูอนใหไ้ดห้มดเสมอไป ดงันัน้วธิกีารสื่อสาร
ทีเ่หมาะสมระหวา่งครแูละนกัเรยีนจะชว่ยใหเ้ดก็คดิไดด้ว้ยตวัเอง (รญัจวน คาํวชริพทิกัษ์. 2538: 21-22) 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจะทําการวจิยักบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มอีายุระหว่าง 
8-9 ปี ซึ่งจากการศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรูข้องเพยีเจต์จะเหน็ไดว้่า พฒันาการทางสตปิญัญาของ
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มนุษยใ์นช่วงวยัน้ีเป็นพฒันาการทีอ่ยู่ในขัน้การคดิดว้ยรูปธรรม นักเรยีนสามารถคดิอย่างมเีหตุผล
สามารถแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบระเบยีบได ้ดงันัน้แนวคดิทีผู่ว้จิยันํามาปรบัใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนคอื ฝึกใหเ้ดก็คดิ แกป้ญัหา พดู อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั และหาขอ้สรุป 
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ดว้ยตวัเองได ้

2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรเูนอร ์
 ทฤษฎีน้ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์โดยบรูเนอร์เชื่อว่า 

การเขา้ใจโครงสรา้งของเน้ือหาวชิาและกระบวนการของการแกป้ญัหามากกวา่เน้นผลของพฤตกิรรม 
บรูเนอร์กล่าวว่าการเขา้ใจโครงสรา้งของความรูจ้ะช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามรู้แจ้งสามารถประยุกต์
เน้ือหาวิชาได้ทําให้มคีวามทรงจําได้เป็นระยะเวลานาน และการเข้าใจโครงสร้างยงัเป็นการจดั
ความรูใ้หม้รีะบบระเบยีบ นอกจากน้ีบรเูนอรเ์สนอแนะใหค้าํนึงถงึความพรอ้มของนกัเรยีนในแงข่อง
การจดัประสบการณ์ของการเรยีนใหม้ลีําดบัความยากง่ายและความสมัพนัธ์กนัอย่างเหมาะสม
และครคูวรคาํนึงถงึความสนใจของนกัเรยีนดว้ย 

 บรูเนอร์ได้เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางปญัญา โดยเน้นที่วิธีการถ่ายทอด      
ความรูค้วามเขา้ใจของมนุษยท์ีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่แบ่งออกตามระดบัการถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ
ได ้3 ขัน้ คอื 

  1. ขัน้การถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจโดยการกระทาํ (Enactive Representation) 
เริม่ตัง้แต่วนิาทแีรกทีเ่กดิมาเป็นชว่งทีน่กัเรยีนแสดงใหเ้หน็ถงึความมสีตปิญัญาดว้ยการกระทาํ 

  2. ขัน้การถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศยัมโนภาพ (Iconic Representation) 
ในขัน้น้ีนักเรยีนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในสิง่แวดล้อมแก่ตวัเองได้โดยใช้มโนภาพ
ที่เป็นอสิระจากการกระทาํ และเมือ่ถงึปลายปีแรกของชวีตินกัเรยีนกจ็ะบรรลุเขา้สูข่ ัน้น้ีแลว้ 

  3. ขัน้การถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจโดยใชส้ญัลกัษณ์ (Symbolic Representation) 
ขัน้น้ีเป็นระยะทีน่กัเรยีนถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ของตนออกมาในรปูของการใชส้ญัลกัษณ์หรอื
ภาษาได ้

 เมื่อเปรยีบเทยีบขัน้พฒันาการทางปญัญาทัง้ 4 ขัน้ ของเพยีเจตก์บัขัน้พฒันาการ  
ทางปญัญาทัง้ 3 ขัน้ ของบรเูนอรแ์ลว้ จะเหน็ไดว้่าขัน้พฒันาการทางปญัญาของบรเูนอรเ์ทยีบได้
กบัขัน้พฒันาการทางปญัญาของเพยีเจยด์งัน้ี 

  1. ขัน้ถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจโดยการกระทํา (Enactive Representation) 
เทยีบไดก้บัขัน้ของการรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสั และการเคลื่อนไหว (The Sensori-Motor Stage) ของ 
เพยีเจต ์

  2. ขัน้การถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศยัมโนภาพ (Iconic Representation) 
เทยีบไดก้บัขัน้ความคดิเกดิก่อนปฏบิตักิาร (Preoperational Stage) ของเพยีเจต ์



29 
 

  3. ขัน้การถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจโดยใชส้ญัลกัษณ์ (Enactive Representation) 
พฒันาการในขัน้น้ี จะอยูใ่นช่วงขัน้การคดิดว้ยรปูธรรม (Concreat Operational Stage) ต่อเน่ืองกบัขัน้
การคดิดว้ยนามธรรม (Formal Operational Stage) ของเพยีเจต ์

 จากการเปรียบเทียบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีน้ีว่า             
มคีวามสมัพนัธ ์และมสี่วนคลา้ยคลงึกนัในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้แต่มสี่วนต่างกนับางส่วน
คอื บรเูนอรศ์กึษาพฒันาการทางสตปิญัญาของมนุษยจ์ากการทดลอง แต่เพยีเจต์ศกึษาจากโครงสรา้ง
ทางชวีวทิยา (รญัจวน คาํวชริพทิกัษ์.  2538: 23) 

 บรเูนอรจ์งึมคีวามเชื่อว่า “เราจะสอนวชิาต่างๆ ใหแ้ก่นักเรยีนได ้ไม่ว่านักเรยีนคน
นัน้ จะอยู่ในระดบัพฒันาการขึน้ได”้ ในดา้นการสื่อสารในชัน้เรยีน ถ้าทราบว่าในขณะนัน้นักเรยีน        
มพีฒันาการทางปญัญาในระดบัใด ครกูนํ็าเสนอเน้ือหาวชิาทีเ่หมาะสมกบัความสามารถในการรบัสาร
ของนักเรียน ในการจดัลําดบัของการเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจึงควรจดัให้
เหมาะสม นัน่ก็คอืควรเสนอเน้ือหาที่มกีารเรยีงลําดบัจากเน้ือหาที่ง่ายไปสู่เน้ือหาที่ยาก และควร
เสนอจากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมไปสู่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรม ดงันัน้ในการสื่อสารของครคูวรใหค้วามสาํคญักบั
เน้ือหาหรอืสาระ ควรทาํใหเ้น้ือหาวชิามคีวามต่อเน่ืองกนั ถา้เน้ือหาสาระใดเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นทีน่กัเรยีน
จะต้องเรยีนหรอืจะใช้เมื่อตอนโตก็ให้นําเน้ือหาวชิานัน้มาสอนให้นักเรยีนตัง้แต่ยงัเล็ก โดยปรบั
เน้ือหาวิชานัน้ให้เหมาะสมกบัความสามารถทางปญัญา หรือการรบัรู้ของนักเรยีน จากแนวคิด
ดงักล่าวบรเูนอรไ์ดเ้สนอว่าหลกัสตูรในการเรยีนการสอนควรมลีกัษณะเป็นหลกัสตูรแบบเกลยีว คอื
เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัเน้ือหาวชิาใหม้คีวามสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัไปเรื่อยๆ ตัง้แต่ในชัน้เรยีนตอนตน้จนถงึ
ระดบัมหาวิทยาลยั ยกตัวอย่างเช่น การเรียนเรื่องเซต นักเรียนประถมก็เรียนเรื่องเซต แต่ใน
ลกัษณะที่เป็นรูปธรรม เมื่อถึงระดบัมหาวิทยาลยันักศึกษามหาวิทยาลัยก็เรียนเรื่องเซตแต่ใน
ลกัษณะที่เป็นนามธรรมเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการทางปญัญาของผูเ้รยีน โดยคํานึงถึงเทคนิค
วธิกีารสือ่สารเพือ่ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

  1. การสรา้งแรงจงูใจเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความพรอ้มในการรบัสารดว้ยการจดั
ประสบการณ์ที่ไม่ง่ายเกนิไปจนไม่เกดิความท้าทาย หรอืไม่ยากเกนิไปจนทําใหน้ักเรยีนเกดิ
ความท้อถอย ครูควรสร้างสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรยีนเกิดความอยากรู้อยากเหน็ และจะได้
พยายามสาํรวจหาขอ้มูล เพื่อสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ของตนและความสาํเรจ็ในการหาขอ้มูล
ยงัจะเป็นตวัเสรมิแรงไปในตวัดว้ย 

  2. วิธีการนําเสนอข่าวสารหรอืเน้ือหาสาระที่สอดคล้องกบัระดบัความรู้และ 
ความสามารถของนักเรียน แนวความคิดน้ีของบรูเนอร์ได้เสนอไว้ว่า ครูจะสอนอะไรก็ได้ให้กบั
นักเรยีนระดบัใดในเวลาใดกไ็ด ้ถา้การนําเสนอของเน้ือหาวชิาเหล่านัน้เหมาะสมกบัความสามารถ
ในการรบัสารของนกัเรยีน 

   วธิกีารนําเสนอดงักล่าวคอื การเสนอเน้ือหาสาระตอ้งเป็นไปตามขัน้ตอน 
พฒันาการของนกัเรยีน คอืเริม่จากการกระทาํจากนัน้จงึนําไปสูก่ารรบัรูภ้าพ และการใชส้ญัลกัษณ์
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ตามลาํดบั แต่ตอ้งระวงัว่าการจดัเน้ือหาวชิาจะตอ้งมคีวามสมัพนัธต่์อเน่ืองไปเรื่อยๆ ในขณะเดยีวกนั
กจ็ะตอ้งมคีวามลกึซึง้ และซบัซอ้นกวา้งขวางมากขึน้ออกไปตามประสบการณ์ของนกัเรยีน 

  3. วธิกีารเสรมิแรง ในการที่นักเรยีนจะเรยีนรูค้รูจะต้องใหก้ารเสรมิแรงดว้ย 
เช่น การทีน่ักเรยีนจะเรยีนรูใ้นการแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมนัน้ นักเรยีนจะต้องไดร้บัการบอกเล่าให้
รูถ้ ึงผลที่กําลงัทําอยู่ นอกจากผลสําเรจ็ของการแก้ปญัหาจะเป็นตวัเสรมิแรงที่ดแีล้ว ระยะเวลา 
ทีเ่หมาะสมของการเสรมิแรงโดยการบอกถงึผลของการกระทาํนัน้ยงัมคีวามสาํคญัมากต่อการเรยีนรู้
คอื ถ้าบอกเรว็เกนิไปนักเรยีนอาจเกดิความวา้วุ่นได ้แต่ถ้าบอกชา้เกนิไปนักเรยีนอาจจะกระทํา
ในสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมและอาจมผีลเสยีหรอืแกไ้ขไดย้าก (รญัจวน คาํวชริพทิกัษ์.  2538: 23-25) 

   ถ้าครูจะยดึหลกัการสอนของบรูเนอร์แล้วการสอนคณิตศาสตร์ควรเริม่
จากการใช้วสัดุหรือของจริงประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้วจึงใช้
สญัลกัษณ์ หรอืเครือ่งหมายแสดงมโนมต ิ(ประยรู อาษานาม.  2537: 15) 

 จากการศึกษาทฤษฎีของบรูเนอร์กล่าวว่าการพฒันาการทางปญัญาเกิดจาก
เรียนรู้  สิ่งหน่ึงสิ่งใดได้ จะต้องผ่านกระบวนการกระทํา กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการใช้
สญัลกัษณ์ ซึง่แนวคดิทีผู่ว้จิยันํามาปรบัใชใ้นการจดัเรยีนการสอนคอื ฝึกใหเ้ดก็ไดป้ฏบิตัจิรงิ โดยใช้
สื่อที่เป็นรูปธรรม ใหน้ักเรยีนสามารถสรา้งความรูอ้อกมาเป็นประสบการณ์ และสามารถถ่ายทอด
ออกเป็นสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรไ์ด ้

2.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร ์

เน่ืองจากกานเยใชค้ณิตศาสตร ์เป็นสื่อใชอ้ธบิายทฤษฎกีารเรยีนรู ้โดยกานเยไดเ้สนอแนวความคดิ
เกีย่วกบัการสอนแบบชีแ้นะเพื่อใหเ้กดิการคน้พบ ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบรเูนอรจ์ะเน้นกระบวนการ 
แต่กานเยมคีวามเหน็ตรงขา้มกบับรเูนอรค์อืกานเยมุ่งเน้นผลของพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
สนใจว่าผู้เรยีนได้เรยีนรู้อะไร การเรยีนการสอนจะต้องกําหนดวตัถุประสงค์อะไรบ้าง กิจกรรม    
การเรียนการสอนตามแนวความคิดของกานเยจะเริ่มจากกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม           
การวเิคราะหพ์ืน้ฐานความรูเ้ดมิของนักเรยีน การจดัลําดบัขัน้ของการเรยีน โดยการชี้แนะของคร ู
การจดักจิกรรมการเรยีนตามความถนัดหรอืวธิกีารเรยีนรูข้องนักเรยีน และการประเมนิพฤตกิรรม
ขัน้สดุทา้ยของนกัเรยีน เพราะ กานเยเชื่อวา่นกัเรยีนจะเรยีนมโนมตใิหมเ่มื่อนกัเรยีนไดเ้รยีนมโนมติ
ย่อยซึ่งเป็นพืน้ฐานของมโนมตใิหม่นัน้เสยีก่อน ดงันัน้การจดัประสบการณ์การเรยีนอย่างมรีะบบ
จงึเป็นเรือ่งสาํคญัอยา่งยิง่ (ประยรู อาษานาม. 2537: 17) 

 กานเยไดจ้ําแนกประเภทของการเรยีนรูไ้ว ้8 ขัน้ โดยทีค่วามรูใ้นระดบัทีส่งูกว่า
จะตอ้งอาศยัความรูใ้นระดบัทีต่ํ่ากวา่ ลาํดบัทัง้ 8 ในการเรยีนรูม้ดีงัน้ี 

  1. การเรยีนรูโ้ดยสญัญาณ (Signal Learning) เป็นการเรยีนรูช้นิดทีง่า่ยทีสุ่ด
และอยูร่ะดบัตํ่าทีส่ดุ เป็นการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนไมส่ามารถบงัคบัพฤตกิรรมมใิหเ้กดิได ้เป็นการเรยีนรู้



31 
 

โดยกระบวนการวางเงื่อนไขแบบดัง้เดิม ซึ่งเกิดขึ้นเน่ืองจากมีสิ่งเร้าและทําซํ้าๆ มีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ซึง่เป็นไปโดยอตัโนมตั ิเชน่ การดงึมอืกลบัเมือ่ถูกของรอ้น 

  2. การเรยีนรูแ้บบตอบสนองต่อสิง่เรา้ (Stimulus-Response Learning) เป็น
การเรยีนรูโ้ดยอาศยัการเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้กบัปฏกิิรยิาตอบสนอง นักเรยีนสามารถควบคุม
พฤตกิรรมได ้เป็นอย่างตัง้ใจ การแสดงพฤตกิรรมทีเ่หน็ชดัตอบสนองการเรยีนรูเ้น่ืองจากไดร้บั
การเสรมิแรง เชน่ การฝึกใหน้กัเรยีนแสดงพฤตกิรรมบางอยา่งโดยการใหร้างวลัหรอืการชมเชย 

  3. การเรยีนรูแ้บบลูกโซ่ (Chaining) เป็นการเรยีนรูโ้ดยอาศยัการเชื่อมโยง
ระหวา่งสิง่เรา้กบัปฏกิริยิาการตอบสนองตดิต่อกนัเป็นลกูโซ่ เป็นการใชพ้ฤตกิรรมในชัน้ที ่2 อยา่งน้อย 
2 พฤตกิรรมขึน้ไปมาประกอบกนัเป็นพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระทํา การเคลื่อนไหว การฝึก
ทกัษะต่างๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษาพดู เชน่ นกัเรยีนฝึกตดิกระดุมเสือ้ การใชก้รรไกรตดัของ 

  4. การเรยีนรูโ้ดยใชภ้าษา (Verbal Association) เป็นการเรยีนรูโ้ดยใชภ้าษา
ซึ่งเป็นสิง่จําเป็นในชวีิตประจําวนั เป็นการเรยีนรู้โดยใช้ภาษาอย่างต่อเน่ือง มลีกัษณะคล้ายกนั    
กบัการเรยีนในขัน้ที ่3 เชน่ การทีน่กัเรยีนเรยีกชื่อลกูบอลวา่ ลกูบอล และบอลสขีองลกูบอลได ้ 

  5. การเรยีนรูโ้ดยการจําแนก (Discrimination Learning) เป็นการเรยีนรูท้ี่
นักเรยีนสามารถมองเหน็ความแตกต่างของสิง่ของประเภทเดยีวกนั สามารถจําแนกสิง่เรา้ซึ่งเป็น
วัตถุหรือสิ่งของออกตามความแตกต่างในสิ่งที่เหมือนกัน การเรียนรู้ประเภทน้ีอาจเป็นทาง         
ดา้นการเคลื่อนไหว หรอืทางดา้นภาษา เช่น การทีน่ักเรยีนเลอืกลูกกุญแจทีต่้องการจากลูกกุญแจ
อกีหลายลูกอยู่ในพวงเดยีวกนั เป็นทางดา้นการเคลื่อนไหว และการทีบ่อกไดว้่าตุ๊กตามหีลายชนิด
และสามารถเรยีกชื่อไดถู้กตอ้ง เป็นทางภาษา 

  6. การเรยีนรูม้โนมต ิ(Concept Learning) เป็นการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนสามารถ
มองเหน็ความเหมอืน ทําใหม้กีารตอบสนองต่อสิง่ของหรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ในลกัษณะเป็นกลุ่ม
เป็นการเรยีนรูม้โนมตขิองสิง่ของหรอืปรากฏการณ์นัน้ โดยใชส้มบตัหิรอืลกัษณะเป็นเกณฑ ์เมื่อเดก็
สามารถจําแนกตุ๊กตาได้หลายชนิด นักเรยีนต้องสามารถบอกได้ว่าตุ๊กตาแต่ละชนิดนัน้มอีะไรที่
เหมอืนกนับา้ง 

  7. การเรยีนรูห้ลกัการ (Principle Learning) เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้เน่ืองจาก 
การรวมหรอืเชื่อมมโนมตติัง้แต่ 2 มโนมตเิขา้ดว้ยกนั และสามารถตัง้เป็นกฎเกณฑห์รอืเป็นหลกัการ
แล้วสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กนัด้วยวธิทีี่คล้ายคลงึกนั เช่น การที่รวมมโนมติคําว่า 
“กลม” และ “ลกูบอล” เขา้ดว้ยกนั เมือ่นกัเรยีนเรยีนรูว้า่ของกลมสามารถกลิง้ได ้

  8. การเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหา (Problem Solving) เป็นการรวมกฎเกณฑห์รอื
หลกัการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และสามารถใช้ความรูเ้หล่านัน้แก้ปญัหาไดใ้นสถานการณ์หน่ึงๆ เช่น 
นกัเรยีนทีต่อ้งการหยบิของทีว่างในทีส่งูกวา่ตวัเขา เขาจะใชเ้กา้อีต่้อแลว้ไปยนืบนเกา้อีเ้พื่อหยบิของ
สิง่นัน้ 

 นอกจากน้ีกานเยไดเ้น้นบทบาทของครใูนการจดัการเรยีนการสอนเพื่อกระตุน้ให้
นกัเรยีนไดท้าํกจิกรรมต่างๆ และไดเ้สนอแนวทางในการจดัลาํดบัขัน้การสอนเป็น 9 ขัน้ ดงัต่อไปน้ีคอื 
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  1. การเรยีกความสนใจ เป็นการเรา้ความสนใจเพื่อนําเขา้สู่บทเรยีน เพื่อให้
นักเรยีนพรอ้มที่จะเรยีน โดยการเลอืกใชส้ิง่เรา้ เช่น รูปภาพ ภาพยนตร ์การใชค้ําถาม การสาธติ 
และนําเสนอสิง่เรา้นัน้ๆ เพือ่เรยีกความสนใจ 

  2. การบอกใหน้ักเรยีนทราบจุดประสงค์การสอน เพื่อใหน้ักเรยีนทราบ
จุดประสงค์ปลายทางของการเรยีนการสอน และเป็นแนวทางนําไปสู่จุดประสงค์นัน้ได้ การบอก
จุดประสงค ์อาจบอกใหท้ราบโดยตรงหรอืบอกโดยใชค้าํถามกไ็ด ้

  3. การกระตุน้ใหน้ักเรยีนระลกึถงึความรูเ้ดมิ อาจใชค้ําถาม หรอืบรรยายเพื่อ
ทบทวนความรูเ้ดมิใหน้กัเรยีนนําความรูเ้ดมินัน้ไปเชื่อมโยงกบัความรูใ้หม ่ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีน
ต่อไป 

  4. การเสนอสิง่เรา้ การเสนอสิง่เรา้ทีใ่ช้ประกอบการสอน ซึ่งได้แก่ วสัดุ
อุปกรณ์และสือ่การสอนอื่นๆ  

  5. การชีแ้นะการเรยีนรู ้เป็นการชีแ้นะแนวทางในการเรยีนรู ้อาจใชค้าํถามนําไปสู่
การเรยีนรู ้การแนะนําการใชว้สัดุอุปกรณ์และเครือ่งมอืต่างๆ 

  6. จดัใหน้กัเรยีนไดแ้สดงพฤตกิรรม นกัเรยีนลงมอืทาํกจิกรรม ปฏบิตักิารทดลอง 
นกัเรยีนคอยใหค้วามสะดวก จดัเตรยีมเครือ่งมอืใหพ้รอ้มสาํหรบัการปฏบิตักิาร 

  7. ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัผลการทาํกจิกรรม เป็นการใหข้อ้มลูป้อนกลบัให้
นักเรยีนทราบว่า การทํากจิกรรมหรอืปฏบิตักิารทดลองไดผ้ลถูกต้องดหีรอืต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามจุดประสงคท์ีก่าํหนดไว ้

  8. การวดัผลการเรยีน การวดัผลการเรยีนของนกัเรยีนในการทาํกจิกรรมอาจทาํได้
โดยการใช้คําถาม ใหท้ําแบบฝึกหดั หรอืทําขอ้สอบวดัได้ในขณะเรยีนและเมื่อสิ้นสุดการเรยีน
เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุแกไ้ขได ้

  9. การทําใหน้ักเรยีนคงการเรยีนรูแ้ละถ่ายโยงการเรยีนรู ้เป็นการใหน้ักเรยีน
ได้ฝึกปฏิบัติซํ้าๆ กัน เพื่อให้มีความคงทนของความรู้ ให้มีการทบทวนและนําความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหมเ่พือ่ฝึกการถ่ายโยงการเรยีนรู ้

 จากการศกึษาทฤษฎขีองกานเยไดเ้สนอแนวความคดิเกีย่วกบัการสอนแบบชีแ้นะ
เพือ่ใหเ้กดิการคน้พบ โดยเชื่อวา่การเรยีนรูเ้กดิขึน้เมือ่มกีารสอนเน้ือหาใหมโ่ดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
เดมิ ซึ่งแนวคดิทีผู่ว้จิยันํามาปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน คอื จดัลําดบัขัน้การเรยีนรูโ้ดย
การชีแ้นะของครผููส้อน เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจ และสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตวัเองได ้

2.2 หลกัการและรปูแบบของการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
 จากทฤษฎกีารเรยีนรูข้า้งตน้ไดนํ้ามาซึง่แนวการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (Cognitive Guided 

Instruction: CGI) ซึง่เป็นแนวการสอนทีพ่ฒันาโดยคารเ์พนเทอรแ์ละคณะ ในปี ค.ศ.1980 (Carpenter et al. 
2000: 1) การเรยีนการสอนโดย การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (Cognitively Guided Instruction: CGI) เป็น
นวตักรรมทีมุ่ง่เน้นประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหน้กัเรยีนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่
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ด้วยตนเอง สนับสนุนให้นักเรยีนได้รู้จกัหาแนวทางแก้ปญัหาด้วยตวัเอง ฝึกให้นักเรยีนคดิ และ
สามารถคดิวเิคราะหใ์หเ้หตุผลได ้ โดยครมูหีน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนในการแกป้ญัหา ทาํให้
นักเรยีนไดฝึ้กคดิ สามารถหาวธิกีารแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย และตดัสนิใจเลอืกวธิแีกป้ญัหาดว้ยตวัเอง 
และเป็นวธิกีารเรยีนการสอนทีส่นับสนุนและพฒันาความเขา้ใจของนักเรยีนในวชิาคณิตศาสตร ์
โดยมปีจัจยัหลกัคอื (1) พฒันาความคดิทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน (2) การจดัการเรยีนการสอน
เพือ่พฒันาความเขา้ใจของนกัเรยีนในการคดิทางคณิตศาสตร ์(3) ความรูข้องคร ูและความเชื่อของครู
มผีลต่อกระบวนการเรยีน (4) ความรู ้ความเชื่อ และการจดัการเรยีนการสอนของครไูดร้บัอทิธพิล
จากความเขา้ใจในการคดิทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ซึง่การเรยีนรูด้งักล่าวจะนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ขัน้พืน้ฐานในความเชื่อของครแูละปฏบิตัแิละการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ในการเรยีนรู้
ของนกัเรยีน (Carpenter. 2000:1) 

 การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) มีหลกัการดงัน้ี (เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร. 2553: 2-4 
อา้งองิจาก Fenema, Carpanter and Peterson. 1989. pp. 204) 

   2.2.1 การจดัการเรยีนการสอนควรพฒันาความเขา้ใจของนักเรยีนโดยเน้น       
ทีค่วามสาํคญัระหวา่งทกัษะและการแกป้ญัหา 

   2.2.2 การจดัการเรยีนการสอนควรจดัสถานการณ์ใหน้ักเรยีนลงมอืทํากจิกรรม  
ใหน้กัเรยีนไดส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองดว้ยความเขา้ใจ 

   2.2.3 นกัเรยีนควรสามารถเชื่อมโยงปญัหา มโนทศัน์ หรอืทกัษะ กบัความรูเ้ดมิทีม่อียู ่
   2.2.4 การจดัการเรยีนการสอนตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานความรูแ้ละความคดิของนกัเรยีน 

จงึต้องมกีารประเมนิอย่างสมํ่าเสมอๆ โดยไม่ได้ประเมนิเพยีงว่านักเรยีนแก้ปญัหานัน้ๆ ได้ แต่
ประเมินด้วยว่านักเรียนมีวิธีแก้ปญัหาอย่างไร วิธีการประเมินการคิดของนักเรียนที่ได้ผลก็คือ     
การถามคาํถามทีเ่หมาะสมและฟงัคาํตอบของนกัเรยีน 

  จากการศกึษาหลกัการและรปูแบบของการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สรุปไดว้่า การสอน
แนะใหรู้ค้ดิ (Cognitive Guided Instuction : CGI) หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน
ความคดิความเขา้ใจของนักเรยีน โดยเน้นให้นักเรยีนสร้างความรูค้วามเขา้ใจด้วยตนเอง มคีรูเป็น      
ผูแ้นะแนวทางใหน้กัเรยีนคดิอยา่งต่อเน่ือง จนเกดิการเรยีนรูใ้นเน้ือหา ซึง่มขี ัน้ตอนการจดัการเรยีน
การสอน ดงัน้ี (1) ครนํูาเสนอปญัหาตามจุดประสงคแ์ละความมุ่งหมายทีต่ ัง้ไว ้(2) ครจูะช่วยแนะ    
ใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจในปญัหาและเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนมอีสิระในการแกป้ญัหา (3) นักเรยีน
รายงานคําตอบและวธิกีารแกป้ญัหาพรอ้มเหตุผล (4) นักเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนัอภปิรายคาํตอบ และ
วธิกีารทีแ่ตกต่าง โดยครจูะเป็นผูนํ้าใหเ้กดิการอภปิรายโดยใชค้าํถาม  

2.3 แนวการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
  การจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิจะมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนไดส้รา้งองค์ความรูใ้หม่ได้

ดว้ยตนเอง โดยอาศยัความรูข้องนกัเรยีนแต่ละคนเป็นฐานในการจดัการเรยีนรู ้เป็นความรูค้วามเขา้ใจ
ทีค่รตูอ้งวนิิจฉยันักเรยีนเกีย่วกบัการคดิทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนว่านักเรยีนสามารถแกป้ญัหา
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และมคีวามสนใจในขัน้ตอนการแก้ปญัหาได้อย่างไร นักเรยีนในห้องเรยีนที่จดัการเรยีนการสอน 
แนะใหรู้ค้ดิจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ใชว้ธิกีาร และรปูแบบทีห่ลากหลายในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์
ทีม่คีวามแตกต่างกนัไดต้ามศกัยภาพของตน รวมทัง้การมโีอกาสไดพ้ดูคุยและนําเสนอแนวคดิของตน 
ใหค้วามสาํคญัและการยอมรบัจากเพือ่นๆ และครใูนการนําเสนอแนวคดิหรอืวธิกีารทีน่กัเรยีนแต่ละคน
ใชใ้นการหาคาํตอบทางคณติศาสตรโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่สิง่ทีส่าํคญัทีค่รจูะตอ้งคาํนึงถงึคอื ครจูะไมส่อน
วธิกีารในการแกป้ญัหาใดๆ แก่นกัเรยีน แต่จะสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดพ้จิารณาแนวทางในการแกป้ญัหา
ดว้ยตนเอง ช่วยเหลอืนักเรยีนใหไ้ดค้น้พบขอ้ผดิพลาดดว้ยตวัของนักเรยีนเอง การจดัการเรยีน 
การสอนจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของนักเรยีนแต่ละคน ทําใหน้ักเรยีนรูส้กึง่าย และมแีรงจูงใจใน 
การเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง นกัเรยีนไดร้บัความรูห้ลายรปูแบบจากการรว่มอภปิรายกบัเพื่อนๆ ซึง่เป็นลกัษณะ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร. 2553: 2-4. อา้งองิจาก Franke; & Weishaupt. 1998 : 
online) 

2.4 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
   คารเ์พนเทอรแ์ละคณะ (Carpenter et al. 1999: 60-85; 2000: 4-5) และ ฮลิเบริต์และ

คณะ (Hiebert et al. 1997) ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนทีส่าํคญั 4 ขัน้ตอนในกระบวนการจดัการเรยีน
การสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีส่อดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

    2.4.1 ขัน้นําเสนอปญัหา เป็นขัน้ที่ครูจะนําเสนอปญัหาตามวตัถุประสงค์และ 
ความมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ ถ้านักเรียนมีอุปสรรคในการแก้ปญัหา ครูมีหน้าที่แนะแนวทางสําหรบั      
การแกป้ญัหาแก่นกัเรยีนเพิม่เตมิ โดยใชก้ารแนะแนวทางใหน้กัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหา
ทีห่ลากหลาย ปญัหาทีค่รเูลอืกมาควรมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติจรงิของนกัเรยีน 

    2.4.2 ขัน้วเิคราะหข์อ้มูลและแก้ปญัหา ในขัน้ตอนน้ีครูจะช่วยแนะใหน้ักเรยีน     
มีความเข้าใจในปญัหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการแก้ปญัหา ครูช่วยแนะนําโดย       
การใชค้ําถามใหน้ักเรยีนแปลความหมายของปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นใหเ้ป็นปญัหาทีง่า่ยต่อการทํา
ความเข้าใจ แนะแนวทางการแก้ปญัหาโดยเชื่อมโยงปญัหาที่ครูให้ไปสู่ปญัหาที่นักเรยีนคุ้นเคย    
หรอืเคยมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัปญัหานัน้มาแล้ว จนครูมคีวามแน่ใจว่านักเรยีนเกิดความเขา้ใจ  
และสามารถแก้ปญัหานัน้ๆ ได้แล้ว ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการแก้ปญัหา โดย             
ในระหว่างนักเรยีนแกป้ญัหา ครูตอ้งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกบั สื่อ อุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืต่างๆ 
ทีน่กัเรยีนตอ้งการ 

    2.4.3 ขัน้รายงานคําตอบและวิธีการแก้ปญัหา ในขัน้ น้ีครูจะถามนักเรียน        
เป็นรายบุคคลถงึวธิกีารทีพ่วกเขาใชใ้นการแกป้ญัหาพรอ้มเหตุผลเพื่อนําเสนอต่อนักเรยีนในชัน้เรยีน 
และในระหว่างนักเรยีนรายงานคําตอบนัน้ครอูาจใชค้ําถามเพื่อใหน้ักเรยีนแสดงแนวคดิของตนเอง
ออกมา 
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 2.4.4 ขัน้อภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช้ หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ 
วธิกีาร และเหตุผลของตนเองแลว้ นักเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนัอภปิรายถงึคําตอบและวธิกีารทีแ่ตกต่าง
โดยครจูะเป็นผูนํ้าใหเ้กดิการอภปิรายโดยใชค้าํถาม 

จากการศกึษาขัน้ตอนของการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คดิ (CGI) 
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเป็นการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยง
ระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจาํวนั หมายถึง การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางการสอน
แนะใหรู้ค้ดิ (Cognitive Guided Instuction: CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์
กบัชวีติประจําวนั ในสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เรื่องการชัง่และการตวง 
โดยมขี ัน้ตอนใน  การจดัการเรยีนการสอน 3 ขัน้คอื (1) ขัน้นํา ครกูระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน
โดยนําเสนอปญัหาตามตัวชี้วดัที่ตัง้ไว้โดยลกัษณะปญัหาจะเป็นปญัหาในสถานการณ์จริงหรือ
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัหรอืปญัหาทีม่ ี  ความสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติจรงิของนกัเรยีน (2) ขัน้สอน 
แบ่งออกเป็นสองขัน้ยอ่ย คอื ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู แนะแนวทางการแกป้ญัหาโดยเชื่อมโยงปญัหาทีค่รู
ใหไ้ปสู่ปญัหาทีน่กัเรยีนคุน้เคยหรอืเคยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัปญัหานัน้มาแลว้ จนครมูคีวามแน่ใจ
ว่านักเรยีนเกดิความเขา้ใจ และสามารถแกป้ญัหานัน้ๆ ไดแ้ลว้ ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนมอีสิระ
ในการแก้ปญัหาในสถานการณ์จรงิได้ โดยใหน้ักเรยีนฝึกทกัษะด้วยตวัเอง จากสื่อ อุปกรณ์ หรอื
เครื่องมอืต่างๆ ทีค่รูเตรยีมให ้ และขัน้นําเสนอ ครูถามนักเรยีนเป็นรายบุคคลถงึวธิกีารทีใ่ชใ้น
การแกป้ญัหาพรอ้มเหตุผลเพื่อนําเสนอต่อนกัเรยีนในชัน้ และในระหว่างนกัเรยีนรายงานคาํตอบนัน้
ครอูาจใชค้าํถามเพื่อใหน้กัเรยีนแสดงแนวคดิของตนเองออกมา (3) ขัน้สรุป นกัเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนั
อภปิรายถงึคาํตอบและวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั โดยครจูะเป็นผูนํ้าใหเ้กดิการอภปิรายโดยใชค้าํถาม 

2.5 บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
บทบาทผูส้อนในชัน้เรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มดีงัน้ี (เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร. 

2553: 5-6) 
 2.5.1 ครคูวรใชค้าํถามหรอืการชีแ้นะในขณะทีน่กัเรยีนทาํกจิกรรมแลว้ไมส่ามารถ

แกป้ญัหาได ้
 2.5.2 ครูควรมีความกระตือรือร้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการทํา      

ความเขา้ใจถงึความคดิของนกัเรยีนแต่ละคน 
 2.5.3 ครูควรเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้ออํานวยต่อการแก้ปญัหา       

ของนกัเรยีน 
 2.5.4 ครูควรสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกดีในการเรียนวิชา

คณติศาสตรแ์ละเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสามารถสือ่สารแนวคดิและเหตุผลไดอ้ยา่งหลากหลายไมว่่าจะ
เป็นการพูด การเขยีน หรอืการวาดภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทําใหน้ักเรยีนเขา้ใจตนเองว่ากําลงัคดิ
อะไรและทาํอะไร รวมทัง้ครสูามารถประเมนิความคดิและเหตุผลของนกัเรยีนไดด้ว้ย 
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 2.5.5 ครูควรนําเสนอปญัหา สถานการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกบันักเรยีน   
ทุกคน และสามารถพฒันาความรูท้างคณติศาสตรข์องนกัเรยีนได ้ 

 2.5.6 ครคูวรจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหน้กัเรยีนสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง แทนที่
เป็นแต่ผูถ่้ายทอดความรู ้

 2.5.7 ครูควรส่งเสรมิใหน้ักเรยีนทํางานเป็นกลุ่ม และมกีารอภปิรายแนวคดิของ
ตนเองกบัผูอ้ื่น สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์นัในชัน้เรยีน 

 2.5.8 ครคูวรใหเ้วลาทีเ่หมาะสมแก่นกัเรยีนในการแกป้ญัหาต่างๆ  
 2.5.9 ครไูมค่วรเตรยีมแนวทางการสอนทีช่ดัเจนตายตวัหรอืใชอุ้ปกรณ์การเรยีนการสอน

ทีเ่ฉพาะเจาะจง แต่ครคูวรเตรยีมการสอนอยา่งกวา้งๆ และปรบักจิกรรมการเรยีนการสอนตามความตอ้งการ
หรอืแนวคดิของนกัเรยีน 

จากการศึกษาบทบาทของครูในการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด 
(CGI) จะเหน็ไดว้า่ในการจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ครคูวรสรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิให้
นกัเรยีนรูส้กึดใีนการเรยีน นําเสนอปญัหาใหเ้ดก็ไดค้ดิ หาเหตุผล คอยชีแ้นะหากนกัเรยีนไมส่ามารถ
แก้ปญัหาได้ เตรยีมอุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง เตรยีมการสอนอย่างกวา้งๆ 
สามารถปรบัการเรียนการสอนตามความต้องการหรือแนวคิดของนักเรียนได้ และจดัเวลาให้
เหมาะสมแก่นกัเรยีนในการแกป้ญัหาต่างๆ  

2.6 การประเมินผลในชัน้เรียนท่ีจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  
การประเมนิผลของชัน้เรยีนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ

(CGI)  ผูส้อนควรมกีารประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนบ่อยๆ และใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายใน
การประเมนิ เช่น ประเมนิโดยการสงัเกต การใชค้ําถาม การสมัภาษณ์รายบุคคล หรอืการฟงัจาก
การนําเสนอแนวคิดและเหตุผลของนักเรยีน เป็นต้น โดยการประเมนินัน้ควรทําควบคู่ไปกบั
การเรยีนการสอน (เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร. 2553: 6) 

2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
   คารเ์พนเทอรแ์ละคณะ (Carpenter et al. 1989: 499-531) ไดศ้กึษาผลการใชแ้นว

การสอนแนะใหรู้ค้ดิ(CGI) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นครชูัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จํานวน 12 คน ถูกเลอืก
อย่างสุ่มจากแต่ละชัน้เรยีนเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวเิคราะหผ์ลจากแนวการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) และครอูกี 20 คนทีเ่หลอืใชก้ารสอนแบบปกต ิการประเมนิผลวดัจากความสามารถ ในการคาํนวณ 
และการแกป้ญัหา ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มคีะแนน
ความสามารถทางการบวกและการลบซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแบบทดสอบ ITBS สงูกว่านักเรยีน       
ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยคะแนนเฉลีย่ทีข่องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
แนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เท่ากบั 8.6 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลีย่ของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกติ
เท่ากบั 7.8 คะแนน นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มคีะแนนความสามารถในการแกป้ญัหา
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สงูกว่านกัเรยีน  ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน  
ทีไ่ดร้บัการสอน แนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เท่ากบั 5.61 คะแนน สว่นคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
แบบปกตเิทา่กบั 5.38 คะแนน 

   วลิเลสซเีนอร ์และเคปเนอร ์(Villasener&Kepner. 1993: 62-69) ไดท้าํการสาํรวจ
การใชแ้นวการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ของโรงเรยีนขนาดใหญ่ในแถบตะวนัตกตอนกลาง กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนจาํนวน 144 คน ในชัน้เรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) และนกัเรยีนอกี 144 คน 
จากชัน้เรียนปกติเป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนักเรียน คือ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกป้ญัหา จากนัน้ทําการสมัภาษณ์นักเรยีนเป็นรายบุคคลเพื่อประเมนิขัน้ตอน 
และยุทธวิธีที่นักเรียนใช้ในการแก้ปญัหาทัง้ปญัหาประเภทที่เป็นตัวเลข และเป็นโจทย์ปญัหา 
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนในชัน้เรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ไดค้ะแนนจากการทาํแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแกป้ญัหาทีม่ลีกัษณะเป็นโจทยป์ญัหาสงูกว่านักเรยีนในกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิโดยคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนคอื 9.41 คะแนน ต่อ 3.18 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
14 คะแนน นักเรียนในชัน้ CGI ได้คะแนนจากการสมัภาษณ์ถึงขัน้ตอน และยุทธวิธีที่ใช้ใน            
การแกป้ญัหาทีเ่ป็นโจทยป์ญัหาสงูกวา่นกัเรยีนในกลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยคะแนน
เฉลีย่ของนกัเรยีน คอื 5.44 คะแนน ต่อ 2.93 คะแนน จากคะแนนเตม็ 6 คะแนน และนกัเรยีนในชัน้
เรยีนการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ได้คะแนนจากการสมัภาษณ์ถึงขัน้ตอน และกลยุทธวิธีที่ใช้ใน          
การแก้ปญัหาประเภทที่เป็นตวัเลขสูงกว่านักเรยีนในกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ โดย
คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน คอื 4.68 คะแนน ต่อ 3.00 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

  งานวิจยัในประเทศ 
   ชยัวฒัน์ อุยปาอาจ (2551:online) ไดท้ําการวจิยัเพื่อศกึษาความสามารถใน

การแกป้ญัหาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่2 ทีใ่ชแ้นวการจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ทยีบ กบัเกณฑร์อ้ยละ 50 ทีก่ําหนดโดยกรมวชิาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร และเพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ใชแ้นวการสอนแนะใหรู้ค้ดิในการจดัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์ และกลุ่มที่ได้รบัการจดัการเรยีนการสอนแบบปกติ และศกึษาเจตคติต่อวชิา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 กลุ่มทีใ่ชแ้นวการสอนแนะใหรู้ค้ดิในการจดัการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรก่์อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีใ่ชแ้นวการสอนแนะใหรู้ค้ดิ
ในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑ์
ขัน้ตํ่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนสอบทัง้ฉบบั นักเรยีนกลุ่มทดลองทีใ่ชแ้นวการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
ในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรม์คีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรส์งูกว่านกัเรยีน
กลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนแบบปกต ิ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 กลุ่มทีใ่ชแ้นวการสอนแนะใหรู้ค้ดิในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
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เรื่องการประยุกตเ์กีย่วกบัอตัราสว่นและรอ้ยละ มเีจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรก่์อนเรยีนและหลงัเรยีน
ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 

   เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร. (2551:187-191) ไดท้าํวจิยัเพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
แบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีใ่ชท้กัษะการใหเ้หตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระ
การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มลู กบั สิง่แวดลอ้มศกึษา และศกึษาผลของการใช้
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ในดา้นความเขา้ใจทางคณิตศาสตรเ์รื่องการวเิคราะหข์อ้มลู ทกัษะการ
ใหเ้หตุผล ทกัษะการเชื่อมโยง เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์ และการมสีาํนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแยม้วทิยการ จงัหวดัราชบุร ีจาํนวน 45 คน 
ซึง่จากการทดลองพบว่า ดา้นความเขา้ใจทางคณิตศาสตร ์เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า นกัเรยีน
มคีะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบภายหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 
ดา้นทกัษะการใหเ้หตุผล พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบภายหลงั การทดลอง
สงูกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั .01ดา้นทกัษะการเชื่อมโยง พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
จากการทาํแบบทดสอบภายหลงั การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 ดา้นเจตคติ
ต่อวชิาคณิตศาสตร ์ พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์
ภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันัยสาํคญั .01 และดา้นสาํนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบวดัการมสีาํนึก รกัษ์สิง่แวดลอ้มภายหลงัการทดลองสงู
กวา่ก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั .01  
    ขวญั เพยีซา้ย (2553: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลเชงิสดัส่วนสําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 และศกึษาความสามารถในการ   
ใหเ้หตุผลเชงิสดัสว่น รวมทัง้ศกึษาพฤตกิรรมทีแ่สดงความสามารถในการใหเ้หตุผลเชงิสดัสว่น โดย
ใชแ้ผนจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวการสอนแบบแนะใหรู้ค้ดิ ซึง่เน้นการคดิแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง 
เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความคดิเหน็ อภปิราย รวมทัง้แสดงเหตุผลยนืยนัคําตอบของสถานการณ์
ปญัหาทีก่าํหนดให ้ประเมนิความสามารถในการใหเ้หตุผลเชงิสดัสว่นประเมนิจากการทาํใบกจิกรรม 
และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลเชงิสดัส่วน รวมทัง้ใชก้ารสงัเกต
พฤตกิรรม และการสมัภาษณ์ ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีใ่ชก้จิกรรมการเรยีนรู้
ที่พฒันาความสามารถในการให้เหตุผลเชงิสดัส่วนที่ผ่านเกณฑ์มจีํานวนมากกว่ารอ้ยละ 75 ของ
จาํนวนนักเรยีนทัง้หมดที่ระดบันัยสาํคญั .05  และนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้กจิกรรมการเรยีนรู้
ทีพ่ฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลเชงิสดัส่วน มพีฤตกิรรมทีแ่สดงความสามารถในการใหเ้หตุผล
เชงิสดัสว่นอยูใ่นระดบั 2 ขึน้ไปเป็นสว่นใหญ่ 
    วารี ธนะคําดี (2553:online) ได้ทําวิจยั เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแ์บบสอนแนะใหรู้ค้ดิรว่มกบัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 
โดยเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรก์บัเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ 70 และเปรยีบเทยีบ   
เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรก่์อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบสอนแนะใหรู้ค้ดิ
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รว่มกบัการเรยีนแบบรว่มมอืของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบวา่ กจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.62/79.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์ 70/70 ทีต่ัง้ไว ้นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ดิร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื มคีวามสามารถในการใหเ้หตุผล
ทางคณิตศาสตรผ์า่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย   
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 71.03 และนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เร ียนด้วยกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ดิรว่มกบัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลี่ย         
คดิเป็นรอ้ยละ 79.83 4. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ดิ
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน          
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
    จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) จะ
เหน็ได้ว่า การจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนที่
สามารถพฒันาความเขา้ใจคณติศาสตรข์องนักเรยีน ฝึกคดิ หาแนวทางแกป้ญัหาดว้ยตวัเองได ้ดว้ย
เหตุน้ีผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรโ์ดยนําวธิกีารเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ
(CGI) เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิแ์ละเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงในชวีติประจําวนัสําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยเลอืกแบบ
แผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงัการจดัการเรยีนการสอน สาเหตุที่เลือกแบบ
แผนการวจิยักลุ่มเดยีวเน่ืองมาจากการสอนแนะใหรู้ค้ดิเป็นการสอนทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นวธิกีาร
สอนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูทีจ่ะช่วยใหค้รสูามารถจดัการเรยีนการสอนใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างเขา้ใจ
เหตุผลทางคณิตศาสตร ์(Jeremy Kilpatrick, editors. 2001: 389) ทาํใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิา
คณิตศาสตร ์เหน็ความชดัเจนของวชิาคณิตศาสตร ์เกดิความมัน่ใจ เชื่อว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่ี
เหตุผลทีน่ักเรยีนสามารถทําความเขา้ใจได ้และตระหนักว่าคณิตศาสตรส์ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิใน
ชวีติประจาํวนั (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2547:3) และประกอบกบัพบวา่
มรีายงานวจิยัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศหลายท่านทีใ่ชก้ารสอนแนะใหรู้ค้ดิ(CGI) แลว้ส่งผลให้
นกัเรยีนมคีวามสามารถทางการเรยีนดขีึน้  
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3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
3.1  ความหมายของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
 สภาครคูณิตศาสตรแ์ห่งชาต ิ(The National Council of Teachers of Mathematics, 

[NCTM]. 1991:102) ไดก้ล่าวถงึการเชื่อมโยงว่า การเชื่อมโยงคอืการผสมผสานแนวคดิทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กนัใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดยีวกนั ซึง่จะมกีารเชื่อมโยงทีส่าํคญั 2 ชนิด คอื 

   1. การเชื่อมโยงภายในวชิา เป็นการนําเน้ือหาภายในวชิาเดยีวกนัไปสมัพนัธก์นั 
ใหผู้เ้รยีนไดป้ระยุกต์ความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นชวีติจรงิ ช่วยใหน้ักเรยีนเขา้ใจถงึความแตกต่างของ
เน้ือหาวิชารวมทัง้พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ ซึ่งจะทําให้การเรียนรู้ของนักเรียน             
มคีวามหมาย 

   2. การเชื่อมโยงระหว่างวชิา เป็นการรวมศาสตรต่์างๆ ตัง้แต่ 2 สาขาขึน้ไป 
ภายใต้หัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกันให้มาสัมพันธ์กัน เช่น วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์สงัคมศาสตร ์กฬีา หรอืศลิปะ เป็นการเรยีนรูโ้ดยใชค้วามรูห้รอืความเขา้ใจและทกัษะ
ในวชิาต่าง ๆ มากกวา่ 1 วชิาขึน้ไป ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้ และตรงกบัสภาพชวีติจรงิ 

  ดอยเซยแ์ละคณะ (Dossy, et al 2002:81-83) กล่าวถงึการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
วา่เป็นความเขา้ใจทางคณิตศาสตรส์ามารถสรา้งขึน้ไดใ้นขณะเรยีนรู ้โดยสรา้งการเชื่อมโยงระหว่าง
ความรูใ้หม่และความรูอ้กีส่วนหน่ึงที่เคยเรยีนรู ้การเชื่อมโยงทําใหน้ักเรยีนสามารถแก้ปญัหาและ  
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรไ์ดด้ขีึน้ นอกจากการใชเ้ครื่องมอือื่นๆ ช่วยในการแก้ปญัหาหรอืเน้ือหา
ทางคณิตศาสตรท์ีม่กีารเชื่อมโยงเพื่อใหน้กัเรยีนมองคณิตศาสตรแ์บบบูรณาการ และจดัการเรยีนการสอน
ตามลําดบัเน้ือหาที่เรยีนก่อนจะสามารถเป็นพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ในระดบัต่อไป        
การแยกเน้ือหาออกจากกนัทําให้นักเรียนไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ทําให้เข้าใจภาพรวม      
ของคณติศาสตร ์

  อมัพร มา้คนอง (2553: 60-63) ไดก้ล่าวถงึการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรว์่าเป็น
ความสามารถของนักเรยีนในการสมัพนัธ์ความรูห้รอืปญัหาทางคณิตศาสตร์ที่เรยีนมากบัความรู ้
ปญัหา หรอืสถานการณ์อื่นทีต่นเองพบ การเชื่อมโยงความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
และพฒันาความเขา้ใจทางคณติศาสตร ์การเชื่อมโยงอาจทาํไดห้ลากหลาย แต่ทีนิ่ยมทาํในหอ้งเรยีน
คณติศาสตรม์ ี3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์เป็นการเชื่อมโยงเน้ือหา
สาระ องค์ความรู้ หรอืกระบวนการภายในคณิตศาสตร์ เช่นการเชื่อมโยงความรูเ้รื่องเสน้จํานวน 
ระบบพกิดัฉาก คูล่าํดบั กราฟ ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั 

 2. การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น เป็นการเชื่อมโยงความรูห้รอื
กระบวนการทางคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนั เชน่ การเชื่อมโยงความรูเ้รื่องสญักรณ์
วทิยาศาสตร ์กบันาโนเทคโนโลย ีและการแบ่งตวัของแบคทเีรยี 
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 3. การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั เป็นการเชื่อมโยงความรู้
หรอืกระบวนการทางคณิตศาสตรก์บัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจาํวนั เช่น การใชค้วามรูเ้รื่องทฤษฎี
บทปีทาโกรสัอธบิายวา่การเดนิทางลดัเป็นการเดนิทางในระยะทีส่ ัน้กวา่การเดนิตามเสน้ทางปกต ิ

จากความหมายของการเชื่อมโยงที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์หมายถึงความสามารถของผู้เรียนในการผสมผสานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มี
ความสมัพนัธก์นัใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดยีวกนั ซึง่เป็นไดท้ัง้การเชื่อมโยงภายในวชิาคณิตศาสตร ์
การเชื่อมโยงระหว่างวิชาคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น และการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ชีว ิตประจําวนั จากงานวิจยันี้แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่ผู ้ว ิจยันํามาใช้ค ือ 
การเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั เน่ืองจากเรือ่งการชัง่เป็นเรื่องทีใ่กลต้วันกัเรยีน นกัเรยีน
ควรฝึกทกัษะดว้ยประสบการณ์จรงิ แกป้ญัหาและสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดจ้รงิ 

3.2 มาตรฐานของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
สภาครคูณิตศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา (NCTM. 2000:64-66 อา้งองิจาก สุคนธธ์า ธรรม

พทุโธ. 2552: 80-82) ไดก้าํหนดมาตรฐานการเชื่อมโยง (Connection Standard) ไวด้งัน้ี  
โปรแกรมการสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาลถงึเกรด 12 มุง่ใหน้กัเรยีนสามารถ 
 1. เขา้ใจและรูจ้กัเชื่อมโยงความรูค้วามคดิทางคณติศาสตร ์

 การเชื่อมโยงความรู้ความคดิทางคณิตศาสตร์ถูกสอดแทรกอยู่ในการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนทุกระดบัชัน้ นักเรยีนจะไดร้บัประสบการณ์ทางคณิตศาสตรต์ัง้แต่
ครัง้แรกที่เขา้เรยีนและต่อเน่ืองไปในทุกๆ เน้ือหาวชิาของคณิตศาสตร์ นักเรยีนสามารถเขา้ใจ
ในแบบรูปของคณิตศาสตร์ในทุก ๆ การเรยีนรู้ไม่ว่าจะเป็นจงัหวะดนตรทีี่ร้อง รูปหกเหลี่ยมใน
รวงผึง้ และการนับจํานวนครัง้ทีน่ักเรยีนกระโดดเชอืกได ้เมื่อเรยีนถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่3-5 
การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์จะเป็นนามธรรมมากขึ้น นักเรยีนจะเริม่เห็นการเชื่อมโยง
ระหวา่งการดาํเนินการทางเลขคณติ เชน่ การคณูกเ็ป็นเหมอืนการบวกจาํนวนซํ้าๆ กนั เมื่อนกัเรยีน
เหน็การดาํเนินการทางคณติศาสตรใ์นเน้ือหาทีต่่างๆ กนัแลว้ นกัเรยีนในระดบัน้ีจะสามารถทีจ่ะสรุป
ไดใ้นขัน้ตอนต่อมาและจะมองเหน็ไดว้า่คณติศาสตรเ์ป็นการฝึกการเชื่อมโยงทางความคดิ ซึง่จะเป็น
การเชื่อมโยงทัง้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรแ์ละรวมไปถงึการเชื่อมโยงกบัการแกป้ญัหา
อื่นๆ ในชวีติประจาํวนัดว้ย 

 ตลอดช่วงที่เรียนตัง้แต่ชัน้อนุบาลจนถึงชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ครูจะ
พยายามเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนเสมอด้วยคําถามที่ว่า “ปญัหาแบบน้ีคล้ายกบัปญัหาที่
นกัเรยีนเคยเรยีนมาแลว้อยา่งไร” ซึง่จะเป็นการนําประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่คยเรยีนผา่นมาแลว้มา
ต่อยอด เพื่อนําไปใชก้บัสถานการณ์การแกป้ญัหาใหม่ๆ นักเรยีนในระดบัประถมศกึษาสามารถนํา
ความรูเ้รือ่งการบวกลบเลขจาํนวนเตม็ไปประยกุตใ์ชก้บัการบวกลบทศนิยมหรอืเศษสว่น นกัเรยีนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ตระหนกัและเขา้ใจสามารถเชื่อมโยงความคดิทางคณิตศาสตรท์ีม่คีวามคดิ
เดยีวกนัได ้เช่น ในเรื่องอตัราส่วนใชใ้นการนําเสนออตัราการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาความเอยีงหรอื
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ความชนัของเสน้ตรง และนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายสามารถเชื่อมโยงความคดิทาง
พชีคณติและเรขาคณติได ้

 กิจกรรมบางกิจกรรมก็สามารถก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได ้
ตัวอย่างเช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางกับเส้นรอบวงของวงกลม ซึ่งกิจกรรมน้ี
สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากการนําวตัถุทีเ่ป็นวงกลมหลาย ๆ แบบมาวดัเสน้รอบวงและเสน้ผา่นศูนยก์ลาง
เพือ่หาความสมัพนัธ ์นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ อาจจะนําขอ้มลูมาเขยีนกราฟ 2 ตวัแปร 
คอื เสน้รอบวง (c) และเสน้ผ่านศูนยก์ลาง (d) จะไดเ้สน้ตรงผ่านจุด (0,0) และอตัราส่วนของ c/d 
คงทีเ่มื่อเฉลีย่ค่าของ c/d ซึง่อยูร่ะหว่างค่า 3.1-3.2 ซึง่เป็นการประมาณค่าของ π นัน่เอง ปญัหาน้ี
ไดแ้นวคดิในเรือ่งของการวดั การวเิคราะหข์อ้มลู เรขาคณติ พชีคณติ และจาํนวนมาใช ้

 2. เขา้ใจวธิกีารเชื่อมโยงแนวความคดิต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละเชื่อมโยง         
องคค์วามรูเ้พือ่ใหไ้ดค้วามรูใ้หม ่

เมื่อนักเรยีนสัง่สมประสบการณ์การเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ในการมองเหน็ความเกี่ยวขอ้งกนัของโครงสรา้งทางคณิตศาสตร์ควรมเีพิม่ขี้น นักเรยีนในระดบั
อนุบาลถึงระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าใจในเรื่องการนับ จํานวนและรูปร่าง ในระดบัชัน้
ประถมศกึษานักเรยีนจะพบการดําเนินการต่างๆ ทางเลขคณิต นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ไดพ้บ
ตวัอย่างในเรื่องจํานวนตรรกยะ สดัสว่นและความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะคน้หาความเชื่อมโยงระหว่างความคดิทางคณิตศาสตรใ์นเรื่องต่างๆ ตวัอย่าง เช่น 
การหาปรมิาตรของพรีะมดิฐานสี่เหลี่ยมยอดตดั ซึ่งจะนํามาเป็นแนวทางในการหาพื้นที่ของรูป
สีเ่หลีย่มคางหมไูด ้

 3. เขา้ใจและนําคณติศาสตรม์าประยกุตใ์ชใ้นการเชื่อมโยงกบัศาสตรอ์ื่นๆ ได ้
 การเรยีนคณิตศาสตรในทุกระดบัชัน้ถอืไดว้่าเป็นประสบการณ์ทีจ่ะนํามาเป็น

โอกาสในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปญัหาในศาสตร์อื่น ๆ และเชื่อมโยง         
กบัการแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนั ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 นกัเรยีนสามารถ
เรยีนพืน้ฐานคณติศาสตรไ์ดจ้ากการเชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ พอขึน้มาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3-5 
นกัเรยีนสามารถเรยีนคณติศาสตรโ์ดยนําไปประยุกตก์บัวชิาอื่นๆ และขยายแนวคดิดงักล่าวไปสูก่ารเรยีน
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย นักเรยีนจะมคีวามมัน่ใจ
ในการใชแ้นวคดิทางคณติศาสตรเ์พือ่ทีจ่ะอธบิายการประยกุตท์ีซ่บัซอ้นขึน้ 

 การเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดร้บัประสบการณ์ทางคณิตศาสตรจ์งึถอืเป็นเรื่อง
สาํคญัซึง่คณติศาสตรส์ามารถนําไปใชใ้นวชิาวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์แพทยศ์าสตร ์และพาณิชยกรรม 
การเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงการเชื่อมโยงเฉพาะเน้ือหาเท่านัน้ 
แต่รวมไปถึงการเชื่อมโยงทางกระบวนการ โดยกระบวนการและเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์จะ
ก่อใหเ้กดิวธิกีารในการแกป้้ญหาทางคณิตศาสตร ์ตวัอย่างการประยุกต์คณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ 
เป็นเรื่องทีน่ักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแห่งหน่ึงได้
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ไปฝึกงานกบับรษิทัซวีเีอสคอเปิดเรชนั ซึ่งกําลงัขยายงานดว้ยการตัง้สาขาใหม่ในย่านบอสตนั แม้
นักเรยีนจะพบว่าบรษิทัไม่ไดค้ํานึงถงึแต่เฉพาะยอดขายที่จะไดใ้นอนาคตในการหาทําเลที่ตัง้รา้น
เท่านัน้ แต่นักเรยีนยงัรบัรู้เกี่ยวกบัปญัหาที่เกิดขึ้น และได้รบัความช่วยเหลือให้คาํปรกึษาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญในแผนกต่างๆ ของบรษิทั นักเรยีนได้ทําการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรและขอ้มูลทาง
เศรษฐศาสตรเ์พื่อกําหนดความตอ้งการของตลาด และปรกึษากบัพนักงานในบรษิทัเพื่อการกําหนด
ทําเลทีต่ ัง้ของรา้นสําหรบัการเปิดรา้นใหม่ นักเรยีนไดท้ํางานร่วมกบัสถาปนิกในการออกแบบรา้น
และทาํงานรว่มกบัพนกังานบญัชใีนการวางแผนในเรือ่งการเงนิ 

จากมาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรท์ีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า มาตรฐาน
การเชื่อมโยงของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรฐัอเมริกา (NCTM) ต้องการให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงเน้ือหาความรู้ต่างๆ ในคณิตศาศตร์ สามารถนําความรูท้างคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกบั
ศาสตรอ์ื่นๆ และนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

3.3 การพฒันาทกัษะและกระบวนการเช่ือมโยง 
 วราภรณ์ มหีนัก (2545:63-65) ไดนํ้าเสนอเกี่ยวกบัองคป์ระกอบทีช่่วยพฒันา

ทกัษะและกระบวนการเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ มดีงัน้ี 
  1. มคีวามคดิรวบยอดทางคณติศาสตรอ์ยา่งเดน่ชดัในเรือ่งนัน้ 
  2. มคีวามรู้ในเน้ือหาที่จะนําไปเชื่อมโยงกบัสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการเป็น

อยา่งด ี
  3. มทีกัษะในการมองเหน็เกีย่วขอ้งระหว่างความรู ้ทกัษะ และกระบวนการที่

มใีนเน้ือหานัน้กบังานทีเ่กีย่วขอ้ง  
  4. มทีกัษะในการสรา้งแบบจําลลองทางคณิตศาสตร ์เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งคณติศาสตรก์บัศาสตรต่์างๆ 
  5. มคีวามเขา้ใจในการแปลความหมายของคําตอบทีห่าไดจ้ากแบบจําลอง

ทางคณติศาสตรว์า่มคีวามเป็นไปไดห้รอืสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นัน้ๆ อยา่งสมเหตุสมผล 
 อมัพร มา้คนอง(2553: 60-61)การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเ์ป็นสิง่ทีส่ะทอ้นให้

เหน็ถงึการใชง้านของคณิตศาสตรใ์นชวีติจรงิทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไป การเชื่อมโยงมคีวามสาํคญั
และจาํเป็นสาํหรบัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์อย่างมคีวามหมาย(Meaningful learning) เน่ืองจาก
การเชื่อมโยงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้น ตลอดจนมองเห็น
ความสาํคญัและคุณคา่ของคณติศาสตรใ์นแงข่องการเป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์ทีส่ามารถนําไปใช้
กบัศาสตร์อื่นได้ ทําใหค้ณิตศาสตร์เป็นวชิาที่น่าสนใจ ไม่ใช่เพยีงวชิาที่เรยีนทฤษฎีบท กฎ สูตร 
นิยาม เพื่อใช้การแก้ปญัหาคณิตศาสตร์เฉพาะในหอ้งเรยีนอกีต่อไป ด้วยเหตุผลดงักล่าว ทกัษะ
การเชื่อมโยงจงึถูกเน้นมากในการสอนปจัจุบนั 
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 ความสามารถในการเช่ือมโยง 
  ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนเป็นความสามารถ

ดงัต่อไปน้ี 
   1. เชื่อมโยงและสมัพนัธ์ความรูเ้ชงิมโนทศัน์กบัความรูเ้ชงิขัน้ตอนหรอื

กระบวนการ 
   2. ใชค้ณติศาสตรใ์นสาขาวชิาอื่น เชน่ ศลิป ดนตร ีจติวทิยา วทิยาศาสตร ์

ธุรกจิ และในชวีติประจาํวนั 
   3. เชื่อมโยงระหว่างเน้ือหาหรอืหวัขอ้คณิตศาสตรท์ีห่ลากหลาย รวมถงึ

การใชง้านของเน้ือหาหรอืหวัขอ้เหล่านัน้ และมองเหน็คณติศาสตรเ์ป็นภาพรวมของการบรูณาการ 
   4. วเิคราะห์ปญัหาและอธบิายผลโดยใช้กราฟ ตวัเลข วตัถุ ภาษา 

แบบจาํลอง และสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์
   5. ใช้ความคดิทางคณิตศาสตร์ที่มอียู่ในการทําความเขา้ใจความคดิ

ทางคณิตศาสตร์อื่น และความคดิในศาสตร์อื่น  
   6. เชื่อมโยงวธิกีารทีแ่ตกต่างกนัทีใ่ชใ้นการแสดงมโนทศัน์เดยีวกนั และ

ใชใ้นการนําเสนออยา่งเดยีวกนั 
   7. เหน็คุณคา่ของคณติศาสตรใ์นสงัคมและวฒันธรรมของตนเอง 
   8. ใชแ้ละเหน็คุณค่าของการเชื่อมโยงระหว่างหวัขอ้ต่างๆ ของคณิตศาสตร ์

และระหวา่งคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ 
    สิง่ทีค่วรเพิม่ 
     1. การเชื่อมโยงเน้ือหาภายในคณติศาสตรเ์อง 
     2. การนําคณติศาสตรไ์ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
     3. การเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัวชิาอื่นและกบัสิง่ทีอ่ยูน่อกชัน้เรยีน 
    สิง่ทีค่วรลด 
     1. การเรยีนหวัขอ้ต่างๆ แยกจากกนั 
     2. การพฒันาทกัษะการเชื่อมโยงโดยปราศจากบรบิททีเ่หมาะสม 

    สิง่ที่สําคญัที่จะทําใหน้ักเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการเชื่อมโยงได้คอื นักเรยีนต้องมี
ความรู ้และมโนทศัน์ทางคณิตศาสตรใ์นเรื่องทีจ่ะนําไปใชเ้ชื่อมโยงเป็นอย่างด ีมปีระสบการณ์ใน
การมองเหน็ความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนัของสิง่ที่จะเชื่อมโยง และมทีกัษะในการเชื่อมโยงหรอืสรา้ง
ความสมัพนัธใ์นทางคณิตศาสตร ์การเรยีนการสอนคณิตศาสตรเ์พื่อพฒันาทกัษะการเชื่อมโยงจงึไม่
ควรแยกเน้ือหาทีส่มัพนัธก์นัออกจากกนั แต่ควรสอนร่วมกนัไป เช่น สอนทัง้จํานวนและการดําเนินการ 
พชีคณิต เรขาคณิต เพื่อใหน้ักเรยีนมองเหน็ความสมัพนัธ์ของเน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งกนั และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ อนัจะทําให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ครูต้องตระหนักถึง
ประเดน็น้ี และพฒันาใหเ้กดิขึน้ในนกัเรยีน  
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 อมัพร มา้คนอง (2547:101-102) กล่าวว่าการพฒันาทกัษะการเชื่อมโยงอาจ
เริม่ตน้ง่าย ๆ จากการเชื่อมโยงสองประเภท ประเภทแรกคอื การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บั
ชวีติประจาํวนั และระหว่างเน้ือหาคณิตศาสตรด์ว้ยกนั ดงัตวัอย่างของกจิกรรมเพื่อฝึกการเชื่อมโยง
ต่อไปน้ี 

 ในหมู่บา้นของท่านมกีารประชุมเพื่อแสดงความคดิเหน็ว่า ควรจะเสนอทางราชการ
ใหจ้ดัตัง้จุดตรวจในหมูบ่า้นหรอืไม ่ในการประชุมมบีางกลุ่มทีเ่ชื่อวา่ การมจุีดตรวจของตํารวจอยูใ่กล้
หมู่บ้านจะช่วยลดปญัหาอาชญากรรม ในขณะที่บางกลุ่มเชื่อว่าความใกล้/ไกลจากจุดตรวจไม่ใช่
ปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการเกดิอาชญากรรม ทีป่ระชุมจงึไดข้อขอ้มลูเกีย่วกบัจาํนวนครัง้ของการเกดิ
อาชญากรรมในปีทีผ่า่นมาจากสถานีตํารวจทอ้งที ่โดยไดข้อ้มลูดงัตารางต่อไปน้ี 
 
จาํนวนกโิลเมตรทีจุ่ดเกดิเหตุหา่งจากจุดตรวจ จาํนวนครัง้ของการเกดิอาชญากรรมต่อกโิลเมตร 

1-5 
6-10 

มากกวา่ 10 

13 
14 
16 

 
  1. จากขอ้มูลดงักล่าว ท่านคดิว่าทีป่ระชุมควรสรุปความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความใกล/้ไกลจากจุดตรวจ กบัจาํนวนครัง้ของการเกดิอาชญากรรมต่อกโิลเมตรอยา่งไร เพราะเหตุใด 
  2. มีบางคนในที่ประชุมพยายามใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการอธิบาย

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ดเ้พือ่ใหข้อ้สรปุเชื่อถอืไดม้ากขึน้ ทา่นจะชว่ยคนเหล่านัน้ไดอ้ยา่งไร 
จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการเชื่อมโดย พบว่าในการจดั 

การเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้เรียนครูควรจะจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนเชื่อมโยงเน้ือหา
คณิตศาสตร์กบัปญัหาในชวีิตประจําวนัและเชื่อมโยงระหว่างความรู้คณิตศาสตร์ต่างๆ ที่จําเป็น
สําหรบัการแก้ปญัหาเพื่อจะตดัสินใจแก้ปญัหาอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้คิด
วเิคราะห ์และฝึกทกัษะสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจาํวนั  

3.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   เดรก็เซล (Drexel. 1997: 2119A) ไดศ้กึษาการเชื่อมโยงระหว่างเศษส่วนธรรมดา 

(Common Fraction) กบัเศษส่วนทศนิยม (Decimal Fraction) หรอืเศษส่วนทีม่พีหุคณูของ 10 
เริม่ตน้ทีเ่ลอืกนกัเรยีน 9 คนจากกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นนกัเรยีนเกรด 6 ทีอ่ยูต่่างหอ้งเรยีนกนั จาํนวน 
19 คน มาทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงเศษส่วนธรรมดา และเศษส่วนทศนิยม โดยใหท้ํา
ขอ้สอบเศษส่วนแบบเขยีนตอบ และสมัภาษณ์ถึงการเรยีนเรื่องเศษส่วนที่ผ่านมาเพื่อจะได้ทราบ
ระดบัความรู ้และมโนมตเิรื่องเศษส่วนของนักเรยีน พบว่ามโนมติเรื่องเศษส่วนของนักเรยีนมอียู่
จํากดั ดงันัน้เดรก็เซลจงึใชบ้ทเรยีน 6 บท ในการปูพืน้ฐานมโนมตแิละทกัษะเรื่องเศษส่วน และใช้
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บทเรยีนเพยีง 2 บท ในการเชื่อมโยงมโนมติของเศษส่วนธรรมดา และทศนิยมกบักลุ่มตวัอย่าง 
หลงัจากการใชบ้ทเรยีน ทาํการสมัภาษณ์นกัเรยีนเป็นรายบุคคล ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนสามารถ
จําแนกเปรียบเทียบ ดําเนินการบวก และการลบเศษส่วนทศนิยมได้ สามารถนําหลกัการของ
เศษสว่นธรรมดาไปใชก้บัเศษสว่นทศนิยมได ้และนกัเรยีนยงัสามารถดดัแปลงสว่นจาก 10 และ 100 
เป็น 1,000 แต่ยงัไม่สามารถแปลงการคูณเศษส่วนมาเป็นการคูณทศนิยมได ้ซึ่งขอ้จํากดัน้ีชี้ว่า 
ความรูข้องนักเรยีนยงัมปีญัหาต่อการนํามาใช ้แต่จากการที่นักเรยีนสามารถโยงเศษส่วนธรรมดา 
และทศนิยมมาสมัพนัธก์นัได ้อาจมคีวามหมายต่อความเขา้ใจมโนมต ิและการดาํเนินการในทศนิยม 

   วลิเลยีมส ์(Wiliams. 1999: 40-62) ไดศ้กึษาการเชื่อมโยงระหว่างมโนมตใินเรื่อง
จาํนวนกบัการคดิในใจ ดว้ยการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการคดิในใจของนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนเกรด 8 จํานวน 413 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 183 
คน กลุ่มควบคุม 230 คน และมคีรเูขา้รว่มการศกึษาครัง้น้ี จาํนวน 6 คน กลุ่มทดลองใชชุ้ดการสอน 
เรือ่งจาํนวน จาํนวน  83 บทเรยีน กลุ่มควบคุมใชก้ารสอนตามปกต ิเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี
คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการคิดในใจก่อนเรียน และหลังเรียนทัง้สองกลุ่ม และแบบ
สมัภาษณ์กระบวนการคดิของนักเรยีนกลุ่มทดลอง จาํนวน 9 คน โดยสมัภาษณ์ทัง้ก่อนและหลงั
การทดลอง ผลการศกึษาพบว่า ชุดการเรยีนที่ใชม้ผีลทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิและกลุ่ม
ทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการเชื่อมโยงการคดิในใจแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .0001 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มทดลอง พบว่า มกีารพฒันาเพิม่ขึน้
เลก็น้อยในทกัษะการเชื่อมโยงของนกัเรยีนก่อน และหลกัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีน 

   นุธ (Knuth. 2000: 500-508) ไดศ้กึษาเขา้ใจในการสรา้งการเชือ่มโยงระบบพกิดัฉาก 
ของนักเรยีน สบืเน่ืองจากการนําเสนอเน้ือหาที่หลากหลายของฟงัก์ชนัในวิชาคณิตศาสตร์ของ
โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา มนีักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจํานวนมากไม่เขา้ใจการเชื่อมโยง
ระหวา่งเน้ือหาเหล่านัน้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหวา่งพชีคณติ และกราฟของฟงักช์นัจากนกัเรยีน
กลุ่มตวัอย่าง 178 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาพชีคณิตของแคลคูลสั เป็นปีแรก ผลการวจิยัพบว่า 
มากกวา่ 3 ใน 4 ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง เลอืกทาํแบบทดสอบโดยใชว้ธิทีางพชีคณิต แมว้่าการหา
คําตอบโดยใช้กราฟของฟงัก์ชนัจะง่ายกว่าก็ตาม และน้อยกว่า 1 ใน 3 ที่ใช้วธิขีองกราฟจะใช้วธิี
พืน้ๆ หรอืไมก่ว็ธิทีีม่ทีางเลอืกอื่นอกี 

  งานวิจยัในประเทศ 
   เทอดเกยีรต ิวงศส์มบูรณ์ (2547. 50-52) ไดท้ําวจิยัเรื่องกจิกรรมการสอนเพื่อ

พฒันาความสามารถในการแก้ปญัหาและการเชื่อมโยงเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียน              
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เพื่อออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา
และการเชื่อมโยงเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทัง้หา
ประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนการสอนตามเกณฑ ์70/70 และศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีเ่รยีนเรื่องพืน้ที่ผวิและปรมิาตร โดยใชก้จิกรรมการเรยีนการสอน
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พืน้ทีผ่วิสอนทีผู่ว้จิยัออกแบบขึน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 
ปี 2546 โรงเรยีนบางแกว้ประชาสรรค ์จงัหวดัสมุทรปราการ ทีไ่ดจ้ากการสุม่ตวัอยา่งแบบเกาะกลุ่ม
จํานวน 1 หอ้งเรยีน ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของกจิกรรมเพื่อพฒันาความสามารถใน
การแกป้ญัหาและการเชื่อมโยงเท่ากบั 82.9/70.1 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้และนักเรยีน       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนเรื่องพืน้ผวิและปรมิาตร โดยใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแกป้ญัหาและการเชื่อมโยงสามารถสอบผา่นเกณฑม์จีาํนวนมากกว่ารอ้ยละ 70 
ของนกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 

   จารวุรรณ หรา่ยเจรญิ (2552: บทคดัยอ่) ผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ตามทฤษฎีพหุปญัญาที่มต่ีอความสามารถในการเชื่อมโยงและความคดิสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงและความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์เรื่อง ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หลงัได้รบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปญัญาและศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรก์บัความคดิสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนวดัเวฬุวนาราม 
(สนิทรพัยอ์นุสรณ์) สงักดัสาํนกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตบูรพา ดอนเมอืง ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2551 จํานวนนักเรยีน 38 คน กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Clustered Random Sampling) เวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง 20 ชัว่โมง แบบแผนการวจิยัครัง้น้ีเป็น
งานวจิยัเชงิทดลองแบบกลุ่มเดยีววดัผลหลงัเรยีน (One-Short Case Study) ผลการวจิยัพบว่า 
นักเรยีนไดท้ี่ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรต์ามทฤษฎีพหุปญัญามคีวามสามารถใน
การเชื่อมโยงทางคณติศาสตรส์งูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมื่อ
แยกรายดา้นพบว่า ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑร์อ้ย
ละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ตามทฤษฎีพหุปญัญามคีวามคดิสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรส์ูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 65 อย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถิติ และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กบัความคดิสรา้งสรรค์
ทางคณติศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 สุคนธธ์า ธรรมพุทโธ(2552. 123-130) ไดท้ําการวจิยัเรื่องผลการจดัการเรยีนรู ้    
แบบบรูณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เพื่อเปรยีบเทยีบ
ทกัษะการแก ้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ และประเมนิ
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิวธิกีารที่เน้น
กระบวนการกลุ่มกบัเกณฑ ์โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ของ
โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ ซึ่งไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
1 หอ้งเรยีน จํานวน 42 คน ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเชงิ
วธิกีารที่เน้นกระบวนการกลุ่มมทีกัษะการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์และทกัษะการเชื่อมโยงเรื่อง
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ความน่าจะเป็น ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนักเรยีนทีไ่ดร้บั  
การวดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิวชิาการที่เน้นกระบวนการกลุ่มมผีลการประเมนิพฤติกรรม   
การทาํงานกลุ่มอยูใ่นเกณฑร์ะดบัด ี

 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์า้งตน้จะเหน็
ไดว้า่การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีเ่น้นทกัษะเชื่อมโยงจะชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจคณิตศาสตร์
ไดด้ขีึน้ สามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการดาํรงชวีติไดจ้รงิ ตลอดจนเหน็ความสาํคญัของคณิตศาสตร์
ในแงข่องการนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัอกีดว้ย 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

  1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  2. การสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ใน
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสายน้ําทิพย์ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 4 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ 140 คน หอ้งเรยีนละประมาณ 35 คน ซึง่จดัแบบคละความสามารถ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/3 ทีก่ําลงัศกึษา
อยู่ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสายน้ําทพิย ์เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึง่
ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ จาํนวน 
1 หอ้งเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 34 คน 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัครัง้น้ี ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดย
ผูว้จิยัดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดจํานวน 12 คาบ 
คาบละ 1 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็นการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์และเจตคตทิางการเรยีน
คณิตศาสตรก์่อนการจดัการเรยีนการสอน 1 คาบ ทดสอบหลงัการจดัการเรยีนการสอน 1 คาบ 
และเวลาในการจดัการเรยีนการสอน 10 คาบ 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เรื่องการชัง่ 
และการตวง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร และตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนสายน้ําทพิย ์รวม 10 คาบ 
คาบละ 1 ชัว่โมง ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.  การชัง่เป็นกโิลกรมั กรมั และขดี จาํนวน 1 คาบ 
 2.  การเลอืกใชเ้ครือ่งชัง่และหน่วยการชัง่ จาํนวน 1 คาบ 
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 3.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการชัง่ จาํนวน 1 คาบ 
 4.  การเปรยีบเทยีบน้ําหนกั จาํนวน 1 คาบ 
 5.  การคาดคะเนน้ําหนกัเป็นกโิลกรมั กรมั และขดี จาํนวน 1 คาบ 
 6.  โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวก จาํนวน  

และการลบเกีย่วกบัน้ําหนกั จาํนวน 1 คาบ 
 7.  การตวงเป็นลติร มลิลลิติร ถว้ยตวง และชอ้นตวง จาํนวน 1 คาบ 
 8.  การเปรยีบเทยีบความจุ จาํนวน 1 คาบ 
 9.  การคาดคะเนปรมิาตรเป็นลติร จาํนวน 1 คาบ 
 10.โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวกและการลบ 
    เกีย่วกบัปรมิาตรของสิง่ทีต่วงหรอืความจุของภาชนะ จาํนวน 1 คาบ 

2. การสรา้งและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงัน้ี 

 1. แผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ เรื่องการชัง่และการตวง ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

 2. แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง การชัง่และการตวง 
 3. แบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการดาํเนินการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
1. แผนการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์เรือ่งการชัง่ และการตวง ของนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตร์
กบัชวีติประจาํวนั 
 1.1 ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศกึษาของโรงเรยีนสายน้ําทพิย ์

1.2 วเิคราะหร์ายละเอยีดตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

1.3 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลกัการ รปูแบบ แนวการจดัการเรยีนการสอน 
และขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (Cognitively Guided Instruction: CGI) 

1.4 ศกึษาความหมาย ความสาํคญั และองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะการเชื่อมโยง
ระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

1.5 กําหนดรปูแบบแผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์เรื่องการชัง่และการตวง 
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั ซึง่ประกอบดว้ย 
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1.5.1 มาตรฐานการเรยีนรู ้
1.5.2 ตวัชีว้ดั 
1.5.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
1.5.4 สาระสาํคญั 
1.5.5 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน ซึง่ประกอบดว้ย 

    ขัน้นํา 
     ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรยีนโดยนําเสนอปญัหาตามตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว้
โดยลกัษณะปญัหาจะเป็นปญัหาในสถานการณ์จรงิหรอืเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนัหรอืปญัหาที่มี
ความสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติจรงิของนกัเรยีน  
    ขัน้สอน 

  1) ขัน้วเิคราะห์ขอ้มูล ครูแนะแนวทางการแก้ปญัหาโดยเชื่อมโยง
ปญัหา ทีค่รใูหไ้ปสู่ปญัหาทีน่ักเรยีนคุน้เคยหรอืเคยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัปญัหานัน้มาแลว้ จนครู
มีความแน่ใจว่านักเรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถแก้ปญัหานัน้ๆ ได้แล้ว ครูเปิดโอกาสให้
นักเรยีนมอีสิระในการแกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิได ้โดยใหน้ักเรยีนฝึกทกัษะดว้ยตวัเอง จากสื่อ 
อุปกรณ์ หรอืเครือ่งมอืต่างๆ ทีค่รเูตรยีมให ้

  2) ขัน้นําเสนอ ครจูะถามนักเรยีนเป็นรายบุคคลถงึวธิกีารทีใ่ชแ้กป้ญัหา
พร้อมเหตุผลเพื่อนําเสนอต่อนักเรยีนในชัน้ และในระหว่างนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการ
แกป้ญัหานัน้ครอูาจใชค้าํถามเพือ่ใหน้กัเรยีนแสดงแนวคดิของตนเองออกมา 

 ขัน้สรปุ 
  นกัเรยีนทัง้ชัน้ชว่ยกนัอภปิรายถงึคาํตอบและวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั โดยครู

จะเป็นผูนํ้าใหเ้กดิการอภปิรายโดยใชค้าํถาม 
1.5.7 สือ่การเรยีนรู/้แหล่งการเรยีนรู ้
1.5.8 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
1.5.9 บนัทกึหลงัการสอน 

1.6 เขยีนแผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรเ์รื่องการชัง่และการตวง ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนัใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัในแต่ละเน้ือหา จาํนวน 10 แผน  

1.7 นําแผนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ขยีนขึน้เสนอคณะกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธใ์หพ้จิารณาแกไ้ข แลว้นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความเหมาะสม ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 
  1.7.1 ดร.ศุภมาส ดา่นพานิช หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) 
  1.7.2 ดร. ขวญั เพยีซา้ย อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคณติศาสตร ์และคณติศาสตรศกึษา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  1.7.3 อาจารยม์ารศร ีวนัรอด อาจารยว์ชิาคณติศาสตร ์โรงเรยีนสายน้ําทพิย ์
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1.8 นําแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการชัง่และการตวง     
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนัมาปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ  

1.9 ดาํเนินการทดลองสอนตามแผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์เรื่องการชัง่
และการตวง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทกัษะ
การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจาํวนั จาํนวน 10 คาบ กบักลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผูว้จิยั
ทาํการสอนดว้ยตนเอง 

2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ืองการชัง่และการตวง 
2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัเกี่ยวกบัการวดัและประเมนิผลกลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณติศาสตร ์
2.2 วเิคราะหร์ายละเอยีดตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
2.3 สรา้งตารางวเิคราะหข์อ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาเรื่องการชัง่และการตวง 

ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
(รายละเอยีด ภาคผนวก ข หน้า 97) 

2.4 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่งการชัง่และการตวง 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 แบบเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืก ทัง้หมดจาํนวน 60 ขอ้  

2.5 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
2.5.1 นําแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง การชัง่ และการตวงไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์จาํนวน 3 ทา่น ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 
   1) ดร. ศุภมาส ดา่นพานิช หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) 
   2) ดร. ขวญั เพยีซา้ย อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคณติศาสตร ์และ  
คณติศาสตรศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   3) อาจารยม์ารศร ีวนัรอด อาจารยว์ชิาคณติศาสตรโ์รงเรยีนสายน้ําทพิย ์

ตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํถาม ตวัเลอืก ความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการ
วดัความถูกตอ้งทางดา้นภาษา และความเทีย่งตรงดา้นเน้ือหา โดยพจิารณาหาค่าดชันี ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้(Index of Consistency: IOC) ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านจะให้
คะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
     ใหค้ะแนน 1 เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญแน่ใจวา่ขอ้สอบนัน้สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 
     ใหค้ะแนน 0 เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญไมแ่น่ใจวา่ขอ้สอบนัน้สอดคลอ้งตวัชีว้ดั 
     ใหค้ะแนน -1 เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญไมแ่น่ใจวา่ขอ้สอบนัน้ไมส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 
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   โดยจะนําผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน มาทาํการวเิคราะหเ์พื่อหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งเป็นรายขอ้ (IOC) โดยจะคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 
0.67-1.00 ไว ้(รายละเอยีด ภาคผนวก ค หน้า 111) 
   2.5.2 นําแบบทดสอบทีผ่า่นการคดัเลอืกไปใชท้ดลองกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกีษา 2555 จํานวน 60 คน ทีโ่รงเรยีนสายน้ําทพิย ์ซึง่ไดเ้รยีนเรื่องการชัง่
และการตวงมาแลว้ นํามาตรวจใหค้ะแนน 
   2.5.3 หาค่าความยากงา่ย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบทีส่รา้ง
ขึน้เป็นรายขอ้ คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีวามยากงา่ย (p) อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.82 และมคี่าอํานาจ
จาํแนก (r) 0.21-0.97 จาํนวน 30 ขอ้ นํามาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยคาํนวณ
จากสตูร KR-20 ของ คเูดอร ์– รชิารด์สนั (Kuder Richardson) ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.74 
(รายละเอยีด ภาคผนวก ค หน้า 112) 

2.6 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรไ์ปเกบ็ขอ้มลูกบันกัเรยีน
กลุ่มตวัอยา่ง 

 3. แบบวดัเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ์
  แบบวดัเจตคติทางการเรยีนคณิตศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดบั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  3 .1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดเจตคติและ           
แบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
  3.2 สรา้งแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร์ จํานวน 40 ขอ้ มากกว่าที่ใช้จรงิ  
20 ขอ้ โดยใชม้าตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 3 ตวัเลอืก 
 
ตาราง 1 ตวัอยา่งแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
 

ข้อความ 
ระดบัความคิดเหน็ 

มาก ปานกลาง น้อย 
นกัเรยีนชอบเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์    
นักเรยีนมคีวามสุขเมื่อไดอ้ธบิายเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์
ใหเ้พือ่นเขา้ใจ 

   

 
  3.3 นําแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว        
ใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถาม กบัพฤตกิรรมชีว้ดัดา้นเจตคต ิ
ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 
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  1) ดร.มิง่ นาครเทพ หวัหน้างานวจิยั และบรกิารวชิาการ โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) 
  2) ดร.สุวมิล กฤชคฤหาสน์ อาจารย์ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศึกษา       
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  3) ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา   
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
   โดยพจิารณาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คําถามกบัลกัษณะพฤตกิรรม 
(IOC) ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละทา่นจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
   ให้คะแนน 1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับการวัดเจตคติ
ทางการเรยีนคณติศาสตร ์  
   ให้คะแนน 0 เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าขอ้คําถามสอดคล้องกบัการวดัเจตคติ
ทางการเรยีนคณติศาสตร ์   
   ให้คะแนน -1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าขอ้คําถามสอดคล้องกบัการวดัเจตคติ
ทางการเรยีนคณติศาสตร ์ 
  โดยจะนําผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาทําการวเิคราะห์เพื่อหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยจะคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.67-1.00 จาํนวน 20 ขอ้ (รายละเอยีด 
ภาคผนวก ค หน้า 114) 
  3.4 นําแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตรท์ีค่ดัเลอืกแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสายน้ําทพิย ์จาํนวน 60 คน  
  3.5 นําแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตรท์ีผู่เ้รยีนตอบมาตรวจใหค้ะแนนโดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 
ตาราง 2 การใหค้ะแนนขอ้คาํถามในแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
 
 

ข้อความท่ีมีความหมายในทางบวก 
(Positive Statements) 

ข้อความท่ีมีความหมายในทางลบ 
(Negative Statements) 

         มาก                  3      คะแนน          มาก                  1      คะแนน 
         ปานกลาง           2      คะแนน          ปานกลาง           2      คะแนน 
         น้อย                 1      คะแนน          น้อย                 3      คะแนน 
 
  3.6 เมือ่ตรวจใหค้ะแนนแลว้จะนํามาวเิคราะหต์ามขัน้ตอนดงัน้ี  
   3.6.1 วเิคราะหแ์บบทดสอบรายขอ้ คอื หาค่าอํานาจจําแนก ของแบบวดัเจตคติ
รายขอ้ คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีา่อาํนาจจาํแนก 1.75 – 3.20 จาํนวน 20 ขอ้  
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   3.6.2 นําแบบวดัเจตคติทางการเรยีนคณิตศาสตร์ที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สัมประสิทธิแ์อลฟา           
(∝	- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.62 (รายละเอยีด 
ภาคผนวก ค หน้า 115) 

 3.7 นําแบบทดสอบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตรไ์ปเกบ็ขอ้มูลกบันักเรยีน
กลุ่มตวัอยา่ง 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน

คณติศาสตรแ์ละแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งใช้
เวลา 1 ชัว่โมง 

3.3 ดําเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง และใช้แผนการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์เรื่องการชัง่และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ใชเ้วลาใน
การสอน 10 ชัว่โมง 

3.4 เมื่อสิน้สุดการสอนตามกําหนดแลว้ จงึทําการสอบหลงัเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ และแบบวดัเจตคติทางการเรยีนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นชุด
เดยีวกบัทีใ่ชส้อบก่อนเรยีน โดยใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 

3.5 ตรวจใหค้ะแนนแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์และนําผลคะแนน
จากการตรวจสอบแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์และแบบวดัเจตคตทิางการเรยีน
คณติศาสตร ์และนําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบไปวเิคราะหค์า่ทางสถติ ิ

4. การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
แบบแผนการวิจยั 

การศึกษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผน 
การทดลองแบบกลุ่มเดยีวสอบก่อนและสอบหลงั( One-Group Pretest-Posttest Design) ซึง่มี
รปูแบบการวจิยัดงัน้ี (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 198-199) 

ตาราง 3 แบบแผนการวจิยั 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T  X T  
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 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
   T 		แทน   การสอบก่อนการจดักระทาํการทดลอง 
   T   แทน   การสอบหลงัการจดักระทาํการทดลอง 
 X    แทน   การจดักระทาํกลุ่มทดลอง 

 การวิเคราะหข้์อมลู 

  การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมลีาํดบัขัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

  1. วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวนั โดยใช้ค่าสถิติที (t-test dependent 
samples) 
  2. วเิคราะหเ์จตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่
เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั โดยใชค้่าสถติทิ ี(t-test dependent 
samples) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  1. สถติสิาํหรบัวเิคราะหค์ุณภาพเครือ่งมอื 
   1.1 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน    
    1.1.1  คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้: IOC  
    1.1.2  คา่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r)    
    1.1.3 ค่าความเชื่อมัน่โดยใช ้KR – 20 ของคเูดอร ์รชิารต์สนั (Kuder Richardson) 
   1.2 แบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
    1.2.1 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัตวัชีว้ดั : IOC  
    1.2.2 คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
    1.2.3 ค่าความเชื่อมัน่โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา (∝	- Coefficient)   ของ 
ครอนบาค (Cronbach) 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
   2.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
    2.2 สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
    2.2.1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ก่อนและหลงัการจดั    
การเรยีนการสอนโดยใชส้ตูร t-test dependent samples 
    2.2.2 เปรยีบเทยีบเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์ ก่อนและหลงัการจดัการ
เรยีนการสอน โดยใชส้ตูร t-test dependent samples 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติทางการเรียน
คณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลู ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

  1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

   2.1 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่
และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะ
ใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
   2.2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่
และการตวง ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการเรยีนการสอนโดยการสอน
แนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการสื่อความหมาย 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 n  แทน    จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X̅   แทน    คา่เฉลีย่ 
 S.D. แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คา่สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
 P  แทน คา่นยัสาํคญัของการทดสอบ 
 *  แทน ความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง การชัง่และการตวง 
ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัได้รบัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั ดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาตร์ เรื่อง การชัง่และการตวง ของ  
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัได้รบัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

 

  จากตาราง 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่
และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีน
การสอน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยัขอ้ 1 
 

 2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง 
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั  
  

ตาราง 5  ผลการเปรยีบเทยีบเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

 

  จากตาราง 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และ
การตวง ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัไดร้บัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ์

n 
x ̅ 

(คะแนนเตม็ 30) 
S.D. t P 

ก่อนเรยีน 34 8.06 2.73 
11.86 .000** 

หลงัเรยีน 34 15.94 4.87 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เจตคติทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ์

n 
x ̅ 

(คะแนนเตม็ 60) 
S.D. t P 

ก่อนเรยีน 34 52.88 4.41 
2.43 .021* 

หลงัเรยีน 34 55.00 3.66 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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การสอน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยัขอ้ 2 และเมื่อ
แยกพจิารณาเป็นรายดา้น ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 6 
 

ตาราง 6  ผลการประเมนิเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตรก่์อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง
จาํแนกเป็นรายดา้น  

 

 

 จากตาราง 6 ภาพรวมเจตคติทางการเรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เจตคติ
ทางการเรยีนคณิตศาสตรแ์ต่ละดา้นของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่เจตคตหิลงัการจดัการเรยีน
การสอนสงูกวา่ก่อนการจดัการเรยีนการสอน และทุกดา้นมเีจตคตอิยูใ่นระดบัมาก โดยเจตคตดิา้นที่
มคี่าเฉลีย่หลงัเรยีนมากทีสุ่ด คอื ดา้นความรูส้กึต่อครผููส้อน (X̅ = 2.89, S.D. = 0.34) รองลงมา คอื 
ดา้นความรูส้กึต่อรปูแบบการสอน (X ̅ = 2.72, S.D. = 0.56) และดา้นความรูส้กึต่อสื่อและอุปกรณ์ 
(X̅ = 2.65, S.D. = 0.62) 
 

รายการประเมิน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

x ̅ S.D. แปลผล x ̅ S.D. แปลผล 

ดา้นความรูส้กึต่อครผููส้อน 2.84 0.39 ระดบัมาก 2.89 0.34 ระดบัมาก 
ดา้นความรูส้กึต่อรปูแบบการสอน 2.61 0.62 ระดบัมาก 2.72 0.56 ระดบัมาก 
ดา้นความรูส้กึต่อสือ่และอุปกรณ์ 2.51 0.75 ระดบัมาก 2.65 0.62 ระดบัมาก 
 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นงานวจิยัเชงิทดลอง โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อศกึษาผลสมัฤทธิแ์ละเจตคติ
ทางการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่งการชัง่ และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอน
แนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั ซึง่สามารถสรุป
สาระสาํคญัและผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั  

2. เพื่อศกึษาเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

สมมติฐานในการวิจยั 
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และการตวง ของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะ
การเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั สงูกวา่ก่อนการจดัการเรยีนการสอน 

2. เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่งการชัง่และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั สงูกวา่ก่อนการจดัการเรยีนการสอน 

วิธีดาํเนินงานวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ใน
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสายน้ําทิพย์ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 4 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ 140 คน หอ้งเรยีนละประมาณ 35 คน ซึง่จดัแบบคละความสามารถ 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/3 ทีก่ําลงัศกึษา
อยู่ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสายน้ําทพิย ์เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึง่
ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ จาํนวน 
1 หอ้งเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 34 คน 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัครัง้น้ี ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดย
ผูว้จิยัดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดจํานวน 12 คาบ คาบละ 1 
ชัว่โมง โดยแบ่งเป็นการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ และเจตคตทิางการเรยีน
คณิตศาสตรก์่อนการจดัการเรยีนการสอน 1 คาบ ทดสอบหลงัการจดัการเรยีนการสอน 1 คาบ 
และเวลาในการจดัการเรยีนการสอน 10 คาบ 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เรื่องการชัง่ 
และการตวง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที  ่3 ตามหลกัส ูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร และตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนสายน้ําทพิย ์รวม 
10 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
   2.2 เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
  1. แผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ เรื่องการชัง่และการตวง ของ
นักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
  2. แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง การชัง่และการตวง 
  3. แบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์

 

 

 



62 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. ขอความร่วมมอืกบัโรงเรยีนที่ผูว้จิยัเขา้ไปทําการศกึษาทดลองการสอนโดย      
การสอนแนะใหรู้้คดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนั เพื่อ
ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละเจตคตทิางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่องการชัง่และ
การตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
   2. ทาํการทดสอบก่อนเรยีน โดยนําแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละ
แบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง เพื่อวัด
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตรก่์อนเรยีน (Pre-test)  
   3. ดําเนินการทดลองสอนตามแผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง    
การชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะ
การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนั จํานวน 10 ชัว่โมง ซึ่งผูว้จิยัทําการสอนด้วย
ตนเอง 
   4. เมื่อดําเนินการทดลองสอนครบ 10 แผนการสอน ทําการทดสอบหลงัเรยีน    
กบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง โดยนําแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละแบบวดัเจตคตทิาง 
การเรยีนคณติศาสตร ์ชุดเดยีวกบัทีท่ดสอบก่อนเรยีน  
   5. นําคะแนนและขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  

  การวิเคราะหข้์อมลู 
  1. วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)    
ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั โดยใชค้่าสถติทิ ี(t-test dependent 
samples) 
  2. วเิคราะหเ์จตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การชัง่และการตวง ของนักเรยีน    
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่
เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั โดยใชค้่าสถติทิ ี(t-test dependent 
samples) 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนั สูงกว่าก่อนการจดัการเรยีนการสอน 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 2. เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่งการชัง่และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
3 หลงัได้รบัการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยง
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ระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนการสอน อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

การอภิปรายผล 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่องการชัง่และ

การตวง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะ          
การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนั ผู้วจิยัได้ดําเนินการศึกษาอย่างเป็นขัน้ตอน 
ภายใต้กรอบแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง จนได้ข ัน้ตอนการเรยีนการสอนที่ผสมผสาน
ระหว่างรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) กบัทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บั
ชวีติประจําวนั และไดนํ้าไปทดลองสอน ซึ่งผลการทดลองเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทุกขอ้ จงึ
กล่าวได้ว่า แผนการจดัการเรียนการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ทีเ่น้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนัที่ผู้วจิยัสรา้งขึ้นน้ี เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่สามารถใช้พฒันา
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้นํา
ผลการวจิยัมาอภปิรายผล ดงัน้ี 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และการตวง ของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนั สูงกว่าก่อนการจดัการเรยีนการสอน 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เน่ืองจาก 
  การจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์
กบัชวีติประจําวนั เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีม่ขี ัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คอื 1.ขัน้นํา ครูนําเสนอ
ปญัหา 2.ขัน้สอน แบ่งเป็นสองขัน้ยอ่ย ไดแ้ก่ ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู และขัน้นําเสนอ และ 3.ขัน้สรุป ซึง่
แต่ละขัน้ตอนทาํใหเ้กดิผลด ีดงัน้ี 
   1.ขัน้นํา เป็นขัน้ที่ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยนําเสนอปญัหาตาม
ตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไวโ้ดยลกัษณะปญัหาจะเป็นปญัหาในสถานการณ์จรงิหรอืเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนั
หรอืปญัหาทีม่คีวามสอดคล้องกบับรบิทในชวีติจรงิของนักเรยีน เป็นการสร้างความสนใจให้กบั
นักเรยีน กระตุ้นให้นักเรยีนคิดแก้ปญัหา ร่วมกนัอภิปราย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของบรูเนอร ์     
ทีก่ล่าวว่า การสรา้งแรงจูงใจเพื่อใหน้ักเรยีนเกดิความพรอ้มในการรบัสารดว้ยการจดัประสบการณ์ 
ทีไ่มง่า่ยเกนิไปจนไมเ่กดิความทา้ทาย หรอืไมย่ากเกนิไปจนทาํใหน้กัเรยีนเกดิความทอ้ถอย เพื่อให้
นกัเรยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ พยายามหาขอ้มลู และประสบความสาํเรจ็ในการหาขอ้มลูจะเป็นตวั
เสรมิแรงการเรยีนการสอนไปในตวัดว้ย (รญัจวน คาํวชริพทิกัษ์. 2538: 23-25) 
   2. ขัน้สอน 
    (1) ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู ครแูนะแนวทางการแกป้ญัหาโดยเชื่อมโยงปญัหาทีค่รู
ใหไ้ปสู่ปญัหาทีน่กัเรยีนคุน้เคยหรอืเคยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัปญัหานัน้มาแลว้ จนครมูคีวามแน่ใจ
วา่นักเรยีนเกดิความเขา้ใจ และสามารถแก้ปญัหานัน้ๆ ได้แล้ว ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนมอีสิระ
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ในการแก้ปญัหาในสถานการณ์จรงิได ้โดยใหน้ักเรยีนฝึกทกัษะดว้ยตวัเอง จากสื่อ อุปกรณ์ หรอื
เครือ่งมอืต่างๆ ทีค่รเูตรยีมให ้และครคูอ่ยชีแ้นะนกัเรยีนเมือ่เกดิปญัหา 
    ขัน้ตอนน้ีจะช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนคดิแก้ปญัหา สรา้งองค์ความรูใ้หม่ด้วย
ตนเอง ทาํใหส้นบัสนุนและพฒันาความเขา้ใจของนกัเรยีนในวชิาคณิตศาสตร ์(Carpenter et al. 2001: 
1) ส่งผลให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสตีล (Steele. 
1996: 4309-A) ทีพ่บว่าการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองของนักเรยีนทําใหน้ักเรยีนมี
ศกัยภาพทางคณติศาสตรเ์พิม่ขึน้และคดิอยา่งเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้ 
    นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนในขัน้น้ียังมีการส่งเสริมให้นักเรียน
เชื่อมโยงกบัชวีติประจําวนั เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการผสมผสานแนวคดิทางคณิศาสตร ์
ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัชวีติประจําวนัใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดยีวกนั ทําใหม้องคณิตศาสตรเ์ป็น
เรื่องใกลต้วั สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั หรอืศาสตรอ์ื่นๆ ได ้และเหน็ความสาํคญัและคุณค่า
ของคณิตศาสตร ์ซึ่งสอดคล้องกบั คอ็กฟอรด์ (Coxford. 1995: 3-4) ที่กล่าวว่า นักเรยีนที่มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูท้ ัง้แนวคดิและกระบวนการใช้คณิตศาสตร์ในเน้ือหาอื่นของ
หลกัสตูร ใชค้ณติศาสตรใ์นกจิกรรมประจาํวนัได ้มองคณิตศาสตรใ์นลกัษณะทีบู่รณาการเป็นภาพรวม 
และเห็นคุณค่าการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอน         
ทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนัยงัทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจในคณติศาสตรเ์พิม่
มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของดอสเซย ์(Dossey et al. 2002: 81-83) ทีก่ล่าวว่า การเชื่อมโยง
จะช่วยใหน้ักเรยีนมองคณิตศาสตรแ์บบบูรณาการโดยมองเป็นภาพรวม ไมไ่ดแ้ยกวชิาคณิตศาสตร์
ออกเป็นเน้ือหาย่อยจะทําใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี่มคีวามหมาย และเชื่อมโยงระหว่างความรูใ้หม่และ
ความรูส้่วนหน่ึงทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ช่วยใหน้ักเรยีนพฒันาความเขา้ใจในคณิตศาสตรไ์ด ้นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญญสิา แซ่หล่อ (2550: 124) ซึง่ไดท้ําการวจิยัเรื่อง การบูรณาการ
แบบเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์ในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการนําเสนอขอ้มลู และพชีคณิตโดย
ใช้สถานการณ์ในชวีติจรงิสําหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 พบว่าผลของการบูรณาการ
ดา้นการเหน็คุณค่าของคณิตศาสตรต่์อชวีติจรงิ ทําใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจลกึซึง้ในการเขา้ในเน้ือหา
ภายหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั .01  
    (2) ขัน้นําเสนอ ครจูะถามนกัเรยีนเป็นรายบุคคลถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา
พร้อมเหตุผลเพื่อนําเสนอต่อนักเรยีนในชัน้ และในระหว่างนักเรยีนรายงานคําตอบนัน้ครูอาจใช้
คาํถามเพือ่ใหน้กัเรยีนแสดงแนวคดิของตนเองออกมา 
    การจดัการเรยีนการสอนในขัน้น้ีเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรยีน
จากการนําเสนอ มกีารกระตุน้ดว้ยคาํพดูทีเ่น้นความคดิ ส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการคดิ และทาํให้
เกดิปฏสิมัพนัธ ์สง่เสรมิทกัษะการสื่อสาร ระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนั และระหว่างนกัเรยีนกบัคร ูทาํให้
นักเรยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ ได้แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นั และฝึกการยอมรบัความคดิเหน็   
ทีแ่ตกต่าง (ขวญั เพยีซา้ย 2553: 108) 
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  3 ขัน้สรุป นักเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนัอภปิรายถงึคําตอบและวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั โดย
ครูจะเป็นผูนํ้าใหเ้กดิการอภปิรายโดยใชค้าํถาม 
   การจดัการเรยีนการสอนในขัน้น้ีชว่ยฝึกใหน้กัเรยีนคดิ เพื่อสรุปความรูอ้อกมาเป็น
ความคดิรวบยอด จากสิง่ทีไ่ดจ้ากการนําเสนอการแกป้ญัหาของเพือ่นทีแ่ตกต่างกนั 
  จากขอ้มลูขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้น
ทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนัเป็นการจดัการเรยีนการสอนที่มลีําดบั
ขัน้ตอนชดัเจน และในแต่ละขัน้ตอนจะส่งผลใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นทกัษะทีห่ลากหลาย ส่งผล
ให้นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนการสอนแนะให้รูค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กบัชีวิตประจําวนัมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของคารเ์พนเทอรแ์ละคณะ(Carpenter et al. 1989: 499-531) ซึง่ไดศ้กึษาผลการใชแ้นว
การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นครชูัน้ประถมศกึษาปีที ่1 พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มคีะแนนความสามารถทางการบวกและการลบ และความสามารถใน
การแกป้ญัหา สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของเวชฤทธิ ์ องักนะภทัรขจร (2551:187-191) ทีไ่ดท้าํวจิยัเพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีใ่ชท้กัษะการใหเ้หตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มลู กบั สิง่แวดล้อมศกึษา และศกึษาผลของการใช้กจิกรรม
การเรยีนรูท้ี่สรา้งขึน้ในดา้นความเขา้ใจทางคณติศาสตรเ์รือ่งการวเิคราะหข์อ้มลู ทกัษะการใหเ้หตุผล 
ทกัษะการเชื่อมโยง เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์ และการมสีาํนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแยม้วทิยการ จงัหวดัราชบุร ีซึง่พบว่า ดา้นความเขา้ใจ
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบ
ภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิแต่เมื่อพจิารณารายละเอยีดถงึ
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และการตวง ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรส์ูงขึน้อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 แต่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าครึ่งหน่ึงของคะแนนเพยีงเล็กน้อย สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากขอ้สอบที่ผูว้จิยัจดัทําขึน้ยากเกินไป ซึ่งเมื่อผูว้จิยันําแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตรม์าพจิารณา พบว่า ขอ้สอบส่วนใหญ่เป็นขอ้สอบยากจํานวนถงึ 9 ขอ้ ซึง่มคี่าอํานาจ
จาํแนกเท่ากบั 0.2-0.39 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.2-1.0  (รายละเอยีด ภาคผนวก ค หน้า 111) 
ดว้ยเหตุน้ีจงึอาจเป็นสาเหตุใหค้า่เฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมด่เีทา่ทีค่วร 
 2. เจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่งการชัง่และการตวง ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
3 หลงัได้รบัการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยง
ระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนการสอน อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 เน่ืองจาก 
   2.1 การจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีส่ ่งเสรมิใหน้ักเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะ
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เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบัชวีติจรงิ ในการแก้ปญัหาสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตวั โดยให้
นกัเรยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ ทาํใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เหน็ถงึความสาํคญัของคณิตศาสตรม์ากขึน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ อมัพร มา้คนอง (2553: 60-61) ทีก่ล่าวว่าการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใชง้านของคณติศาสตรใ์นชวีติจรงิทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปมคีวามสาํคญั
และจาํเป็นสาํหรบัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์อย่างมคีวามหมาย (Meaningful learning) เน่ืองจาก
การเชื่อมโยงจะช่วยให้นักเรยีนเขา้ใจคณิตศาสตร์ที่เรยีนในห้องเรยีนได้ดีขึ้น ตลอดจนมองเห็น
ความสาํคญัและคุณคา่ของคณติศาสตรใ์นแงข่องการเป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์ทีส่ามารถนําไปใช้
กบัศาสตรอ์ื่นได ้ทาํใหค้ณิตศาสตร์เป็นวชิาที่น่าสนใจ ไม่ใช่เพยีงวชิาที่เรยีนทฤษฎีบท กฎ สูตร 
นิยาม เพื่อใช้ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรเ์ฉพาะในหอ้งเรยีนอกีต่อไป ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทกัษะ
การเชื่อมโยงจึงถูกเน้นมากในการสอนปจัจุบัน และสอดคล้องกับคํากล่าวของ ทิเซนและคณะ 
(Thiessen.et al. 1989 : 38 อา้งองิจาก เวชฤทธิ.์ 2551: 200) ทีก่ล่าวว่า การทีน่ักเรยีนไดเ้ผชญิ
กบัสถานการณ์จรงิ จะทําใหน้ักเรยีนเหน็ประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร ์รวมทัง้สามารถ
มองเหน็ว่าคณิตศาสตรส์มัพนัธก์บัการใชช้วีติประจาํวนัทัง้ในทางตรงและทางออ้ม จงึสง่ผลใหเ้จตคติ
ทางการเรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนสงูขึน้ 
   2.2 ในการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ครูมบีทบาททีเ่ป็นผูค้อยชีแ้นะแนว
ทางการเรยีนรู ้โดยการใช้คําถามใหน้ักเรยีนแปลความหมายของปญัหาที่มคีวามซบัซ้อนใหเ้ป็น
ปญัหาทีง่า่ยต่อความเขา้ใจ ช่วยใหน้ักเรยีนเกดิความชดัเจน ตลอดจนการตัง้คําถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรยีนเกดิการอภปิรายดว้ยเหตุผล ซึ่งถอืเป็นบทบาทของครูในฐานะเป็นผูเ้อือ้อํานวยใหเ้กดิ  
การเรยีนรู ้และเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนมากกว่าผูอ้อกคําสัง่ ส่งผลใหน้ักเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน 
ดงัเช่นผลการวจิยัของเคท็ทนิ (Cattin. 1997: 3374) พบว่า นักเรยีนชอบบทบาทของครูในฐานะ
ทีเ่ป็นผูอ้าํนวยใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้เป็นแหล่งขอ้มลู และเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนความพยายาม
ของนกัเรยีน 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําการจดัการเรียนการสอนโดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ท่ี
เน้นทกัษะการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชีวิตประจาํวนัไปใช้ 
  1. การจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีอ่ยู่บนพืน้ฐานความคดิความเขา้ใจของ
นกัเรยีน โดยเน้นใหน้กัเรยีนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง ฝึกใหน้กัเรยีนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม ่
สามารถคดิวเิคราะหห์าแนวทางแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง และสามารถใหเ้หตุผลได ้โดยฝึกปฏบิตัจิรงิ
หรอืในสถานการณ์ทีเ่หมอืนจรงิ โดยมคีรเูป็นผูแ้นะแนวทางใหน้กัเรยีนคดิอยา่งต่อเน่ืองจนเกดิการเรยีนรู้
ในเน้ือหา ซึง่มขี ัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนทัง้หมด 3 ขัน้ตอน คอื  (1) ขัน้นํา : ขัน้นําเสนอ
ปญัหา (2) ขัน้สอน แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ยอ่ยคอืขัน้วเิคราะหข์อ้มลู และขัน้นําเสนอ และ (3) ขัน้สรุป : 
ขัน้อภิปรายคําตอบ ดงันัน้ก่อนที่ผูบ้รหิาร ครู และผู้เกี่ยวขอ้งจะนําการจดัการเรยีนการสอนโดย  
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การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนัไปใช ้
ควรทาํความเขา้ใจรปูแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์
กบัชวีติประจําวนัเป็นอย่างด ีและโรงเรยีนต้องมคีวามพรอ้มทัง้สื่อด้านสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบน้ีได ้
  2. การเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์
กบัชวีติประจาํวนั เป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหน้กัเรยีนคดิ และแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง จากสถานการณ์
จรงิ ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนครคูวรมอุีปกรณ์ทีห่ลากหลาย ไมเ่ฉพาะเจาะจง เตรยีมการสอน
อยา่งกวา้งๆ ปรบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิของนกัเรยีน 
  3. ในการจดัการเรยีนการสอนครูควรใช้สถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้น    
ใหน้ักเรยีนคดิ และแสดงเหตุผล และนําไปสู่สถานการณ์จรงิ โดยใช้การฝึกปฎิบตั ิจรงิ เพื่อ
พฒันาทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
  4. การจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารฝึกใหน้ักเรยีนปฏบิตัจิรงิ ดงันัน้
ครูควรกําหนดเวลาให้เหมาะสมในแต่ละขัน้ตอนของการจดัการเรยีนการสอน เพราะถ้าให้เวลา
นกัเรยีนมอีสิระในการแกป้ญัหาน้อยเกนิไป จะทาํใหน้ักเรยีนไมส่ามารถคดิแกป้ญัหาทีก่ําหนดใหไ้ด ้
ดงันัน้ ครูควรคํานึงถงึธรรมชาต ิและความสามารถในการเรยีนรูข้องนักเรยีนในชัน้เรยีนดว้ย และ
สถานการณ์ปญัหาที่นําเสนอใหน้ักเรยีนควรเป็นปญัหาที่นักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด ้โดยครูเป็นผู้
แนะนําเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสยัและเชื่อมโยงสถานการณ์ปญัหาเข้ากบัชีวิตประจําวนัอยู่เสมอ 
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ใจถงึคุณคา่ของคณติศาสตรเ์พิม่มากขึน้ 

 5. ในการจดัการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการแกป้ญัหาจากสถานการณ์จรงิ 
โดยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิดว้ย นอกจากน้ีในขัน้ตอนหน่ึงของการจดัการเรยีนการสอนมกีารฝึก
ใหน้กัเรยีนไดนํ้าเสนอขอ้มลู ดงันัน้ ก่อนนําการจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนัไปใช ้ครคูวรคํานึงถงึความสามารถ  
ความเหมาะสม และคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีจ่ะทาํการจดัการเรยีนการสอนดว้ย 

 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
   1. รูปแบบการวจิยัครัง้น้ีได้จดัการเรยีนการสอนในเน้ือหาเรื่องการชัง่และการตวง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงใหเ้ขา้กบัชวีติประจาํวนั และสามารถใหน้ักเรยีนได้ฝึกปฏบิตัิจรงิ
ได้ ดงันัน้ หากต้องการนํารูปแบบวจิยัโดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยง
ระหว่างคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนัไปใช้ในการวจิยั เนื้อหาหรอืสาระที่จะทําการจดัการเรยีน 
การสอนควรเป็นเน้ือหาทีส่ามารถฝึกใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะในชวีติประจาํวนัได ้
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  2. ควรทาํการวจิยัทีนํ่ารปูแบบการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กบัชีวิตประจําวนั ไปต่อยอดเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ 
ไดแ้ก่ การแกป้ญัหา การตดัสนิใจ และการใหเ้หตุผล 
  3. ควรทาํการวจิยัทีนํ่ารปูแบบการเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบนักเรียนมีพื้นฐานต่างกัน ศึกษาว่ารูปแบบการจัด      
การเรยีนการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั เหมาะสําหรบั
นกัเรยีนทีม่คีุณลกัษณะแบบใด นกัเรยีนควรมทีกัษะใดบา้งในการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบน้ี  
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
 รายนามผูเ้ชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจดัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์เรื่องการชัง่และการตวง  ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงในชวีติประจําวนั และแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์
เรือ่ง การชัง่และการตวง  
 1. ดร.ศุภมาส ดา่นพานิช หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝา่ยประถม) 

 2. ดร. ขวญั เพยีซา้ย อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคณติศาสตร ์

  และคณติศาสตรศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 3. อาจารยม์ารศร ีวนัรอด อาจารยค์ณติศาสตร ์โรงเรยีนสายน้ําทพิย ์

 
 

 รายนามผูเ้ชีย่วชาญทีช่ว่ยตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัเจตคตทิางการเรยีน
คณติศาสตร ์
 1. ดร.มิง่ นาครเทพ  หวัหน้างานวจิยั และบรกิารวชิาการ 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
(ฝา่ยประถม) 

 2. ดร. นฤมล พระใหญ่ อาจารยภ์าควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 3. ดร.สวุมิล กฤชคฤหาสน์ อาจารยภ์าควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 

  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 1. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และการตวง ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่ง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

 2. ตารางวเิคราะหข์อ้สอบ 

 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง การชัง่และการตวง 

 4. แบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์
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ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์เรื่องการชัง่และการตวง ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ท่ีเน้นทกัษะการเช่ือมโยง

ระหว่างคณิตศาสตรก์บัชีวิตประจาํวนั 
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หน่วยการเรียนรู ้
เร่ือง การชัง่และการตวง 

การชัง่ 
- การชัง่เป็นกโิลกรมั กรมั และขดี (1 ชัว่โมง) 

- การเลอืกใชเ้ครือ่งชัง่และหน่วยการชัง่ (1 ชัว่โมง) 

- ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการชัง่ (1 ชัว่โมง) 

- การเปรยีบเทยีบน้ําหนกั (1 ชัว่โมง) 

- การคาดคะเนน้ําหนกัเป็นกโิลกรมั กรมั และขดี    
(1 ชัว่โมง) 

- โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวกและการลบ
เกีย่วกบัน้ําหนกั (1 ชัว่โมง) 

การตวง 
- การตวงเป็นลติร มลิลลิติร ถว้ยตวง และชอ้น
ตวง (1 ชัว่โมง) 

- การเปรยีบเทยีบความจุ (1 ชัว่โมง) 

- การคาดคะเนปรมิาตรเป็นลติร (1 ชัว่โมง) 

- โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวกและการ
ลบเกีย่วกบัปรมิาตรของสิง่ทีต่วงหรอืความจุ
ของภาชนะ (1 ชัว่โมง) 
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การจดัหน่วยการเรียนรู ้
เรือ่ง การชัง่และการตวง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 เวลา 10 ชัว่โมง 
 
สอดคล้องกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัชัน้ปี 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั 
วดัและคาดคะเนขนาดของสิง่ทีต่อ้งการวดั 
 
 

1. บอกน้ําหนกัเป็นกโิลกรมั กรมั และขดี เลอืก
เครือ่งชัง่ทีเ่หมาะสม และเปรยีบเทยีบน้ําหนกั 
2. บอกความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ 
3. บอกปรมิาตรความจุเป็นลติร มลิลลิติร เลอืก
เครือ่งตวงทีเ่หมาะสมและเปรยีบเทยีบปรมิาตร
และความจุในหน่วยเดยีวกนั 

มาตรฐาน ค 2.2  แกป้ญัหาเกีย่วกบัการวดั 1. แกป้ญัหาเกีย่วกบัการชัง่ 
2. แกป้ญัหาเกีย่วกบัการตวง 
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แผน 
การ

จดัการ
เรียน
การ
สอนท่ี 

ตวัช้ีวดั/ 
สาระการ
เรียนรู้

แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้
เวลา
เรียน 

(ชัว่โมง) 

1. 

การชัง่เป็น
กโิลกรมั 
กรมั และ
ขดี 

การชัง่ และอา่นน้ําหนกัจาก
เครือ่งชัง่เป็นกโิลกรมั กรมั และ
ขดี ซึง่เป็นหน่วยการชัง่ทีเ่ป็น
หน่วยมาตรฐาน โดยทีน้ํ่าหนกั 
1 กโิลกรมั เทา่กบั 10 ขดี 
น้ําหนกั 1 ขดี เทา่กบั 100 กรมั 
น้ําหนกั 1 กโิลกรมั เทา่กบั 
1,000 กรมั 

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 

- สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 

2. 

การเลอืกใช้
เครือ่งชัง่
และหน่วย
การชัง่ 

การชัง่น้ําหนกัควรเลอืกเครือ่ง
ชัง่ใหเ้หมาะสมกบัสิง่ทีต่อ้งการ
จะชัง่และตอ้งชัง่ใหถู้กวธิ ี

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 

- สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 

3. 

ความ 
สมัพนัธ์
ระหวา่ง
หน่วย 
การชัง่ 

หน่วยการชัง่แต่ละหน่วยมี
ความสมัพนัธก์นั สามารถ
เปลีย่นหน่วยการชัง่ กโิลกรมั
กบัขดี ขดีกบักรมั กโิลกรมักบั
กรมัได ้

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 

- สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 
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แผน 
การ

จดัการ
เรียน
การ
สอนท่ี 

ตวัช้ีวดั/ 
สาระการ
เรียนรู้

แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้
เวลา
เรียน 

(ชัว่โมง) 

4. 

การ
เปรยีบเทยีบ
น้ําหนกั 

เปรยีบเทยีบน้ําหนกัทีอ่ยูใ่น
หน่วยเดยีวกนัหรอืหน่วย
ต่างกนั เป็นการบอกความ
มากกวา่ หรอืน้อยกวา่ หรอื
เทา่กนัของน้ําหนกั 

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 
สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม-
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 

5. 

การ
คาดคะเน
น้ําหนกัเป็น
กโิลกรมั 
กรมั และ
ขดี 

การคาดคะเนน้ําหนกัของสิง่
ต่างๆ เป็นการบอกน้ําหนกัให้
ไดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิโดย
ไมใ่ชเ้ครือ่งชัง่ 

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม  
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 

- สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 

6. 

โจทย์
ปญัหาและ
สถานการ
ณ์การบวก
และการลบ
เกีย่วกบั
น้ําหนกั 

- การแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบั
การชัง่ โดยเปลีย่นใหเ้ป็นหน่วย
เดยีวกนั แลว้นําจาํนวนใน
หน่วยเดยีวกนัมาบวกหรอืลบ
กนั 

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 

- สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 
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แผน 
การ

จดัการ
เรียน
การ
สอนท่ี 

ตวัช้ีวดั/ 
สาระการ
เรียนรู้

แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้
เวลา
เรียน 

(ชัว่โมง) 

7. 

การตวง
เป็นลติร 
มลิลลิติร 
ถว้ยตวง 
และชอ้น
ตวง 

-การตวงเพือ่หาความจุของสิง่ที่
ตวงหรอืความจะของภาชนะ 
ควรเลอืกใชเ้ครือ่งตวงให้
เหมาะสมและตอ้งตวงใหถู้กวธิ ี
- ลติร มลิลลิติร เป็นหน่วยการ
ตวงทีเ่ป็นหน่วยมาตรฐาน โดย
ทีป่รมิาตรหรอืความจุ 1 ลดิร 
เทา่กบัปรมิาตรหรอืความจุ 
1,000 มลิลลิติร 

สงัเกตจากการตอบคาํถาม-  
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 
-สงัเกตการเขา้รว่ม
ก◌ิจกรรมการเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 

8. 

การ
เปรยีบเทยี
บความจ ุ

การเปรยีบเทยีบปรมิาตรของ
สิง่ทีต่วงหรอืการเปรยีบเทยีบ
ความจุของภาชนะทีอ่ยูใ่น
หน่วยเดยีวกนัหรอืหน่วย
ต่างกนั เป็นการบอกความ
มากกวา่ น้อยกวา่ หรอืเทา่กนั
ของปรมิาตรหรอืความจุของ
ภาชนะ 

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 
สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม-
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 

9. 

การ
คาดคะเน
ปรมิาตร
เป็นลติร 

การคาดคะเนปรมิาตรของสิง่
ต่างๆ หรอืความจุของภาชนะ
เป็นการบอกปรมิาตรหรอืความ
จุใหไ้ดใ้กลเ้คยีงความจรงิโดย
ไมใ่ชเ้ครือ่งตวง 

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม  
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 

- สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 

1 
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แผน 
การ

จดัการ
เรียน
การ
สอนท่ี 

ตวัช้ีวดั/ 
สาระการ
เรียนรู้

แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้
เวลา
เรียน 

(ชัว่โมง) 

10. 

โจทย์
ปญัหาและ
สถานการณ์
การบวก
และการลบ
เกีย่วกบั
ปรมิาตร
ของสิง่ที่
ตวงหรอื
ความจุของ
ภาชนะ 

- การแกโ้จทยป์ญัหาและ
สถานการณ์เกีย่วกบัปรมิาตร
ของสิง่ของทีต่วงหรอืความจุ
ของภาชนะ โดยเปลีย่นใหเ้ป็น
หน่วยเดยีวกนั แลว้นําจาํนวน
ในหน่วยเดยีวกนัมาบวกหรอื
ลบกนั 

- สงัเกตจากการตอบคาํถาม  
- สงัเกตจากการรว่ม
อภปิรายในชัน้เรยีน 

- สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- ตรวจใบกจิกรรม 1 
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แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 3 
เรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยการชัง่ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  3 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การชัง่และการตวง  เวลา 1 คาบ 
ผูส้อน นางสาวกลุกาญจน์ สวุรรณรกัษ์ โรงเรียนสายน้ําทิพย ์
 

 

มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิง่ทีต่อ้งการวดั 
ตวัช้ีวดั 
 ค 2.1 ป.3/2. บอกความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ 

มาตรฐาน ค 6.1 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา การใหเ้หตุผล การสือ่สาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยง
คณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ตวัช้ีวดั 
 ค .6.1 ป .3/5 เชื่อมโยงความรูต่้างๆ ในคณิตศาสตร ์และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บั
ศาสตรอ์ื่นๆ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  สามารถบอกความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการชัง่ได ้

 ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
  ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  มุง่มัน่ในการทาํงาน  
สาระสาํคญั 
 หน่วยการชัง่แต่ละหน่วยมคีวามสมัพนัธ์กนั สามารถเปลีย่นหน่วยการชัง่ กโิลกรมักบัขดี 
ขดีกบักรมั กโิลกรมักบักรมัได ้
 ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ 
   น้ําหนกั 1 กโิลกรมั เทา่กบั น้ําหนกั 10 ขดี 
   น้ําหนกั 1 ขดี เทา่กบั น้ําหนกั 100 กรมั 
   น้ําหนกั 1 กโิลกรมั เทา่กบั น้ําหนกั 1,000 กรมั 
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กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 ขัน้นํา 
  ครูนําสิ่งของ 2 สิ่ง คือ ข้าวสารมีป้ายระบุน้ําหนัก 1 กิโลกรมั น้ําตาลทราย ระบุ
น้ําหนกั 10 ขดี แลว้ถามนกัเรยีนว่าสิง่ของทัง้ 2 ชนิด มน้ํีาหนกัเท่ากนัหรอืไม ่เพราะเหตุใด จากนัน้ 
ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสนทนาถงึหน่วยการชัง่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั เขยีนลงในใบงาน 3.1 

 ขัน้สอน 
  ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู 

1. ครนํูาเสนอสถานการณ์ปญัหา 
 
 
 
 
 

- นกัเรยีนคดิวา่ 2 รา้นน้ีขายสตรอเบอรร์ีใ่นราคาทีเ่ท่ากนัหรอืไม ่นกัเรยีนมวีธิคีดิ
อยา่งไร จงใหเ้หตุผล 

 - ถา้รา้นทีส่ามขายสตรอเบอรี ่กโิลกรมัละ  180 บาท นกัเรยีนจะเลอืกซือ้สตรอเบอรี่
รา้นใด เพราะเหตุใด 

-  ถ้านักเรยีนต้องการซื้อสตรอเบอรี่รา้นที่สาม  4 ขดี นักเรยีนจะต้องจ่ายเงนิค่า 
สตรอเบอรีเ่ทา่ไร มวีธิคีดิอยา่งไร 

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมอีสิระในการแกป้ญัหา เขยีนลงในใบงาน 3.2 หากนกัเรยีนมี
ปญัหาหรอืขอ้สงสยั ครชูว่ยแนะนํานกัเรยีน  

  ขัน้นําเสนอขอ้มลู 
  ครใูหน้กัเรยีนนําเสนอถงึแนวคดิของตวัเองจากสถานการณ์ทีค่รกูาํหนด 

 ขัน้สรปุ 

  1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ กโิลกรมั กรมั และขดี 
  2. ครใูหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  น้ําตาลทราย 1 กโิลกรมั 
 2.  ขา้วสาร 1 กโิลกรมั 
 3.  ใบงาน 3.1 ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ กรมั กโิลกรมั และขดี 
 4. ใบงาน 3.2 สถานการณ์ปญัหาความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ 
     

รา้นทีห่น่ึง ขายสตรอเบอรร์ี ่ขดีละ 20 บาท 
รา้นทีส่อง ขายสตรอเบอรร์ี ่200 กรมั ราคา 40 บาท 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 - สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายในชัน้เรยีน 
 - สงัเกตจากการทาํกจิกรรมในชัน้เรยีน 
 - ตรวจใบงาน 3.1 ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ กรมั กโิลกรมั และขดี 
 - ตรวจใบงาน 3.2 สถานการณ์ปญัหาความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ……………………………
นามสกลุ………………………..เลขที…่……… 

 

ใบงาน 3.1 
ความสมัพันธของหนวยการชั่ง กรมั กิโลกรัม และขดี 

 

ใหนกัเรยีนบอกความสัมพนัธของหนวยการชั่ง กรัม กโิลกรมั 
และขีด 
 

 ความสัมพนัธของหนวยการชั่ง กรัม กบักโิลกรัม  
 

 



91 
 

 
 

 ความสัมพนัธของหนวยการชั่ง กรัม กบัขีด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ความสัมพนัธของหนวยการชั่ง ขีด กบักโิลกรัม 
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ชื่อ.............................. ..............นามสกุล
...............................เลขที่ ………….….. 

ใบงาน 3.2 
สถานการณปญหาความสัมพันธของหนวยการชัง่ 

ใหนกัเรยีนตอบคาํถามตอไปนี ้

 
 
 

นักเรียนคิดวา-  2 รานนี้ขายสตรอเบอรรี่ในราคา
เทากันหรือไม นักเรียนมีวิธีคิดอยางไร จงใหเหตุผล 

 

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

รานท่ีหนึ่ง ขายสตรอเบอร่ี ขีดละ 20 บาท 
รานท่ีสอง ขายสตรอเบอร่ี 200 กรัม ราคา



94 
 

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

 

- รานที่สามขายสตรอเบอร่ี กิโลกรัมละ 180 บาท 
นักเรียนจะเลือกซ้ือสตรอเบอร่ีรานใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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   -ถานกัเรียนตองการซื้อสตรอเบอร่ีรานท่ีสาม 4 
ขีด นักเรียนจะตองจายเงินคาสตรอเบอร่ีเทาไร มีวิธีคิด
อยางไร 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนด้านความรู้ ทกัษะ /กระบวนการ  และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ใชป้ระกอบแผนการจดัการเรยีนการสอนที ่3 
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ตวับง่ช้ี /พฤติกรรม  วิธีการ /เครื่องมือ  เกณฑก์ารประเมินผล 
ด้านความรู้ 
   สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหวา่งหน่วยการชัง่ได ้

 
- ตรวจใบงาน 
3.1 ความสมัพนัธ์
ของหน่วยการชัง่ 
กโิลกรมั กรมั และ
ขดี 

 
- ด:ี ทาํใบงานถูกตอ้งทัง้ 3 ขอ้ 
- พอใช:้ ทาํใบงานถูกตอ้ง 1-2 ขอ้  
- ปรบัปรงุ: ทาํใบงานไมถู่กตอ้งทัง้ 3 ขอ้ 

ด้านทกัษะ /กระบวนการ  
   - ทกัษะการเชื่อมโยงระหวา่ง

คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
 

 
- ตรวจใบงาน 
3.2 สถานการณ์
ปญัหา
ความสมัพนัธข์อง
หน่วยการชัง่ 

 
- ด:ี แกป้ญัหาสถานการณ์ทีค่รกูาํหนด และ
สามารถใหเ้หตุผลไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ทัง้ 
3 ขอ้ 
- พอใช:้ แกป้ญัหาสถานการณ์ทีค่รกูาํหนด 
และสามารถใหเ้หตุผลไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
1-2 ขอ้ 
- ปรบัปรงุ: ไมส่ามารถแกป้ญัหาสถานการณ์
ทีค่รกูาํหนด และไมส่ามารถใหเ้หตุผลได้
อยา่งสมเหตุสมผล 

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
   - มุง่มัน่ในการทาํงาน 

 
- สง่ใบงาน 
3.1 ความสมัพนัธ์
ของหน่วยการชัง่ 
กรมั กโิลกรมั และ
ขดี 
3.2 สถานการณ์
ปญัหา
ความสมัพนัธข์อง
หน่วยการชัง่ 

 
- ด:ี สง่ใบงานก่อนหรอืตรงตามกาํหนดเวลา
นดัหมาย 
- พอใช:้ สง่ใบงานชา้กวา่กาํหนด แต่มกีาร
ตดิต่อ ชีแ้จงเหตุผล 
- ปรบัปรงุ: สง่ใบงานชา้กวา่กาํหนด โดยไม่
มกีารตดิต่อ ชีแ้จงเหตุผล 

 
 
 

คะแนนด้านความรู ้ทกัษะ/กระบวนการ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ประกอบแผนการจดัการเรยีนการสอนที ่3 
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เลขท่ี 

ตวับง่ชี/้พฤตกิรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะ/
กระบวนการ 

คณุลกัษณะท่ีพงึ
ประสงค์ 

ใบงานท่ี 3.1 ใบงาน 3.2 ใบงาน 3.1-3.2 

2 ดี ดี ดี 

3 ดี ดี ดี 

4 ดี พอใช้ ดี 

6 ดี ดี ดี 

7 ดี ดี ดี 

8 ดี ดี ดี 

9 ดี ดี ดี 

10 ดี ดี ดี 

11 พอใช้ พอใช้ ดี 

12 ดี ดี ดี 

13 ดี พอใช้ ดี 

14 ดี พอใช้ ดี 

15 ดี ดี ดี 

16 ดี ดี ดี 

17 ดี ดี ดี 

18 ดี พอใช้ ดี 

19 พอใช้ พอใช้ ดี 

20 พอใช้ ดี ดี 

21 ดี ดี ดี 

23 ดี ดี ดี 

24 ดี ดี ดี 

25 ดี ดี ดี 

26 ดี ดี ดี 

เลขท่ี 
ตวับง่ชี/้พฤตกิรรม 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะ/ คณุลกัษณะ 
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ตารางวิเคราะหข้์อสอบ 
 

กระบวนการ ท่ีพงึประสงค์ 

ใบงานท่ี 3.1 ใบงาน 3.2 ใบงาน 3.1-3.2 

27 ดี ดี ดี 

28 พอใช้ พอใช้ ดี 

29 พอใช้ พอใช้ ดี 

30 ดี พอใช้ ดี 

31 พอใช้ ดี ดี 

32 ดี ดี ดี 

33 ดี พอใช้ ดี 

34 ดี ดี ดี 

35 พอใช้ ดี ดี 

36 ดี ดี ดี 

38 ดี ดี ดี 
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ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ระดบัพฤติกรรม 
รู้จาํ 

)ข้อ(  
เข้าใจ 

)ข้อ(  
นําไปใช้ 

)ข้อ(  
มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิง่ทีต่อ้งการวดั 
ค2.1 ป.3/2.  บอก
น้ําหนกัเป็นกโิลกรมั 
กรมั และขดี เลอืก
เครือ่งชัง่ทีเ่หมาะสม 
และเปรยีบเทยีบ
น้ําหนกั 

การชัง่เป็นกโิลกรมั กรมั และขดี  1 1 
การเลอืกใชเ้ครือ่งชัง่และหน่วยการชัง่ 2  1 
การเปรยีบเทยีบน้ําหนกั  3  

การคาดคะเนน้ําหนกัเป็นกโิลกรมั กรมั 
และขดี 

 1 1 

ค2.1 ป.3/3. บอก
ปรมิาตรความจุเป็น
ลติร มลิลลิติร เลอืก
เครือ่งตวงทีเ่หมาะสม
และเปรยีบเทยีบ
ปรมิาตรและความจุใน
หน่วยเดยีวกนั 

การตวงเป็นลติร มลิลลิติร ถว้ยตวง และ
ชอ้นตวง 
 

 2 1 

การเปรยีบเทยีบความจ ุ
 

 3  

การคาดคะเนปรมิาตรเป็นลติร 
 

  2 

ค2.1 ป.3/5. บอก
ความสมัพนัธข์อง
หน่วยการวดัความ
ยาว น้ําหนกั และเวลา 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการชัง่ 

 2  

มาตรฐาน ค 2.2  แกป้ญัหาเกีย่วกบัการวดั 
ค2.2 ป.3/1. แกป้ญัหา
เกีย่วกบัการวดัความ
ยาว การชัง่ การตวง 
เงนิ และเวลา 

โจทยป์ญัหาและสถาน การณ์การบวก
และการลบเกีย่วกบัน้ําหนกั 

  2 

โจทยป์ญัหาและสถานการณ์การบวก
และการลบเกีย่วกบัปรมิาตรของสิง่ที่
ตวงหรอืความจุของภาชนะ 

  2 

มาตรฐาน 6.1 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา การใหเ้หตุผล การสือ่สาร การสือ่ความหมายทาง
คณติศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตรแ์ละการเชื่อมโยง
คณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
     
     
ค6.1 ป.3/1. ใชว้ธิกีาร    1 
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ทีห่ลากหลาย
แกป้ญัหา 
ค6.1 ป.3/2. ใหค้วามรู ้
ทกัษะและ
กระบวนการทาง
คณติศาสตรใ์นการ
แกป้ญัหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสม 

 

  1 

ค6.1 ป.3/3. ให้
เหตุผลประกอบการ
ตดัสนิใจและสรปุผล
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

  1 

ค6.1 ป.3/4. ใชภ้าษา
และสญัลกัษณ์ทาง
คณติศาสตรใ์นการ
สือ่สาร การสือ่
ความหมาย และการ
นําเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

 

  1 

ค6.1 ป.3/5. เชื่อมโยง
ความรูต่้างๆ ใน
คณติศาสตร ์และการ
เชื่อมโยงคณติศาสตร์
กบัศาสตรอ์ื่นๆ 

 

  1 

ค6.1 ป.3/6. มี
ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

 
  1 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

เรือ่ง การชัง่และการตวง 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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เร่ือง การชัง่และการตวง 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
คาํช้ีแจง  

1. แบบทดสอบมทีัง้หมด  5 หน้า  
2. แบบทดสอบเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก มขีอ้คาํถามทัง้หมด 30 ขอ้  

3. ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทีถ่กูตอ้งโดยทาํเครือ่งหมาย x ลงในกระดาษคาํตอบ 

 
ตวัอย่างการตอบ 

ข้อ ก ข ค ง 
1.    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ครชูัง่น้ําหนกัของขา้วสาร 1 ถุง โดยก่อนชัง่น้ําหนกัเขม็ชีต้รงตวัเลข 0 เมือ่วางสิง่ของ
ทีต่อ้งการชัง่ เขม็จะเคลือ่นไปชีท้ีต่วัเลข 2 แสดงวา่ขา้วสารถุงน้ีหนกักีก่โิลกรมั

 ก. 1 กโิลกรมั ข. 1 กโิลกรมั 2 ขดี 
 ค. 2 กโิลกรมั ง. 2 กโิลกรมั 2 ขดี
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2. 
    
 
 
 

จากภาพ หนงัสอืเลม่น้ีมน้ํีาหนกัเทา่ไร  
 ก. 3 กโิลกรมั 5 ขดี 
 ข. 3 กโิลกรมั 8 ขดี 
 ค. 4 กโิลกรมั 
 ง. 4 กโิลกรมั 5 ขดี

3. ถา้ตอ้งการชัง่เมลด็พชื ตอ้งใชเ้ครือ่งชัง่แบบใด 
 ก. เครือ่งชัง่สปรงิ ข. เครือ่งชัง่น้ําหนกัตวั 
 ค. เครือ่งชัง่สองแขน ง. เครือ่งชัง่แบบตุม้ถ่วง

4. ถา้ตอ้งการชัง่น้ําหนกัแหวน ควรใชเ้ครือ่งชัง่ชนิดใด  
 ก. เครือ่งชัง่สปรงิ ข. เครือ่งชัง่สองแขน 
 ค. เครือ่งชัง่น้ําหนกัตวั ง. เครือ่งชัง่แบบตุม้ถ่วง 

5. ขอ้ใดคอืหน่วยการชัง่ทีเ่หมาะสมกบัผงซกัฟอก 
 ก. มลิลกิรมั ข. กโิลกรมั 
 ค. กรมั ง. ขดี

6. สิง่ของในขอ้ใดมหีนกัมากทีส่ดุ 
 ก. ขา้วสาร 1,300 กรมั ข. แตงกวาครึง่กโิลกรมั 
 ค.  เน้ือหมู 1 กโิลกรมั ง. เงาะ 14 ขดี

7. ผลไมใ้นขอ้ใดเบาทีส่ดุ 
 ก. ชมพู ่13 ขดี ข. มะละกอ 1,800 กรมั  
 ค. สม้ 1 กโิลกรมัครึง่ ง. มะมว่ง 1 กโิลกรมั 200 กรมั
8. สิง่ของในขอ้ใดมน้ํีาหนกัมากกวา่ 2,005 กรมั 
 ก. นม 1 ขวด หนกั 2 กโิลกรมั 5 กรมั 
 ข. สม้ 1 ถุง หนกั 2 กโิลกรมั 2 ขดี 
 ค. ทุเรยีน 1 ผล หนกั 2 กโิลกรมั 
 ง. สมดุ 1 เลม่หนกั 12 ขดี

9. 4 กโิลกรมั 7 ขดี หนกักวา่ 2 กโิลกรมั 9 ขดี อยูเ่ทา่ไร 
 ก. 1 กโิลกรมั 6 ขดี ข. 1 กโิลกรมั 8 ขดี 
 ค. 2 กโิลกรมั 2 ขดี ง. 2 กโิลกรมั 4 ขดี

10.  ถัว่เหลอืง 10 ถงั เทา่กบักีล่ติร 
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 ก. 100 ลติร ข. 200 ลติร 
 ค. 300 ลติร ง. 400 ลติร 

11. สม้โอ 1 ผล หนกั 1 กโิลกรมั 765 กรมั การคาดคะเนน้ําหนกัในขอ้ใดใกลเ้คยีงกบั
น้ําหนกัจรงิมากทีส่ดุ 

 ก. 19 ขดี ข. 1,600 กรมั 
 ค. 1 กโิลกรมั 7 ขดี ง. 1 กโิลกรมั 800 กรมั 

12. 4 ถงั เทา่กบักีล่ติร  
 ก. 40 ลติร ข. 60 ลติร 
 ค. 80 ลติร ง. 100 ลติร 

13.  
 
 

 เครือ่งตวงชนิดน้ี เหมาะสาํหรบัตวงสิง่ใด  
 ก. น้ํามนัพชื ข. น้ําสม้ 
 ค.  น้ําปลา  ง. ขา้วสาร 

14. น้ําดืม่ 2,000 มลิลลิติร เทา่กบักีล่ติร 
ก. 2 ลติร ข. 20 ลติร 
ค. 200 ลติร ง. 2,000 ลติร

 
 
 
 
 
 
พิจารณาข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบคาํถามข้อ 15 - 16 
 (1) น้ําปลามปีรมิาตร 750 มลิลลิติร 
 (2) น้ําตาลสดมปีรมิาตร 1,380 มลิลลิติร 
 (3) น้ําสม้สายชมูปีรมิาตร 1 ลติร 320 มลิลลิติร 
 (4) น้ําผลไมม้ปีรมิาตร 1 ลติร 
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15. น้ําปลามปีรมิาตรน้อยกวา่น้ําผลไมก้ีม่ลิลลิติร
 ก. 100 มลิลลิติร ข. 150 มลิลลิติร 
 ค. 200 มลิลลิติร ง. 250 มลิลลิติร 
16. น้ําตาลสดและน้ําผลไมม้ปีรมิาตรต่างกนักีม่ลิลลิติร 
 ก. น้ําตาลสดมปีรมิาตรมากกวา่น้ําผลไม ้380 มลิลลิติร 
 ข. น้ําตาลสดมปีรมิาตรมากกวา่น้ําผลไม ้620 มลิลลิติร 
 ค. น้ําผลไมม้ปีรมิาตรมากกวา่น้ําตาลสด 380 มลิลลิติร 
 ง. น้ําผลไมม้ปีรมิาตรมากกวา่น้ําตาลสด 620 มลิลลิติร 
17. ขอ้ใดมปีรมิาตรน้อยทีส่ดุ  
 ก. 8 ลติร ข. 7 ลติรครึง่ 
 ค. 7,300 มลิลลิติร ง. 7 ลติร 900 มลิลลิติร 

18. ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 
 ก. 2,700 ลติร > 12 มลิลลิติร 
 ข. 13 ลติร = 1,300 มลิลลิติร 
 ค. 3 มลิลลิติร < 1,500 ลติร 
 ง. 5 ลติร = 5,000 มลิลลิติร 

19. น้ํามนั 1 ถงั มปีรมิาตร 12 ลติร 800 มลิลลิติร การคาดคะเนปรมิาตรในขอ้ใดใกลเ้คยีง
กบัปรมิาตรจรงิมากทีส่ดุ 

 ก. 12 ลติร ข. 13 ลติร 
 ค. 1,200 มลิลลิติร ง. 1,300 มลิลลิติร

20. สดุาคาดคะเนน้ําหนกัสรอ้ยทองหนกั 200 กรมั เมือ่นํามาชัง่จรงิสรอ้ยทองหนกั 175 กรมั
สดุาคาดคะเนน้ําหนกัของสรอ้ยทองคลาดเคลือ่นไปเทา่ใด  

 ก. 15 กรมั ข. 25 กรมั 
 ค. 35 กรมั ง. 45 กรมั 
21. มะเขอืเทศหนกั 5 ขดี กบักระเทยีม 3 ขดี มน้ํีาหนกัรวมกนัเทา่กบักีก่รมั
 ก. 8 กรมั ข. 80 กรมั 
 ค. 800 กรมั ง. 8,000 กรมั

22. มะมว่ง 5 กโิลกรมั 700 กรมั คดิเป็นน้ําหนกักีข่ดี
 ก. 57 ขดี ข. 507 ขดี 
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 ค. 570 ขดี ง. 5,070 ขดี

23. ฟกัทองหนกั 3,400 กรมั แตงโมหนกั 2,700 กรมั รวมน้ําหนกัของฟกัทองและแตงโม
เทา่กบัขอ้ใด

 ก. 6,000 กรมั ข. 6,100 กรมั 
 ค. 6 กโิลกรมั 200 กรมั ง. 6 กโิลกรมั 300 กรมั

24. พอ่คา้ขายสม้ และมะมว่งรวมแลว้ตอนนี้เหลอื 16 กโิลกรมั พอ่คา้คดิวา่ “ถา้หากขาย
มะมว่งไดอ้กี 4 กโิลกรมั จาํนวนกโิลกรมัของสม้และมะมว่งทีเ่หลอืกจ็ะเทา่กนั” ตอนน้ี
พอ่คา้มสีม้กีก่โิลกรมั  

 ก. 6 กโิลกรมั ข. 7 กโิลกรมั 
  ค. 8 กโิลกรมั ง. 9 กโิลกรมั 

25. ชมพูร่าคากโิลกรมัละ 40 บาท องุน่ราคากโิลกรมัละ 60 บาท นุ่นมเีงนิ 200 บาท จะตอ้ง
ซือ้ผลไมช้นิดละกีก่โิลกรมั เงนิจงึจะหมดพอด ี 

         ก. ซือ้ชมพู ่2 กโิลกรมั และซือ้องุน่ 1 กโิลกรมั 
         ข. ซือ้ชมพู ่2 กโิลกรมั และซือ้องุน่ 2 กโิลกรมั 
         ค. ซือ้ชมพู ่3 กโิลกรมั และซือ้องุน่ 1 กโิลกรมั 
         ง. ซือ้ชมพู ่4 กโิลกรมั และซือ้องุน่ 1 กโิลกรมั 

26. เตมิน้ําผลไม ้1 ลติร 600 มลิลลิติร จากนัน้เตมิน้ําลงไปอกี 1,200 มลิลลิติร แลว้เตม็
เหยอืกพอด ีเหยอืกใบน้ีมคีวามจุเทา่ไร 

 ก. 1 ลติร 800 มลิลลิติร ข. 1 ลติร 820 มลิลลิติร 
 ค. 2 ลติร 800 มลิลลิติร ง. 2 ลติร 820 มลิลลิติร

27. เหยอืกใบหน่ึงจุน้ําได ้3,000 มลิลลิติร ขณะน้ีมน้ํีาอยู ่1 ลติร 150 มลิลลิติร ยงัใสน้ํ่าไดอ้กี
เทา่ไรจงึจะเตม็เหยอืก

 ก. 850 มลิลลิติร ข. 1,085 มลิลลิติร 
 ค. 1,850 มลิลลิติร ง. 2,085 มลิลลิติร
28. บรรจุนมสดใสข่วด ขวดใบใหญ่จุนมสดได ้ 2 ลติร ขวดใบเลก็จุนมสดได ้350 มลิลลิติร 

ตอ้งใชข้วดใบเลก็กีใ่บจงึจะบรรจุนมสดจากขวดใบใหญ่ไดท้ัง้หมด
 ก. 4 ขวด ข. 5 ขวด 
 ค. 6 ขวด ง. 7 ขวด

29. แมซ่ือ้น้ําผลไมม้า 8 ขวด ขวดละ 350 มลิลลิติร แมจ่ะไดน้ํ้าผลไมร้วมทัง้หมดเทา่ไร 
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 ก. 280 มลิลลิติร ข. 2 ลติร 8 มลิลลิติร 
 ค. 2,800 มลิลลิติร ง. 2 ลติร 80 มลิลลิติร

30. ซือ้มงัคดุ 3 กโิลกรมั 200 กรมั ฝรัง่ 2 กโิลกรมัครึง่ รวมน้ําหนกัของผลไมท้ัง้สองชนิด
เป็นกีก่โิลกรมั กีก่รมั  

 ก. 5 กโิลกรมั 300 กรมั ข. 5 กโิลกรมั 500 กรมั 
ค. 5 กโิลกรมั 700 กรมั ง. 5 กโิลกรมั 900 กรมั 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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แบบวดัเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ์
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แบบวดัเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ์
คาํช้ีแจง 
  1. ขอ้ความในแบบวดัเจตคตน้ีิเป็นการวดัความรูส้กึ ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ
การเรยีนคณิตศาสตร ์
  2. ใหน้ักเรยีนพจิารณาว่าขอ้ความในแต่ละขอ้ตรงกบัความรูส้กึ และ
ความคดิเหน็ของนกัเรยีนมากน้อยเพยีงใด 
  3. ในแต่ละข้อมีช่องว่างให้นักเรียนเลือก 3 ช่อง ให้นักเรียนเลือกทํา
เครือ่งหมาย ลงในชอ่งทีต่รงกบัความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีน 
 

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

 ตวัอย่าง 

ข้อ ข้อความ 
ระดบัความคิดเหน็ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

0 ฉนัชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์    
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ข้อ ข้อความ 
ระดบัความคิดเหน็ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

1. ครใูหค้าํแนะนําเป็นอยา่งดเีมือ่ฉนัไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีน    

2. ครทูาํใหก้ารเรยีนคณิตศาสตรส์นุกสนาน    

3. ครทูีส่อนเขา้ใจและเอาใจใสเ่ดก็นกัเรยีน    

4. ครมูคีวามตัง้ใจสอนเป็นอยา่งด ี    

5. ครมูคีวามพรอ้มทีด่ใีนการสอน    

6. ฉนัมคีวามสขุกบัการเรยีนคณิตศาสตร ์    

7. การสอนของครทูาํใหฉ้นัเขา้ใจมากขึน้    

8. การสอนของครทูาํใหฉ้นัไมเ่ขา้ใจวชิาคณิตศาสตร ์    

9. การสอนของครทูาํใหฉ้นัมโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็    

10. 
การสอนของครทูาํใหฉ้นัไดฝึ้กทกัษะและนําไปใชใ้น
ชวีติประจาํวนัได ้

   

11. การสอนของครทูาํใหฉ้นัไดแ้สดงความสามารถของตนเอง    

12. ฉนัอยากใหเ้วลาเรยีนคณิตศาสตรผ์า่นไปเรว็ๆ     

13. ขณะทีค่รสูอน ฉนัจะตัง้ใจ และตดิตามโดยไมรู่ส้กึเบื่อหน่าย    

14. การสอนของครทูาํใหฉ้นัตื่นเตน้กบัปญัหาทีใ่หม่ๆ ทีท่า้ทาย    

15. การสอนของครทูาํใหฉ้นัรูถ้งึประโยชน์ของคณติศาสตร ์    

16. การสอนของครทูาํใหฉ้นัเกดิความเครยีด    

17. ฉนัคดิวา่อุปกรณ์ไมเ่หมาะสมในการสอน    

18. ใบงานของครยูากเกนิไป ทาํใหฉ้นัไมเ่ขา้ใจ    

19. อุปกรณ์การสอนของครทูาํใหฉ้นัเกดิความสนใจ    

20. อุปกรณ์ในหอ้งเรยีนทาํใหฉ้นัเรยีนอยา่งสนุกสนาน    
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการหาคุณภาพเครือ่งมอื 
 1. คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่และ
การตวง ของนักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยง
ระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

 2. คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง การชัง่และ
การตวง 

 3. คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ ของแบบวดัผลสมัฤทธิ ์ทางการ
เรยีนคณติศาสตร ์

 4. คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์

 5. ตารางคา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์

 6. คะแนนแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 7. คะแนนใบงาน 
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ตาราง 7 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการชัง่ และการ

ตวง ของนักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีเ่น้นทกัษะ    การ
เชื่อมโยงระหวา่งคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 

แผนการ
เรียนการ
สอนท่ี 

ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
รวม IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1 1 

2 +1 +1 +1 1 1 

3 +1 +1 +1 1 1 

4 +1 +1 +1 1 1 

5 +1 +1 +1 1 1 

6 +1 +1 +1 1 1 

7 +1 +1 +1 1 1 

8 +1 +1 +1 1 1 

9 +1 +1 +1 1 1 

10 +1 +1 +1 1 1 
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ตาราง 8 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง การชัง่และการตวง 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 0 2 0.67 
14 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 +1 3 1 
23 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 
30 +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 9 คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ ของแบบวดัผลสมัฤทธิ ์     ทางการ

เรยีนคณติศาสตร ์

ข้อท่ี p r  ข้อท่ี p r 
1 0.29 0.97  16 0.43 0.59 
2 0.50 0.62  17 0.53 0.50 
3 0.41 0.62  18 0.41 0.35 
4 0.43 0.82  19 0.21 0.53 
5 0.53 0.68  20 0.57 0.59 
6 0.50 0.21  21 0.65 0.38 
7 0.47 0.59  22 0.29 0.41 
8 0.29 0.59  23 0.41 0.74 
9 0.24 0.29  24 0.21 0.50 
10 0.36 0.38  25 0.29 0.50 
11 0.21 0.41  26 0.64 0.50 
12 0.50 0.44  27 0.29 0.26 
13 0.65 0.56  28 0.41 0.76 
14 0.71 0.71  29 0.41 0.44 
15 0.82 0.47  30 0.29 0.47 
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สรปุคณุภาพของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ืองการชัง่และการตวง 
 

จาํนวนขอ้สอบ 30 ขอ้ จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบ 34 คน คะแนนเตม็ เทา่กบั 30 คา่เฉลีย่ 
เทา่กบั 15.94 คะแนนสงูสดุ เทา่กบั 25 คะแนนตํ่าสดุ เทา่กบั 8 คา่ความเชื่อมัน่ของแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนคณติศาสตรโ์ดยใชค้า่ KR-20 เทา่กบั 0.74 
 

1. ขอ้สอบด ีคา่ p = 0.4-0.59 และคา่ r = 0.4-1.0 คอื ขอ้ 2, 3, 4, 5, 7, 12, 16, 20, 23, 28, 29 
2. ขอ้สอบยากงา่ยปานกลาง คา่ p = 0.4-0.59 และคา่ r = 0.2-0.39 คอื ขอ้ 6, 18 
3. ขอ้สอบยาก คา่ p = 0.2-0.39 และคา่ r = 0.2-1.0 คอื ขอ้ 1, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 24, 25, 27, 30 
4. ขอ้สอบทีง่า่ย คา่ p = 0.6-0.82 และ คา่ r = 0.2-1.0 คอื ขอ้ 13, 14, 15, 21, 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 
ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตร ์

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 0 2 0.67 
8 0 +1 +1 2 0.67 
9 +1 0 +1 2 0.67 
10 +1 0 +1 2 0.67 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 0 2 0.67 
13 +1 +1 0 2 0.67 
14 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 0 2 0.67 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 0 2 0.67 
19 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 11 คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์

  

ข้อท่ี ค่าอาํนาจจาํแนก 
1 1.86 
2 1.75 
3 1.82 
4 1.92 
5 1.83 
6 1.95 
7 1.88 
8 1.92 
9 1.81 
10 1.78 
11 2.06 
12 3.20 
13 1.88 
14 1.85 
15 1.94 
16 2.38 
17 3.04 
18 4.62 
19 2.17 
20 2.56 

 

คา่ความเชื่อมัน่โดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟา เทา่กบั 0.62 
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ตาราง 12 รอ้ยละ ของเจตคตทิางการเรยีนคณติศาสตรก่์อนเรยีนและหลงัเรยีน จาํแนกตามเกณฑ ์มาก 

ปานกลาง น้อย 

ข้อความ 

ร้อยละ )จาํนวน(  
มาก ปานกลาง น้อย 
ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ด้านความรู้สึกต่อครผููส้อน       

 1. ครใูหค้าํแนะนําเป็นอยา่งดเีมือ่ฉนัไมเ่ขา้ใจ  
    ในสิง่ทีเ่รยีน 

82.4 
(28) 

91.2 
(31) 

14.7 
(5) 

5.9 
(2) 

2.9 
(1) 

2.9 
(1) 

 2. ครทูาํใหก้ารเรยีนคณติศาสตรส์นุกสนาน 
94.1 
(32) 

91.2 
(31) 

2.9 
(1) 

5.9 
(2) 

2.9 
(1) 

2.9 
(1) 

 3. ครทูีส่อนเขา้ใจและเอาใจใสเ่ดก็นกัเรยีน 
76.5 
(26) 

91.2 
(31) 

23.5. 
(8) 

8.8 
(3) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

 4. ครมูคีวามตัง้ใจสอนเป็นอยา่งด ี
82.4 
(28) 

91.2 
(31) 

17.6 
(6) 

8.8 
(3) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

 5. ครมูคีวามพรอ้มทีด่ใีนการสอน 
85.3 
(29) 

88.2 
(30) 

14.7 
(5) 

11.8 
(4) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

ด้านความรู้สึกต่อรปูแบบการสอน       

 6. ฉนัมคีวามสขุกบัการเรยีนคณติศาสตร ์
70.6 
(24) 

82.4 
(28) 

26.5 
(9) 

17.6 
(6) 

2.9 
(1) 

0.0 
(0) 

 7. การสอนของครทูาํใหฉ้นัเขา้ใจมากขึน้ 
76.5 
(26) 

82.4 
(28) 

20.6 
(7) 

8.8 
(3) 

2.9 
(1) 

8.8 
(3) 

 8. การสอนของครทูาํใหฉ้นัไมเ่ขา้ใจวชิา
คณติศาสตร ์

14.7 
(5) 

76.5 
(26) 

32.4 
(11) 

17.6 
(6) 

52.9 
(18) 

5.9 
(2) 

 9. การสอนของครทูาํใหฉ้นัมโีอกาสไดแ้สดง
ความคดิเหน็ 

76.5 
(26) 

79.4 
(27) 

20.6 
(7) 

14.7 
(5) 

2.9 
(1) 

5.9. 
(2) 

10. การสอนของครทูาํใหฉ้นัไดฝึ้กทกัษะและ
นําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

67.6 
(23) 

70.6 
(24) 

23.5 
(8) 

29.4 
(10) 

8.8 
(3) 

0.0 
(0) 

11. การสอนของครทูาํใหฉ้นัไดแ้สดง
ความสามารถของตนเอง 

67.6 
(23) 

79.4 
(27) 

29.4 
(10) 

14.7 
(5) 

2.9 
(1) 

5.9 
(2) 

12. ฉนัอยากใหเ้วลาเรยีนคณติศาสตรผ์า่นไป
เรว็ๆ  

14.7 
(5) 

8.8 
(3) 

32.4 
(11) 

17.6 
(6) 

52.9 
(18) 

73.5 
(25) 

13. ขณะทีค่รสูอน ฉนัจะตัง้ใจ และตดิตามโดย
ไมรู่ส้กึเบื่อหน่าย 

64.7 
(22) 

79.4 
(27) 

23.5 
(8) 

14.7 
(5) 

11.8 
(4) 

5.9 
(2) 
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ข้อความ 

ร้อยละ )จาํนวน(  
มาก ปานกลาง น้อย 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

14. การสอนของครทูาํใหฉ้นัตื่นเตน้กบัปญัหาที่
ใหม่ๆ ทีท่า้ทาย 

73.5 
(25) 

73.5 
(25) 

23.5 
(8) 

20.6 
(7) 

2.9 
(1) 

5.9 
(2) 

15. การสอนของครทูาํใหฉ้นัรูถ้งึประโยชน์ของ
คณติศาสตร ์

85.3 
(25) 

88.2 
(30) 

14.7 
(5) 

11.8 
(4) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

16. การสอนของครทูาํใหฉ้นัเกดิความเครยีด 
14.7 
(5) 

11.8 
(4) 

26.5 
(9) 

23.5 
(8) 

58.8 
(20) 

64.7 
(22) 

ด้านความรู้สึกต่อส่ือและอปุกรณ์       

17. ฉนัคดิวา่อุปกรณ์ไมเ่หมาะสมในการสอน 
26.5 
(9) 

17.6 
(6) 

20.6 
(7) 

17.6 
(6) 

52.9 
(18) 

64.7 
(22) 

18. ใบงานของครยูากเกนิไป ทาํใหฉ้นัไมเ่ขา้ใจ 
58.8 
(20) 

58.8 
(20) 

58.8 
(20) 

26.5 
(9) 

58.8 
(20) 

14.7 
(5) 

19. อุปกรณ์การสอนของครทูาํใหฉ้นัเกดิความ
สนใจ 

32.4 
(11) 

88.2 
(30) 

23.5 
(8) 

11.8 
(4) 

44.1 
(15) 

0.0 
(0) 

20. อุปกรณ์ในหอ้งเรยีนทาํใหฉ้นัเรยีนอยา่ง
สนุกสนาน 

79.4 
(27) 

82.4 
(28) 

17.6 
(6) 

17.6 
(6) 

2.9 
(1) 

0.0 
(0) 
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ตาราง 13 คะแนนแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

นักเรียนเลขท่ี คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน ผลต่าง 

1 12 25 13 

2 9 17 8 

3 10 19 9 

4 14 24 10 

5 6 13 7 

6 6 25 19 

7 9 14 5 

8 7 15 8 

9 4 12 8 

10 8 24 16 

11 4 8 4 

12 15 25 10 

13 8 16 8 

14 10 14 4 

15 5 23 18 

16 6 12 6 

17 10 15 5 

18 7 12 5 

19 7 11 4 

20 8 18 10 

21 9 11 2 

22 11 19 8 

23 12 19 7 

24 5 12 7 
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นักเรียนเลขท่ี คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน ผลต่าง 

25 8 12 4 

26 9 17 8 

27 7 17 10 

28 7 15 8 

29 6 12 6 

30 10 17 7 

31 8 12 4 

32 3 8 5 

33 6 12 6 

34 8 17 9 
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ตาราง 14 คะแนนใบงาน 

 

เลข
ที่ 

ใบงาน 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10 
(4) (4) (5) (2) (10) (3) (3) (7) (3) (5) (3) (3) (10) (4) (2) (3) (4) (3) (7) (4) 

2 4 3 5 2 8 3 3 6 3 4 3 2 10 3 2 3 4 3 8 4 
3 3 3 5 2 8 3 3 4 3 4 2 3 9 4 2 3 2 3 9 3 
4 4 4 4 2 8 3 2 5 3 5 2 3 10 4 2 3 3 3 10 4 
6 3 4 5 2 10 3 3 5 3 5 3 2 10 3 2 3 1 3 9 3 
7 4 4 5 2 8 3 3 5 3 5 2 3 10 3 2 3 2 3 5 3.5 
8 4 3 5 2 10 3 3 6 3 4 2 2 9 3 2 3 3 3 8 4 
9 3 2 5 1 10 3 3 5 3 5 3 2 10 3 2 2 2 3 8 2.5 
10 3 4 5 - - 3 3 7 3 5 3 3 10 4 2 3 4 3 10 4 
11 4 4 4 2 8 2 2 6 2 4 2 2 9 3 2 3 4 3 10 4 
12 4 3 3 2 10 3 3 7 3 5 3 3 10 3 2 3 4 3 9 4 
13 4 3 5 2 7 2 2 4 3 3 2 2 8 3 2 2 0 3 6 - 
14 3 3 3 2 7 3 2 3 3 3 2 2 9 3 2 3 - - 5 - 
15 2 2 5 1 10 3 3 6 2 5 3 2 10 2 2 3 3 3 8 2 
16 3 3 5 1 10 3 3 5 3 4 3 2 - 3 2 3 4 3 10 4 
17 3 4 4 2 9 3 3 5 2 4 3 3 10 3 2 3 4 3 8 3 
18 2 3 5 1 7 3 2 7 2 4 3 3 9 3 2 3 4 3 10 - 
19 - - - - - 2 2 5 2 4 3 2 8 3 2 3 - - - - 
20 1 3 4 1 8 2 3 3 3 3 2 2 8 3 2 3 4 3 9 4 
21 4 3 4 2 8 3 3 4 2 4 2 3 7 3 2 3 4 3 10 4 
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เลข
ที่ 

ใบงาน 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10 
(4) (4) (5) (2) (10) (3) (3) (7) (3) (5) (3) (3) (10) (4) (2) (3) (4) (3) (7) (4) 

23 4 4 4 2 8 3 3 7 2 4 2 2 8 3 2 3 4 3 9 4 
24 4 3 5 2 10 3 3 4 3 4 3 3 9 3 2 3 4 3 7 4 
25 4 3 4 2 8 3 3 6 3 4 2 3 8 2 2 2 3 2 10 4 
26 4 3 4 2 9 3 3 6 3 4 2 2 9 3 2 3 3 3 9 4 
27 4 3 5 2 8 3 3 5 3 4 3 3 9 2 2 3 4 3 10 4 
28 4 3 5 2 8 2 2 4 2 3 2 2 8 3 2 3 3 3 7 4 
29 4 3 5 2 7 2 2 5 2 5 3 2 10 3 2 3 4 3 8 4 
30 4 3 5 2 7 3 2 5 3 4 2 2 - 3 2 3 - -  3.5 
31 4 3 5 2 8 2 3 5 3 5 2 2 9 3 2 3 4 3 7 4 
32 4 4 5 2 9 3 3 7 3 5 3 3 8 3 2 3 4 3 10 3 
33 4 4 5 2 8 3 2 6 3 5 3 2 8 3 2 3 1 3 9 - 
34 4 4 5 2 8 3 3 5 3 4 3 3 9 4 2 3 2 3 10 3.5 
35 2 2 5 1 7 2 3 7 2 4 2 2 6 2 2 2 0 2 8 3.5 
36 4 4 5 2 6 3 3 5 3 4 3 3 10 4 2 3 2 3 10 4 
38 4 3 5 2 10 3 3 - - 4 3 3 8 3 2 3 - 3 9 4 
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ภาคผนวก ง 
บรรยากาศในชัน้เรยีน 
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