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  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) สร้างชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่
ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) ศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความสามารถ
ในทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด และ (3) ศึกษาเจตคติที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster 
Sampling) จ านวน 36 คน ผู้วิจัยสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิต 
ประจ าวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาใน
การทดลอง 18 คาบเรียนคาบเรียนละ 50 นาที ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง ตัวเลขในชีวิตประจ าวัน 
คณิตศาสตร์กับอาหาร คณิตศาสตร์กับกีฬา และคณิตศาสตร์กับการเงิน ผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความสามารถในทักษะการคิดของกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนหน่วยการเรียน คะแนนแบบทดสอบย่อย 
และคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในทักษะการคิด รวมทั้งให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสริมทักษะการคิด มีผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในทักษะการคิด
ผ่านเกณฑ์เป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 สรุปได้
ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด โดยใช้ชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสริมทักษะการคิด อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก 
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 The purposes  of this study were to 1)  construct  a mathematics in daily life  instructional 
package  to promote the thinking skills for Mathayomsuksa II students, 2) study the 
students’ achievement  on the thinking skills,  and 3) study the students’ attitude toward a 
mathematics in daily life  instructional package created by the researcher. 
  The sample was a classroom during the first semester of the 2011 academic year 
at Mathayomwatsing School in Bangkok. It was consisted of 36 students selected by cluster 
sampling approach. The researcher taught students in the sample for 18 periods with 50 
minutes in each period. Instructional package include Number in Daily Life, Maths in Food , 
Maths in Sport, and Maths in Money. The Assessment  of the students’ achievement  on 
the thinking skills was collected by using Lesson sheets, Unit sub -test, and a final 
achievement  on the thinking skills test . The subject were asked to complete a questionnaire 
involving their attitude toward a mathematics in daily life  instructional package at the end of 
the experiment. 
  The research results revealed that more than 70% of the students in the sample 
could pass the expected  scores at 0.05  level of significance. It indicated that the 
Mathayomsuksa II students are able to learn the concept of the mathematics in daily life to 
promote the thinking skills by using a mathematics in daily life  instructional package created 
by the researcher. In addition, the results of the questionnaire indicated that they have 
positive attitude toward a  mathematics in daily life  instructional package at  a high level. 
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ประกาศคณุูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุณา ความช่วยเหลือและค าปรึกษา
อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย 
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ทั้งสองท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ดูแล คอยให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ตลอดจนคอยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า และรองศาสตราจารย์ ปกรณ์ พลาหาญ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
กรรมการสอบปากเปล่า ท าให้ปริญญานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร รองศาสตราจารย์ ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค 
และอาจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัย และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกุล  อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม  
และอาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสา ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งเพื่อให้ความรู้และค าแนะน าต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ยิ่งในการจัดท าปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์
ทุกท่าน รวมทั้งนิสิตปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก
และเป็นธุระเกี่ยวกับงานวิจัยรวมท้ังน้ าใจและก าลังใจที่มีให้กับผู้วิจัยมาโดยตลอด 
  ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค ที่คอยเป็นที่ปรึกษา
รวมทั้งให้ค าแนะน าอันมีค่ายิ่งกับผู้วิจัยเสมอมา รวมทั้งทุน PMCF ทุนการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตครูคณิตศาสตร์ จากชาวค่ายคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ทุกท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูอัญชนา โพธิพลากร ที่คอยไถ่ถามให้ก าลังใจตลอดทั้งให้ค าแนะน าและความ
สะดวกต่าง ๆ อย่างดียิ่งในระหว่างการทดลองน าร่องและการด าเนินการเก็บข้อมูล รวมทั้งนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 และ 2/14 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยด้วยดี 
  ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ประสงค์ วงษาไชย ที่คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา คอยห่วงใย
ดูแลสุขทุกข์อย่างหาที่เปรียบมิได้ และขอกราบขอบพระคุณคุณยายพร้อมญาติมิตรทุกท่าน รวมทั้ง 
คุณนิสภร ภูตระกูล ที่ให้ความดูแล เอาใจใส่ ตลอดจนก าลังใจและค าแนะน าดี ๆ กับผู้วิจัยเสมอมา 
  คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณมารดา บิดา 
ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้การอบรม เลี้ยงดู ให้ผู้วิจัยได้เติบโตทางด้านความรู้วิชาการ
และโตเติบด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

         วาสนา วงษาไชย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการมุง
พัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของประเทศชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 
ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐานรวมทั้ง
เจตคติที่จําเปนสําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ รวมทั้งไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของ
นักเรียน ใหมีความสามารถในการคิด เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานของความเชื่อ
ที่วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4-6) 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่เนนการพัฒนาคุณภาพ
คนในสังคมใหมีคุณธรรม และมีความรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา 
อารมณและคุณธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง 
แนวทางพัฒนาดังกลาวเพื่อมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจที่ ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้ง
มีสมรรถนะ ทักษะ และความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนตอไป  (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550: ออนไลน)  

 จากจุดเนนของการศึกษาดังกลาว ประกอบกับคณิตศาสตรเปนศาสตรแหงการคิดและเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของสมอง การจัดการเรียนการสอนจึงไมเพียงแตมุงใหนักเรียน
มีความรูที่ไดเรียนในโรงเรียนเทานั้น หากแตยังตองใหนักเรียนสามารถใชความรูและทักษะใน
สถานการณตาง ๆ อยางกวางขวางในชีวิตประจําวันได (สสวท. 2553: 1) นั่นคือนักเรียนจะตอง
ไดรับประสบการณการเรียนที่หลากหลายที่จะชวยใหเกิดความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การสืบคน การคาดเดา การตรวจสอบ และการใหเหตุผลในกิจกรรมที่มีการพูดแลกเปลี่ยน
ความคิด ไดอธิบาย อภิปราย และชี้แจงเหตุผล ดังน้ัน การสอนจึงไมจําเปนตองระบุเปนการตายตัว
วาเนื้อหานั้น ๆ จะสอนชั้นใด ถานักเรียนสามารถเรียนรูไดก็ควรสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตามศักยภาพ 
ทั้งน้ีตองตระหนักวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่นักเรียนจะตองลงมือปฏิบัติและสรางความรูดวย
ตัวเอง เพ่ือใหสามารถนําวิธีการเรียนรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน (วรนัณ ขุนศรี. 2546: 
74-75)  
 แตจากผลการประเมินโครงการขององคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) ที่ตองการหาตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาใหแกประเทศสมาชิก โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา คุณภาพของการศึกษาเปนตัวชี้วัดศักยภาพ
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ภายใตชื่อโครงการ PISA (Programe for International Assessment) 
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กรอบการประเมินของโครงการ PISA ไมเนนความรูที่นักเรียนกําลังเรียนอยูในหองเรียนปจจุบัน แต
ตองการสํารวจระบบการศึกษาวาไดเตรียมความพรอมนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (เยาวชน
อายุ 15 ป) ใหไดรับการเตรียมพรอมความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี
เพียงใด จุดมุงหมายหลักจึงเปนการมองไปในอนาคต เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช
ความรูและทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตประจําวันมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน  
โดยโครงการ PISA ไดประเมินการรูเร่ือง (Literacy) จํานวน 3 ดาน ไดแก การรูเร่ืองดานการอาน 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สําหรับการรูเร่ืองคณิตศาสตร (Mathematics Literacy) โครงการ 
PISA ไดนิยามไววา การรูคณิตศาสตร เปนการรูและเขาใจบทบาทของคณิตศาสตรที่มีในโลกหรือใน
ชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินปญหาตาง ๆ บนพ้ืนฐานของคณิตศาสตรและรูจักใชคณิตศาสตรใน
การแกปญหาที่กําลังเผชิญ และเตรียมพรอมสําหรับการเปนประชาชนที่มีความรับผิดชอบและ
สรางสรรคสังคม (OECD. 2003: 1-15) จากผลการประเมินดานการรูเร่ืองคณิตศาสตรพบวาคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติอยูที่ 500 คะแนน สวนนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 417 คะแนน ซึ่งจัด
อยูในกลุมต่ํา ในขณะที่ประเทศเอเชียไดแก ฮองกง เกาหลี และญี่ปุนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ 
(สสวท. 2553: 7) ผลการประเมินน้ีนอกจากจะทําใหทราบวานักเรียนไทยเตรียมตัวไมพรอมสําหรับ
การใชชีวิตทั้งในดานการศึกษาหาความรู และการเปนประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคตแลว นักเรียนไทย
ยังขาดความสามารถในการเขียนตอบเนื่องจากแบบทดสอบของโครงการ PISA เปนแบบทดสอบที่
กําหนดขอความใหนักเรียนอาน คิดวิเคราะห แลวตอบคําถาม แมบางขอจะมีคําตอบเปนตัวเลือก 
แตสวนใหญแลวเปนคําถามปลายเปดที่นักเรียนจะตองสะทอนความคิดของตนเองออกมาเปนคําตอบ
มากกวาการพูดซ้ําในสิ่งที่ไดอานหรือเพียงแตถายทอดเอาสิ่งที่เคยรับรูออกมาเทานั้น นั่นยอมเปน
ภาพสะทอนใหมองเห็นถึงภารกิจอันสําคัญที่จะตองเรงปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ตอไป (สสวท. 2554: ออนไลน) 
 นอกจากผลการประเมินของโครงการ PISA ดังกลาวแลว ยังมีการศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการเรียนการสอนคณิตศาสตรของสุนีย คลายนิล (2547: 14-15) พบวา นักเรียนสวน
ใหญมีทัศนคติไมดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความรูสึกตอวิชาคณิตศาสตรในทางลบ ครูมักถูกนักเรียน
ตั้งคําถามวาเรียนคณิตศาสตรเพ่ืออะไร นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดหรือไม นักเรียนเห็น
ความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตรเพียงแควิชาหนึ่งที่ตองเรียนเพ่ือใหจบหลักสูตรและเพ่ือใชใน
การสอบแขงขันเรียนตอในระดับสูง การเรียนจึงมุงไปที่คะแนนเปนหลัก ไมไดเรียนเพ่ือนําสาระที่
เรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และการสอนของครูสวนใหญยังคงสอนโดยการถายทอด
เน้ือหาความรูและจดจําขอมูลมากกวาที่จะสอนใหนักเรียนไดฝกฝนความคิด นอกจากนี้จุดออนที่
เห็นไดชัดเจนประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยคือ ละเลยการเนนใหนักเรียน
สามารถนําสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นั่นคือมักจะแยกการเรียนใน
หองเรียนออกจากชีวิตจริง ทั้งๆ ที่คณิตศาสตรไมไดมีอยูในตําราเทานั้นแตกลับอยูในธรรมชาติ
รอบตัวเรา ทุกคนจะตองเกี่ยวของอยูกับคณิตศาสตร โดยไมรูตัวอยูตลอดเวลา เชน การจับจายใช
สอย การเดินทาง การทําอาหาร การจัดระเบียบการเงินของตนเอง การตัดสินประเด็นปญหาทาง
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สังคมการเมือง ฯลฯ ซึ่งความรูทางคณิตศาสตรสามารถเขามาชวยทําใหการตั้งปญหา หรือการแกปญหา
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การใชคณิตศาสตรดังกลาวนั้นแมจะตองมีรากฐานมาจากทักษะทางคณิตศาสตร
ในชั้นเรียนก็จริง แตก็จําเปนตองมีความสามารถในการใชทักษะนั้น ๆ  ในสถานการณอ่ืน ๆ  นอกเหนือไปจาก
สถานการณของคณิตศาสตรลวน ๆ ซึ่งนักเรียนตองรูจักเลือกตัดสินใจวาจะใชความรูคณิตศาสตรใด
และจะใชอยางไร  
 จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรที่ตองเนนการนําเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เรียนตามหลักสูตรในหองเรียนมาประยุกตกับ
สถานการณในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร
กับสถานการณในชีวิตประจําวัน ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอสถานการณในชีวิตประจําวัน
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดฝกตัดสินใจและแกปญหา ซึ่งการ
นําเสนอสถานการณในชีวิตประจําวันประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยใหแตละ
หนวยการเรียนรูมีความนาสนใจ มีความหมายมากขึ้น และทําใหนักเรียนเห็นประโยชนของวิชา
คณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  เนื้อหาที่ผูวิจัยเลือกใชในการวิจัยครั้งนี้จึงเปน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยไดนําเสนอสถานการณที่เร่ิมจากสถานการณที่ตองใช
ความรูวิชาคณิตศาสตรในระดับงาย ๆ ไปสูสถานการณที่ตองอาศัยความรูวิชาคณิตศาสตรในระดับ
ที่ซับซอนขึ้น เพ่ือใหนักเรียนที่ไมมีพ้ืนฐานหรือไมรักวิชานี้ ไดเรียนรูและเขาใจวาสวนหนึ่งของวิชา
คณิตศาสตร ที่แทจริงน้ันเปนอยางไร สามารถคิดเปน วิเคราะหเปน และเม่ือเรียนรูแลวสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการเรียนในหองเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได ไมใชแคทองจําเพื่อสอบหรือเพ่ือ
ศึกษาตอ จากการจัดสถานการณการเรียนการสอนดังกลาว นอกจากจะเปนการพัฒนาความสามารถ
และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวันแลว ยังสามารถสงเสริมทักษะการคิดพื้นฐานใหกับ
นักเรียนไดเปนอยางดี ตามที่นักการศึกษาไดกลาวถึงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน เชน สมิทธิ์ (Smith. 1992: 157) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดวา 
กระบวนการคิดของมนุษยจะทํางานไดดีที่สุด ถาสิ่งที่มนุษยคิดนั้นมีความหมายตอตนเอง และเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การคิดเกิดขึ้นในบริบทของสังคม ไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในสังคมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู การเรียนรูที่จะคิดจึงไมไดเกิดขึ้นอยาง
โดดเดี่ยว แตจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมที่บุคคลไดรับ หรือประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 307-308)   
อรพรรณ พรสีมา (2543: 25) และทิศนา แขมมณี (2546: 14) ที่ไดนําเสนอเทคนิคการสอนใหคิดขั้น
พ้ืนฐานวาควรใหนักเรียนไดฝกคิดเปนขั้นตอน โดยเริ่มคิดจากเรื่องงายไปหายาก และตองปลุกใจให
คิดอยูเสมอ โดยการใชสถานการณในชีวิตประจําวันและสถานการณสอบปลุกใจใหนักเรียนคิดให
เปนประจําปกติวิสัยและตอเน่ือง   
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชเนื้อหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยกําหนดสถานการณใน 
ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร จํานวน 4 ดาน ไดแก ตัวเลขในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร
กับอาหาร คณิตศาสตรกับกีฬา และคณิตศาสตรกับการเงิน โดยไดรวบรวมสถานการณทั้ง 4 ดานขางตน
มาจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด ในชุดการเรียนการเรียน
การสอนจะเริ่มจากสถานการณในชีวิตประจําวันงาย ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดทราบวาสถานการณงาย ๆ 
ที่กําลังเผชิญอยูแทจริงเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรที่เคยเรียนมาแลวเร่ืองอะไร จากน้ันจึงเสนอ
สถานการณในชีวิตประจําวันที่ตองอาศัยการประยุกตความรูวิชาคณิตศาสตรในระดับที่ซับซอนขึ้น
ตามลําดับ ผูวิจัยไดจัดทําเปน “ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ
การคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2” ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาผลการเรียนรูดานความสามารถใน
ทักษะการคิด และศึกษาเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการสราง
ชุดการเรียนการสอนในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับเนื้อหาเรื่องอ่ืนหรือระดับชั้นอ่ืน
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
 2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช
ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด  
 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
 2.  ทราบผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียน หลังจากการสอน
โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
 3.  ทราบถึงเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 4.  เปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนการสอนในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
สําหรับครูหรือผูที่สนใจ และสําหรับเนื้อหาเรื่องอ่ืนหรือระดับชั้นอ่ืนตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห   
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยม
วัดสิงห เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยการสุมแบบเกาะกลุม 
(Cluster Sampling) ซึ่งโรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีระดับเกง ปานกลาง 
ออน อยูในหองเดียวกัน จํานวน 1 หองเรียน จากทั้งหมด 16 หองเรียน จํานวน 36 คน 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลาในการเรียน 
การสอนนอกเวลาปกติรวมทั้งหมด 18 คาบ ดังนี้ 
     1.  ระยะเวลาที่ใชในการเรียนการสอน โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมทั้งหมด จํานวน         
14 คาบ ดังนี้ 
  หนวยการเรียนรูที่ 1   ตัวเลขในชีวติประจําวัน   จํานวน   2   คาบ  

1.1  ตวัเลขเชงิปริมาณ 
      1.2  ตวัเลขเชงินามบัญญัต ิ

  หนวยการเรียนรูที่  2  คณิตศาสตรกับอาหาร    จํานวน   4   คาบ 
         2.1  อัตราสวนกับอาหาร 
     2.2  สัดสวนกับอาหาร 
     2.3  รอยละกบัอาหาร 
      2.4  หนวยวดักับอาหาร 

  หนวยการเรียนรูที่  3  คณิตศาสตรกับกฬีา       จํานวน  4   คาบ  
       3.1 ลูวิ่งกับคณิตศาสตร 
      3.2 สนามกีฬากับคณิตศาสตร  
  หนวยการเรียนรูที่  4  คณิตศาสตรกับการเงิน    จํานวน  4   คาบ 

4.1 การจัดทํารายการรายรับรายจาย 
 4.2 การซื้อการขายสินคา 
4.3 ดอกเบี้ย  

      2.  การทดสอบยอยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หลังจากเรียนจบหนวยการเรียนรูที่ 1-2 และ  
3-4 ตามลําดบั จํานวนครั้งละ 1 คาบ รวม 2 คาบ 
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  3. การทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียน
โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน  2 คาบ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม 
ทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

       2.  ตัวแปรตาม ไดแก   
          2.1 ผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุด 

การเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสรมิทักษะการคดิสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
              2.2 เจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน หมายถึง คณิตศาสตรที่มีความสัมพันธหรือสอดคลอง
กับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนําความรูวิชา
คณิตศาสตรมาชวยแกปญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณนั้น ๆ เชน การดูเวลา การหาพื้นที่ 
การทําอาหาร การเลนกีฬา การซื้อสินคา เปนตน ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดไว 4 ดาน ไดแก  
ตัวเลขในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรกับอาหาร คณิตศาสตรกับกีฬา และคณิตศาสตรกับการเงิน 
   2.  ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของ   
การใชความคิด เปนทักษะขั้นพื้นฐานที่จําเปนตองใชอยูเสมอในชีวิตประจําวันและเปนทักษะที่ตอง
นําไปใชในการคิดแกปญหาอ่ืน ๆ ที่สูงหรือมีความสลับซับซอนขึ้น เชน การใชขอมูล การบรรยาย 
การอภิปราย การพูด การเขียน การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล 
การจําแนกแยกแยะ การตีความ การเชื่อมโยง เปนตน  
 3.  ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หมายถึง ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียนใช
รวมกัน โดยบางกิจกรรมครูเปนผูอธิบาย แสดงตัวอยางนํา และบางกิจกรรมนักเรียนเปนผูดําเนิน
กิจกรรมดวยตัวเอง มีครูใหคําแนะนําตามความเหมาะสม และคอยตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนได
เกิดทักษะการคิด สถานการณที่ใชในการเรียนการสอนจะเริ่มจากสถานการณในชีวิตประจําวันงาย ๆ 
เพ่ือใหนักเรียนไดทราบวาสถานการณงาย ๆ ที่กําลังเผชิญอยูแทจริงเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรที่
เคยเรียนมาแลวเรื่องอะไร จากนั้นจึงเสนอสถานการณในชีวิตประจําวันที่ตองอาศัยการประยุกต
ความรูวิชาคณิตศาสตรในระดับที่ซับซอนขึ้นตามลําดับ ซึ่งในชุดการเรียนการสอนประกอบดวย    
1) เอกสารการเรียนรายบุคคล ไดเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยากและสอดคลองสัมพันธกันใน
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หนวยนั้น ๆ เพ่ือใหนักเรียนสามารถพิจารณาลักษณะรวมของเหตุการณวาเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร
เร่ืองอะไร แลวสามารถนําความรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองนั้นไปใชแกไขสถานการณในชีวิตประจําวันที่
ซับซอนขึ้นได และ 2) กิจกรรมการเรียนรูรายกลุม เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยนําสถานการณ
ในชีวิตจริงมากําหนดเงื่อนไขทางคณิตศาสตร ชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นมีสวนประกอบดังนี้  
  1.  คูมือการใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย  
  1.  แนะนําชุดการเรียนการสอน 
  2.  เน้ือหาของชุดการเรียนการสอน 
  3.  แนวทางการใชชุดการเรยีนการสอน 
  4.  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 

        5.  การเก็บคะแนนและการประเมินผลสมัฤทธิค์วามสามารถในการคิด 
  6. ขอเสนอแนะในการใชชุดการเรียนการสอนสําหรับคร ู

2. หนวยการเรียนรู ประกอบดวย เอกสารการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูจํานวน         
4 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                1. หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเลขในชีวติประจําวัน 
                2. หนวยการเรียนรูที่ 2 คณิตศาสตรกับอาหาร 
                3. หนวยการเรียนรูที่ 3 คณิตศาสตรกับกฬีา 
                4. หนวยการเรียนรูที่ 4 คณิตศาสตรกับการเงิน 

3.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด จํานวน     
4 แผนการเรียนรู แผนการเรียนรูคาบละ 50 นาที แบงเปนแผนละ 2 คาบจํานวน 1 แผน และแผน
ละ 4 คาบจํานวน 3 แผน แตละแผนจะสอดคลองตามหนวยการเรียนรูแตละหนวย ซึ่งประกอบดวย 

 1. สาระสําคญั  
 2. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 3. สาระการเรียนรู 

      4. กิจกรรมการเรียนรู 
      5. สื่อการเรียนรู 
      6. การวดัผลและการประเมินผล 
      7. บันทกึผลหลังการเรียนการจัดการเรียนรู 

 4.  ผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในทักษะ
การคิดของนักเรียนที่ไดรับจากการเรียนดวยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิดโดยพิจารณาคะแนนจากตาราง 1 
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ตาราง 1 คะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด 
 

1. คะแนนจากหนวยการเรียนรู 
    1.1  คะแนนจากเอกสารการเรียนรู (รายบุคคล) 
    1.2  คะแนนจากกิจกรรมการเรียนรู (รายกลุม)

40 
20 
20 

2. คะแนนจากการทําแบบทดสอบ ประกอบดวย 
     2.1 คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอย 
         -  คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 
        -  คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 
    2.2 คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถใน 
         ทักษะการคิด 

60 
32 
16 
16 
28 

  

 5.  เกณฑ หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด รอยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

 6.  นักเรียนที่มีผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดผานเกณฑ 
หมายถึง นักเรียนที่ไดคะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม 
  7.  เจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิด หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนที่ มีตอเน้ือหาคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน เน้ือหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด และกิจกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังจากที่เรียนดวยชุดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่ง
พิจารณาตามคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา     
5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดมีผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดผานเกณฑ
เปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในการวิจัยเร่ือง ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
   1.1 ความหมายของคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 
   1.2 ประโยชนของคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 

1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทกัษะการคิด 

   2.1  ความหมายของการคิด 
   2.2  ความหมายของทักษะการคิด 
   2.3  การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
   2.4  การวัดทกัษะการคิด 
   2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัทักษะการคดิ 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชดุการเรียนการสอน 
 3.1  ความหมายของชุดการเรียนการสอน 
 3.2  ประเภทของชุดการเรียนการสอน 
 3.3  องคประกอบของชุดการเรียนการสอน 
 3.4  คุณคาของชุดการเรียนการสอน 
 3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัชุดการเรียนการสอน 

4.   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคต ิ
   4.1  ความหมายของเจตคต ิ
   4.2  ลักษณะของเจตคต ิ

  4.3  หลักการสรางเจตคตทิางบวกตอการเรียน 
  4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัเจตคต ิ

5.   โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2003) 
   5.1  เกี่ยวกับโครงการ PISA 
   5.2  โครงการ PISA 2003 ในประเทศไทย 

  5.3  ตัวอยางโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  5.4  ขอบเขตของคณติศาสตร 
  5.5  เน้ือหาคณิตศาสตรตามเกณฑการประเมินของโครงการ PISA 2003 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
 1.1 ความหมายของคณิตศาสตรในชวีติประจําวัน  
 นักการศึกษาไดใหความหมายของคณิตศาสตรในชวีติประจําวัน ไวดังตอไปน้ี 

 ยุดา กีรติรักษ (2549: ออนไลน) กลาววาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน หมายถึง การใช
วิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรในการแกปญหาบางประการในชีวิตประจําวัน เชน ถานักเรียนจะ
เดินทางจากจังหวัดแพรมากรุงเทพฯ อยากจะทราบวาคาใชจายในการเดินทางโดยรถไฟกับรถยนต
โดยสารปรับอากาศ เม่ือรวมคารับจางจากสถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสายเหนือที่จะตองจาย ควร
จะเลือกเดินทางดวยวิธีใด ปญหาที่กลาวมานี้ใชการบวกในการแกปญหา 
 พัชรี วงษเกษม (2550: 1) กลาวถึงคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันวา คณิตศาสตรที่เราพบ
เห็นอยูเสมอ ๆ ในชีวิตประจําวัน ไดแก เร่ืองของการคํานวณคาใชจายตามความตองการขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย เชน คาใชจายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค คาบริการตาง ๆ คาเดินทาง คา
โทรศัพท ไฟฟา คาน้ําประปา คาอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือน เปนตน  
  จิณดิษฐ ลออปกษิณ (2553: ออนไลน) กลาววาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันหมายถึง 
การนําความรู เน้ือหา หลักการทางคณิตศาสตร ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียน ไปประยุกตใชใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักเรียน หรือใชอธิบายปรากฏการณ เหตุการณใกลตัวที่สามารถพบเห็นได
ในชีวิตประจําวันทั่วไป 

 ชานดราจีท (Chandrajeet. 2008: online) กลาววาคณิตศาสตรมีความเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของมนุษย เนื่องจากวาโดยเนื้อแทของคณิตศาสตรแลวไมวามนุษยจะชนชาติใด 
ศาสนาใดตางเขาใจภาษาของคณิตศาสตรตรงกัน หลักการของคณิตศาสตร (การบวก การลบและอื่นๆ) 
เปนสิ่งที่ตายตัว ในขณะที่ประชากรของโลกเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็ว การประยุกตใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนไปอยางไมหยุดนิ่ง คณิตศาสตรไดเขาไปเกี่ยวพัน
ดวยอยางไมตองสงสัย 
 ศูนยการเรียนแอนเนนเบิรก (Annenberg Learner. 2011: online) กลาวถึงคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันวา คณิตศาสตรเปนภาษาสากล หลักการของคณิตศาสตรมีอยูในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา 
การเรียนรูภาษาคณิตศาสตรคือการเรียนรูตัวเลขซ่ึงเราสามารถใชภาษาของตัวเลขนี้ชวยในการตัดสินใจ
หรือชวยในการดําเนินชีวิตประจําวันได คณิตศาสตรชวยใหเราซื้อสินคาไดอยางชาญฉลาด ซื้อประกันภัย
ที่เหมาะสม สรางบานใหมไดเสร็จโดยงบประมาณไมบานปลาย เขาใจเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของประชากร 
หรือแมแตโอกาสที่จะชนะในการพนันมา 
  จากความหมายของคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันขางตน สรุปไดวา คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน หมายถึง คณิตศาสตรที่มีความสัมพันธหรือสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนสามารถนําความรูวิชาคณิตสาสตรมาชวยแกปญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับ
สถานการณนั้น ๆ เชน การดูเวลา การหาพื้นที่ การทําอาหาร การเลนกีฬา การซ้ือสินคา เปนตน 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดไว 4 เรื่อง ไดแก ตัวเลขในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรกับอาหาร   
คณิตศาสตรกับกีฬา และคณิตศาสตรกับการเงิน 
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 1.2  ประโยชนของคณิตศาสตรในชวีิตประจําวัน 
 การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ลวนแลวแตตองเกี่ยวของหรืออาศัยความรู

วิชาคณิตศาสตรชวยในการตัดสินใจอยูตลอดเวลา ดังที่นักการศึกษาไดศึกษาและกลาวถึงประโยชน
ของคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
 เลิศ  สิทธิโกศล (2540: 15-16) กลาววาคณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
เชน การแลกเปลี่ยนซื้อขาย การคิดคํานวณดอกเบี้ย ภาษีหรืออ่ืน ๆ อีกมาก แมกระทั่งการทําเกาอ้ี 
เราก็ตองอาศัยการวัด การหาพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองใชการบวก การลบ การคูณ การหารเปนพ้ืนฐาน
ทั่วไป มีอาชีพบางอาชีพที่ใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือชวยพัฒนา ไมวาจะเปนวิศวกร นักบัญชี 
นักการตลาด สถาปนิก หรือนักวิจัยลวนแลวแตอาศัยคณิตศาสตรทั้งสิ้น 
 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542: 159) กลาววาปจจุบันโลกไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 
คณิตศาสตรเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวัน การนําสถานการณจากชีวิตจริงใหนักเรียนไดฝกตัดสินใจ 
และแกปญหาจะชวยใหบทเรียนนาสนใจและมีความหมาย นักเรียนเห็นประโยชนของวิชาคณิตศาสตร 
ขอมูลตาง ๆ ที่นํามาสรางสถานการณในการแกปญหาอาจจะสะสมมาจากหนังสือพิมพ วารสาร หรือ
สังเกตจากการดํารงชีวิตประจําวัน เชน การซื้อขายของในตลาด สถานการณหลาย ๆ ดาน เชน 
ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ เปนตน 
 สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล และคนอื่นๆ (2542: 101-104) กลาววาในชีวิตประจําวันเรามักจะ
ใชจํานวนในการนับและวัดสิ่งตาง ๆ กิจการงานหลาย ๆ ดาน ตองอาศัยคณิตศาสตรคอนขางมาก 
เชน 
 1.  การตัดเย็บเสื้อผา ใชความคิดเชิงเรขาคณิตคอนขางสูง การวิเคราะหทักษะที่ชางตัด
เสื้อตองใช ทําใหทราบถึงความสามารถของเขา ในขณะเดียวกันสําหรับผูเรียนคณิตศาสตรก็ได
ทราบถึงคณิตศาสตรที่แฝงอยูในตัวเสื้อผาที่คนสวมใสดวย 
 2.  งานฝมือที่เปนงานสาน งานถัก งานทอ ไดใชหลักการทางคณิตศาสตร แตละลายมีชื่อ
เรียก แตละชื่อจะมีรหัสแสดงวิธีทอโดยเฉพาะ เชน ในการปกไขวเสนทอของผาจะทําใหเกิดตาราง 
เหมือนตารางบนกระดาษกราฟ ผูปกจะปกลายซึ่งมีสมมาตรลงบนผาตามแนวของดายยืนและดายพุง 
ถาเปรียบเทียบกับนักคณิตศาสตรที่เขียนกราฟของจุดบนระนาบ x, y แลว ผูปกจะคิดวา “นับไป
ทางขวา 3 แลวนับขึ้น 2” ขณะที่นักคณิตศาสตรจะกลาววา “x = 3, y = 2” โดยการใชตารางที่เกิดขึ้น
จากเสนทอของผา ผูปกจะสามารถหาจุดที่เปนศูนยกลางของงานปกได (จุดดังกลาว นักคณิตศาสตร
จะเรียก จุดกําเนิด) ทั้งน้ี เสนยืนและเสนนอนที่ผานจุดศูนยกลางจะเปนแกนสมมาตรของลายปก  
 3.  การนําเศษผามาเย็บตอกันเปนลวดลายที่เรียกวา แพ็ทชเวิรค (Patchwork) ซึ่งเปน
งานฝมือที่เกิดจากความคิดที่จะนําเศษผามาใชประโยชน การทําจะเหมือนการปูแผนกระเบื้อง
เพียงแตจะใชเศษผาแทนกระเบื้อง เศษผาที่ตัดจะเปนรูปเรขาคณิตตาง ๆ สามารถนํามาเย็บตอกัน
เปนลวดลายตาง ๆ ได  
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 4. การทํารม โดยทั่วไปใชผาซึ่งตัดเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวมาขึงและเย็บตามแนวโครง
รม ผารูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวตองตัดใหมีขนาดพอดี และเสนดายยืนของผาจะตองอยูในแนวขนานกัน
กับแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว การวางผาเชนน้ี จะทําใหดานของผารูปสามเหลี่ยมหนา
จ่ัวทํามุมกับเสนดายพุงเปนมุมนอยกวา 90 องศา จึงทําใหผายืดได ขึงใหตึงเพ่ือเย็บติดกันแลวตรึง
กับโครงรม 
 5. วิชาคณิตศาสตรยังจําเปนในงานดานอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน งานทางดานวิทยาศาสตร 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ 
 6. การทํางานบางครั้งพบวามีความจําเปนตองใชเงินทุนในการทํากิจการหรือปรับปรุง
หรือขยายกิจการ จําเปนตองใชเงินในการซื้อหรือเชาซื้อที่อยูอาศัย เงินทุนนี้อาจไดมาจากการออม
ทรัพยหรือการกูยืมจากสถาบันการเงิน จึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและกิจการ
ได ความรูเกี่ยวกับธุรกิจการเงินเบื้องตน ไดแก การคํานวณดอกเบี้ยแบบตางๆ การซื้อขายระบบ
เงินผอน การคํานวณภาษีเงินได 
 7.  การคํานวณดอกเบี้ยแบบตาง ๆ เชน การหาดอกเบี้ยคงตน (ดอกเบี้ยที่คิดเม่ือครบ
กําหนดการชําระหนี้จากเงินตนในครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว) ดอกเบี้ยทบตน (ดอกเบี้ย ที่คิดจาก
เงินตนในแตละครั้งไมคงที่ เปนดอกเบี้ยที่คิดจากทุกชวงเวลาของการเปนหน้ี ในชวงเวลาที่เทา ๆ กัน
ตามที่ตกลงกันไว เงินตนที่ใชในการคิดดอกเบี้ยแตละงวดจะไมเทากัน แตจะมีคาเพิ่มขึ้นทุกงวด) 
 8.  การซื้อขายในระบบเงินผอน ผูซื้อจะไดสิ่งของมาใชกอนและสามารถผอนชําระเงินเปน
งวด ๆ แตมีขอเสียตรงที่เสียดอกเบี้ยในการผอนชําระใหพอคาเปนการตอบแทน 
 9.  การคํานวณภาษีเงินได ภาษีที่รัฐจัดเก็บมีหลายประเภท ไดแก ภาษีการคา ภาษีโรงเรือน 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีศุลกากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ฯลฯ ดังน้ัน ผูมีหนาที่เสียภาษีจึงควร
ทราบระเบียบวิธีการเสียภาษีและการคํานวณภาษีที่ตนพึงตองเสียใหแกรัฐ 
 10. การคํานวณเกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตร ไดแก มาตราสวน สูตรการหาพื้นที่ รูปตาง 
สูตรการหาปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ  
 ฉวีวรรณ เศวตมาลย (2543: 20) กลาวถึงประโยชนของคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน วา 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน เชน การซื้อขายสินคาตาง ๆ การคํานวณหากําไรขาดทุน การคิด
ดอกเบี้ย การคํานวณภาษีเงินได การประมาณคาสิ่งของไมวาจะเปนน้ําหนัก ความสูงหรือระยะทาง 
การอานและการตีความหมายจากตารางกราฟ แผนภูมิตาง ๆ ฯลฯ  
 สุรัชน อินทสังข (2553: 110-112) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2544: 28-33) ไดกลาวถึง
คณิตศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ สรุปไดวา โดยปกติธรรมชาติมีการพัฒนาตัวเอง มีการขยาย
ขนาด มีการเจริญเติบโต รวมถึงการแพรพันธตามธรรมชาติ การเพิ่มปริมาณเหลานี้สอดคลองกับ
การเพิ่มปริมาณของลําดับฟโบนักชี เชน การเจริญเติบโตของตนไม ดังภาพประกอบ 1 
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 การจัดเรียงเมล็ดของดอกทานตะวัน เม่ือมองจากจุดศูนยกลางของดอกทานตะวันที่กําลัง
บาน จะเห็นเกลียววนของเมล็ดแตกตางกัน 2 วง วงหนึ่งเวียนทวนเข็มนาฬิกา อีกวงเวียนตามเข็ม
นาฬิกา เม่ือนับจํานวนเกลียววนแตละทางจะพบวาจํานวนเกลียววนเปนสมาชิกของลําดับฟโบนักชี 
และเปนสมาชิกที่อยูติดกันดวย เชน 21 กับ 34 ดังภาพประกอบ 2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากการเรียงตัวเมล็ดของดอกทานตะวันแลว ในพืชอ่ืนๆ ก็พบปรากฏการณคลาย ๆ กัน 
เชน ลายเกลียววนบนเปลือกสับปะรด หรือการเรียงเมล็ดสน ดังภาพประกอบ 3 

ภาพประกอบ 1 การเจริญเติบโตของตนไมสอดคลองกับลําดับฟโบนักชี 

ภาพประกอบ 2 การจัดเรียงเมล็ดของดอกทานตะวันสอดคลองกับลาํดับฟโบนักช ี
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 นอกจากนี้แลว ลิโอนารโด พิซาโน ฟโบนักซี (Leonardo Pisano Fibonacci) นักคณิตศาสตร
ชาวอิตาลี ไดสนใจปญหาเกี่ยวกับการขยายพันธของกระตาย โดยเขาไดสมมติวา มีกระตายที่เกิด
ใหมหนึ่งคู ตัวหนึ่งตัวผู อีกตัวหนึ่งตัวเมีย นํามาเลี้ยงไวในสนามที่มีรั้วลอมรอบ กระตายสามารถ
ผสมพันธุและขยายพันธุหลังจากที่มีอายุไดหน่ึงเดือน เม่ือสิ้นเดือนที่สอง กระตายตัวเมียใหลูกออกมา
หน่ึงคู สมมุติวากระตายที่เลี้ยงไมมีการตาย และกระตายตัวเมียจะใหลูกหนึ่งคูทุก ๆ เดือน โดยที่ 
ตัวหนึ่งเปนตัวผูอีกตัวหนึ่งเปนตัวเมีย  

คําถามมีอยูวา จะมีกระตายอยูเทาไรเม่ือสิ้นป  
    1. เม่ือสิ้นเดือนที่ 1 ยังคงมีกระตาย 1 คู 
    2. เม่ือสิ้นเดือนที่ 2 มีกระตาย 2 คู 
    3. เม่ือสิ้นเดือนที่ 3 มีกระตาย 3 คู 
    4. เม่ือสิ้นเดือนที่ 4 มีกระตาย 5 คู   ดังภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ลายเกลยีววนบนเปลือกสับปะรดและการเรียงเมล็ดสนสอดคลองกับลําดับฟโบนักชี 

ภาพประกอบ 4 การเพิ่มจํานวนกระตายตามความคิดของฟโบนักช ี
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ตัวเลขแสดงจํานวนคูของกระตายแตละเดือนเปนดังนี้ 1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34 เม่ือ 
สิ้นเดือนที่ 12 จะมีกระตายอยูจํานวนเทาไหร 
 ตัวเลขลําดับน้ี เรียกวา ลําดับฟโบนักชี ไดมาจากการสังเกตการเลีย้งกระตาย 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987....... 

 การเลี้ยงกระตายอาจจะขัดกับความรูสึกและไมสมจริง เพราะกระตายที่เกิดมาหนึ่งคู เปน
ตัวผูหน่ึงตัวและตัวเมียหน่ึงตัว และตองขยายพันธุตอ ซึ่งในทางพันธุกรรมแลวถือวาไมเปนไปตาม
การขามสายพันธุ แตลําดับฟโบนักชีก็สามารถแสดงในโลกธรรมชาติที่ใกลความจริงไดหลายอยาง 
เชน การเลี้ยงวัว หรือสายพันธุของผึ้ง 
 ชานดราจีท (Chandrajeet. 2008: online) ไดกลาวถึงการนําความรูวิชาคณิตศาสตรไปใช
ในชีวิตประจําวันวา คณิตศาสตรเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย เร่ิมตั้งแตการตื่น
นอนดวยเสียงนาฬิกาปลุก นั่งรอเวลาที่หมอหุงขาวจะสุก เดินทางไปแลกเปลี่ยนสกุลเงิน รวมถึงใช
การคํานวณในใจเพื่อชวยตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรบางอยาง แนนอนวาสิ่งเหลานี้ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยไม
รูตัววากําลังใชหลักการทางคณิตศาสตร นอกจากนี้ยังมีการใชคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ อีก
มากมาย เชน การอานเวลา ดูปฏิทิน ตรวจสอบระยะทางที่รถยนตวิ่งได คํานวณปริมาณน้ํามันที่
เหลือในถังกับจุดหมายที่จะถึงเพื่อวางแผนหาสถานีเติมนํ้ามัน เลือกโรงเรียนที่จะเรียนตอ เกรดจาก
การเรียน คะแนนจากการแขงขัน หรือแมแตการเตรียมอาหารในครัว  
  ศูนยการเรียนแอนเนนเบรก (Annenberg Learner. 2011: online) ไดกลาวถึงการนํา
คณิตศาสตรไปใชในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ไดแก 
 1. เกมการแขงขัน ในแตละปมีคนเปนจํานวนไมต่ํากวาลานคนที่เสาะแสวงหาความร่ํารวย
จากการเลนการพนัน เน่ืองจากวาคนเหลานั้นเชื่อในความเปนไปไดของการที่จะชนะ หลักการทาง
คณิตศาสตรชวยในการกําหนดความเปนไปไดของเหตุการณที่จะมีโอกาสชนะได นั่นคือใชหลักความ
นาจะเปนชวยในการตัดสินใจ เชน การมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ ชนะในเกมโปกเกอร มีโอกาสไดรับ
รางวัลจากการจับสลาก ซึ่งถาเรารูหลักการทางคณิตศาสตรจะทําใหเราสามารถสรางทางเลือกที่ดีขึ้น
อันเปนการลดความเสี่ยงจากการแขงขันเหลานั้นได  
 2. บัตรเครดิต บางคนอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการพนันในตลาดหลักทรัพยหรือในคาสิโน
เพราะกลัวการเสียเงินกอนใหญ โดยที่ไมเคยคาดคิดวาจะมีการสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจาก     
การตัดสินใจใชบริการของธนาคาร หลายคนฝากเงินกับธนาคารไดดอกเบี้ย 3% แตในขณะเดียวกัน
ตองชําระดอกเบี้ยของยอดคงคางในบัตรเครดิต 18%–20% เม่ือเวลาผานไปยอมหมายถึงการสูญเสีย
ฐานะทางการเงินอยางมหาศาล 
 3. ตกแตงบาน การตกแตงบานของคนสวนใหญยอมตองการที่จะใหอยูภายในงบประมาณ
ที่ตั้งไว ดังน้ันในขั้นแรกจึงจําเปนที่จะตองทราบเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ เชน ตองคํานวณพื้นที่ของ
ผนังทั้งหมดกอนจึงจะสามารถเลือกซื้อวอลเปเปอรใหมีขนาดพอดีได นั่นคือตองใชความรูเรื่อง
เรขาคณิต 
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 4. อาหาร ทุกคนอาจจะไมใชพอครัวแตเปนผูบริโภค และผูบริโภคสวนมากก็จะเรียนรู
การทําอาหารจากสูตรในตํารา ซึ่งการจะทําอาหารใหอรอยตามสูตรนั้น ตองใชสวนประกอบตาง ๆ 
ใหสัมพันธกันตามสูตร เชน เม่ือเราจะทําคุกกี้ใหมีหนาตาและรสชาติเหมือนคุกกี้ เราก็ตองแนใจวา
เราใชสวนผสมตามปริมาณที่กําหนดมา ไมเพ่ิมแปงหรือเกลือมากเกินไป นั่นคือตองใชความรูเร่ือง
อัตราสวนและสัดสวน 
 5. ภาษาสากล ภาษาคณิตศาสตรเปนภาษาเดียวที่คนทั่วโลกใชรวมกันโดยไมคํานึงถึง
วัฒนธรรม ศาสนา หรือแบงแยกหญิงชาย เชน ไมวาชาติใดก็ตาม ยอมใชคาของพายประมาณ     
3.14159 เวลาซื้อของไมวาจะใชจายดวยเงินดอลลาร เงินเยน หรือเงินรูเบิล ลวนตองเก่ียวของกับ
การบวก การลบ การคูณ การหาร เปนตน 
 

 จากประโยชนของคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันขางตน สรุปไดวา  ในสถานการณหรือใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันนั้นลวนตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตรชวยในการตัดสินใจ
หรือแกไขปญหา เชน ใชความรูเรื่องอัตราสวนและปริมาตร เม่ือทําอาหาร ใชความรูเรื่องการบวก 
การลบ การคูณ การหาร เม่ือตองเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่เผาผลาญไดระหวางการกระโดดเชือก 
500 ครั้งกับการวิ่งบนลูวิ่งไฟฟา 10 นาที หรือ การคํานวณหาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก 
หรือดอกเบี้ยเงินกูที่เราตองจาย เปนตน 
 

  1.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 จุรีรัตน รุงปติ (2525) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการนําวิชาคณิตศาสตร
ไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถ
ในการนําวิชาคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันต่ํา และนักเรียนที่มีบิดาหรือมารดามีอาชีพ
คาขายมีความสามารถในการนําวิชาคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันดีกวานักเรียนที่มีบิดาหรือ
มารดามีอาชีพเปนขาราชการ เกษตรกรและอื่น ๆ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 วงเดือน อินทนิเวศน (2544) ไดพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตสิ่งแวดลอม
ในชีวิตประจําวันดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เร่ืองเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เร่ือง
เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใต
สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน สูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการใชชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตสิ่งแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับ “เห็นดวยมาก” มีคาเฉลี่ยรวม 3.96 
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  ปรมาภรณ อนุพันธ (2544) ไดพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
แบบสืบสวนสอบสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอน
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน แบบสืบสวนสอบสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ  
ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการสอนคณิตศาสตร
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสูงกวากอนไดรับการสอน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 ทิพยวรรณ สุวรรณี (2549) ไดสรางชุดการเรียนรูแบบรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ภายใต
สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน เรื่องการเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการใหเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนรูแบบรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ภายใตสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
เรื่อง การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล สูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
  รจนี บุญลือ (2550) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่มีตอ
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดทํากิจกรรมคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันสูงกวานักเรียนที่ไดทํากิจกรรมคณิตศาสตรปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  บุญนิสา แซหลอ (2550) ไดทําการวิจัยเรื่องการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร
ในเรื่อง การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และพีชคณิต โดยใชสถานการณในชีวิตจริงสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเชื่อมโยงและจากการทําแบบทดสอบวัดความลึกในการเขาใจเนื้อหาแตละระดบั
ภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ .01 และผลของการใชการบูรณาการ
ดานการเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริงพบวา นักเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง 
 แววดาว อุทิศ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริม
การประยุกตใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนวิชัยวิทยา อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยดานความรูเชิงเนื้อหา
และทักษะพบวานักเรียนทั้งหมดผานเกณฑมากวารอยละ 70 ขึ้นไป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยรวมผานเกณฑอยูในระดับดี สวนดานความรูเชิงประยุกต
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรซึ่งเนนทักษะกระบวนการแกปญหา พบวา นักเรียนสามารถ
ประยุกตใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันผานเกณฑระดับดีมาก และเมื่อ
ประเมินผลตามสภาพจริงนักเรียนมีคะแนนการปฏิบัติงานกลุมเฉลี่ยรอยละ 75 ขึ้นไป นอกจากนี้
ทัศนคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตรปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี คือเรียนคณิตศาสตรดวยความสนุก 
ไดรับความรูที่เปนประโยชน มีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมการเรียนการสอนและตอตัวผูสอน 
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 งานวิจัยตางประเทศ 
   สเตฟาน และคนอื่นๆ (Stafan; et al. 2000: online) ไดจัดทําโครงการขึ้นมาเพื่อสราง

ความตระหนักสาธารณะสําหรับคณิตศาสตร ซึ่งจัดในลักษณะของนิทรรศการการแสดงอิทธิพลและ
ความสําคัญของคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยไดชี้ใหเห็นวาคณิตศาสตรเกี่ยวพันกับทุกคน ไม
วาจะเปนเด็ก วัยรุน ผูหญิงหรือผูชาย คณิตศาสตรไมไดเปนเพียงศาสตรที่เกาแกแตกลับมีคุณคายิ่ง
ตอศาสตรสมัยใหม มันทําหนาที่ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตปจจุบันของเรา
และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจอีกดวย 
  เอทัลลา (Atallah. 2003: abstract) ไดสํารวจความคิดรวบยอดของนักเรียนเกี่ยวกับการ
นําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน กับกลุมนักเรียนหญิงที่มีผลการเรียนสูงในตะวันออกกลาง
จํานวน 238 คน พบวากลุมตัวอยางจํานวน 86% มีความคิดทางคณิตศาสตรที่กวางขึ้น ซึ่งแยกเปน 
3 ดานไดแก 1) 46% เห็นวาวิชาคณิตศาสตรที่เรียนในหองเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ในการทํางาน และในการเรียนตอในอนาคตได  2) 31% เห็นวาการจัดกิจกรรมที่ไดมีการเรียนรูทาง
จิตใจ ทําใหสามารถพัฒนาสติปญญาและชวยเพ่ิมความสามารถในการแกปญหา และ 3) 9% เห็นวา
สามารถนําความรูเกี่ยวกับตัวเลขและสูตรตาง ๆ ไปใชในการคํานวณ และเมื่อถามเกี่ยวกับการนํา
ความรูวิชาคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน พบวา สามารถนําคณิตศาสตรไปใชเกี่ยวกับการทํางาน 
การเงิน เวลา ใชตัวเลขในเชิงของขอมูลและการคํานวณงาย ๆ  
 

 จากการศึกษาและคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีความสนใจในการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนเห็นดวยเม่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดการเรียน  
การสอนคณิตศาสตร โดยนําเนื้อหาคณิตศาสตรตามหลักสูตรในหองเรียนมาประยุกตกับสถานการณ
ในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาของคณิตศาสตรกับสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน และใหนักเรียนไดฝกตัดสินใจและแกปญหา ซึ่งการนําเสนอสถานการณในชีวิตประจําวัน
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยใหบทเรียนมีความนาสนใจ มีความหมายมากขึ้น 
และทําใหนักเรียนเห็นประโยชนของวิชาคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิด 

2.1 ความหมายของการคิด 
 การคิด (Thinking) เปนการทํางานของสมองอยางตอเนื่องกันตลอดเวลา จึงไดมีนักการศึกษา

สนใจและไดใหความหมายเกี่ยวกับ การคิด ดังนี้ 
 ยุดา รักไทย (2542: 46) ไดใหความหมายวา การคิด คือ กิจกรรมทางความคิดที่มีวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจง เปนการจัดเรียงขอมูลที่สมองไดรับและทําการแปลความหมายขอมูลขาวสารในรปูแบบที่
เหมาะสมเพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว 
 ชาติ  แจมนุช (2545: 20-21) ไดสรุปความหมายของการคิดไว 2 แบบ คือ 1) การคิดเปน
กระบวนการทํางานของสมอง โดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเราและขอมูลหรือสิ่งแวดลอม 
เพ่ือแกปญหา แสวงหาคําตอบ ตัดสินใจ หรือสรางสรรคสิ่งใหม และ 2) การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิด
ในสมอง เปนนามธรรม ไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา การจะรูวามนุษยคิดอะไร อยางไร จะตอง
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก หรือคําพูดที่พูดออกมา 
 สุวิทย มูลคํา (2547: 3) ไดใหความหมายวา การคิด หมายถึง การคนหาความหมาย ผูที่คิด
คือผูที่กําลังคนหาความหมายของอะไรบางอยาง  นั่นคือกําลังใชสติปญญาของตนทําความเขาใจกับ
การนําความรูใหมที่ไดเขามารวมกับความรูเดิม หรือประสบการณเดิมที่มีอยู เพ่ือหาคําตอบวาคือ
อะไร หรือกลาวอีกแบบหนึ่งวา เปนการเอาขอมูลเกาที่ระลึกได เพ่ือสรางเปนความคิดอานเหตุผล
หรือขอตัดสิน  

 พจนานุกรมฉบับจิตวิทยา (2550: 396) ใหความหมายของการคิด (Thinking) ไว 2 ลักษณะ 
ไดแก 1) พฤติกรรมทางปญญา ซึ่งเกี่ยวของกับจินตภาพ (image) หรือ ความคิดซึ่งเปนตัวแทนของ
วัตถุหรือเหตุการณที่บุคคลมีประสบการณหรือมีสวนในการจัดกระทํา (manipulate) และ2) กระบวนการ
ทางปญญาเชิงนัย หรือเชิงสัญลักษณ ไดแก การจินตนาการ การจํา การแกปญหา การฝนกลางวัน 
การเชื่อมโยงโดยเสรี การสรางอัตมโนทัศนและความคิดสรางสรรค 
 สุคนธ สินธพานนท และคนอื่นๆ (2552: 18) กลาววา การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
สมอง ที่มีการคนหาหลักการหรือขอความจริงแลววิเคราะหเพ่ือหาขอสรุป ซึ่งการคิดนั้นอาจจะเกิด
จากสิ่งเราหรือขอความจริงที่ไดรับ รวมกับประสบการณเดิมที่มีอยู ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดจะ
ชวยพัฒนาระดับความคิดใหสูงขึ้น 
 ประพันธศิริ  สุเสารัจน (2553: 3) ไดใหความหมายวา การคิดเปนกระบวนการทํางานของ
สมองที่เปนไปตามธรรมชาติของมนุษย อันเปนผลมาจากประสบการณเดิม สิ่งเรา และสภาพแวดลอม
ที่เขามากระทบ สงผลทําใหเกิดความคิดในการสามารถแกไขปญหา หรือปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
และสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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 ธนัท ธาตุทอง (2554: 22) ไดใหความหมายวา การคิดเปนกระบวนการทางสมองใน    
การจัดกระทําขอมูลหรือสิ่งเราที่มากระตุน เปนกระบวนการทางสติปญญาของบุคคล เปนกระบวนการ
เชื่อมโยงระหวางสัญลักษณที่ใชในการสรางความหมายความเขาใจในสรรพสิ่งตางๆ ที่ไดรับจาก
ประสบการณ การคิดเปนเครื่องมือในการสรางความหมาย ความเขาใจในเนื้อหาสาระตางๆ 
 เพียเจต (Piaget. 1969: 58) ไดใหความหมายของการคิดไว ซึ่งสรุปไดวา การคิดเกิดขึ้น 
เม่ือตองเผชิญกับสถานการณที่กอใหเกิดปญหา ความขัดแยงหรือคําถาม จะกอใหเกิดความไมสมดุลขึ้น 
ซึ่งจะไปกระตุนใหบุคคลนั้นคิดเพื่อหาคําตอบหรือแกปญหา และเม่ือสามารถหาคําตอบหรือแกปญหานั้น
ไดแลวก็จะกลับเขาสูภาวะปกติสมดุล หายจากความเครียด กลับเขาสูสภาวะปกติ   
 เบิรนสไตน (Bernstein. 1988: 328) ไดใหความหมายของการคิด ซึ่งสรุปไดวา การคิด
เปนการเกิดสัญลักษณแทนที่วัตถุ สิ่งของ หรือเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นทางสมอง แมขณะที่คิดสิ่ง
ตาง ๆ จะไมไดปรากฏอยูตรงหนา เปนการจัดกระทําทางจิตใจที่กอตัวขึ้นมาเพื่อหาเหตุผล ทําความ
เขาใจสิ่งแวดลอม ทําการตัดสินใจทั้งที่มีเปาหมายและไมมีเปาหมาย 
 เฟอนีฮอก (Fernyhough. 2010: online) ไดใหความหมายของการคิดไว 2 ลักษณะ คือ  
1) การคิดคือทุกสิ่งที่จิตใจสั่งใหทํา รวมไปถึงความเขาใจ การคิดเลขในใจ การจําหมายเลขโทรศัพท 
หรือแมแตการสรางจินตนาการ และ 2) การคิดเปนกระบวนการรับรูขอมูล ทําใหเกิดความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและปรัชญา 
 

 จากความหมายขางตนสรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นภายในสมอง  
และเกิดขึ้นไดตลอดเวลา อาจเกิดขึ้นจากการไดรับสิ่งเราจากภายใน หรือภายนอกมากระตุน หรือ
เกิดจากการเชื่อมโยงขอมูลของประสบการณเดิมกับประสบการณใหม ประกอบการตัดสินใจ หรือ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต 
 

2.2 ความหมายของทักษะการคิด 
 ทักษะการคิด (Thinking Skills) จะเกิดขึ้นไดตองประกอบดวยการคิดยอย ๆ ประกอบกัน  
จึงไดมีนักการศึกษาไดศึกษาและใหความหมายของทักษะการคิด ไวดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2540: 29-52) ใหความหมายของทักษะการคิด 
หมายถึง ความสามารถยอย ๆ ในการคิด ในลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบของกระบวนการคิด
ที่สลับซับซอน  สามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skills) 
1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) 
1.2 ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core/General Thinking Skills) 

2. ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher-ordered/More Complexed  
Thinking Skills) 
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 1.  ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดยอยที่เปนพ้ืนฐาน 
เบื้องตนตอการคิดในระดับที่สูงขึ้นหรือซับซอนขึ้น แบงไดเปน 2 กลุมยอย คือ  
         1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสาร
ที่แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพื่อรับรู ตีความแลวจดจํา และเมื่อตองการที่จะระลึกเพื่อนํามา
เรียบเรียงและถายทอดความคิดของตนใหแกผูอ่ืน โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของภาษาตาง ๆ 
ทั้งที่เปนขอความ คําพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร ฯลฯ แตในที่นี้จะมุงกลาวถึงการรับและถายทอด
ความคิดดวยภาษา ขอความ คําพูด ซึ่งนิยมใชมากที่สุด โดยเฉพาะในการเรียนในระบบโรงเรียน
เทานั้น ทักษะการสื่อความหมายประกอบดวยทักษะยอย ๆ ที่สําคัญดัง ตาราง 2 
 

ตาราง 2  ทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดยอย 
 
ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะยอย

1. การฟง (Listening) 1.1  การแยกแยะความแตกตางของสิ่งทีฟ่งได 
1.2  การจดจําสิ่งที่ไดยินมาได : เสียง คาํ ขอความ 
1.3  การจดจําขอความที่มีความหมายได : คําศัพท ขอความ    
       เรื่องราว  
1.4  การเขาใจเรื่องราวที่ฟง เหตุการณ และ/หรือรายละเอียด     
      ที่เลาตรง ๆ  
1.5  การเขาใจความหมายที่สื่อผานน้ําเสียง สีหนา ทาทาง  
       และลีลาการเลาของผูพูด 
1.6  การไวตออารมณหรือความสะเทือนใจที่ปรากฏในการพูด 
       หรือสิ่งที่พูด 
1.7  การประเมินความถูกตอง นาเชื่อถือ และ/หรือคุณคาของ 
      สิ่งที่ฟง รวมทั้งความคิดหรือเจตนาที่ซอนเรนของผูพูด 
        - มีเหตุผลที่หนักแนน เพียงพอ ประกอบการประเมิน 
        - มีความเปนกลาง ไมใชอคติ หรือฉันทาคต ิ
        - มีการเปดกวางรับขอมูลที่ตางไปจากความเชื่อของ 
          ตัวเอง

2.  การอาน (Reading) 2.1  การบอกเนื้อหาสาระ และรายละเอยีดจากภาพได 
2.2  การอานประสมคําได: อักษร พยางค คํา ประโยค ขอความ 
2.3  การอานโดยอาศัยสิ่งชีแ้นะ: เชน ภาพประกอบ หรือบริบทได 
2.4  การจดจําสิ่งที่อานได: คําศัพท ขอความ เรื่องราว 
2.5  การเขาใจเรื่องราวที่อานได (ตรงกับผูเขยีนตองการบอก) 
2.6 การใชประโยชนจากวิธีนําเสนอ เชน การยอหนา  

เครื่องหมายตาง ๆ การพิมพตัวหนา ตัวเอน การขีดเสนใต 
การตีกรอบ เปนตน ในการทําความเขาใจในเรื่องที่อาน
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ตาราง 2 (ตอ) 
 
ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะยอย

2.  การอาน (Reading)  
     (ตอ) 

2.7 การไวตออารมณหรือความสะเทือนใจทีป่รากฏในขอความที่
เปนบทอาน 

2.8 การประเมินความถูกตอง นาเชื่อถือ และ/หรือคุณคาของสิ่งที่
อาน รวมทั้งความคิดหรือเจตนาที่แอบแฝงอยูของผูเขียน 
- มีเหตุผลที่หนกัแนน เพียงพอ ประกอบการประเมิน 
- มีความเปนกลาง ไมใชอคติ หรือฉันทาคต ิ
มีการเปดกวางรับขอมูลทีต่างไปจากความเชื่อของตน

3.  การรับรู (Perceiving) 3.1  การรูตัววามีสิ่งเราเขามาสูประสาทสัมผัสของตน 
3.2  การเลือกวาควรจดจอกับสิ่งเราใด และไมสนใจสิ่งเราใด 
      ในขณะนั้น 
3.3  การจดจอโดยการฟง การอาน หรือการรับรูขอมูลไดจน   

 ครบถวน 
4.  การจดจํา (Memorizing)  4.1  การบอกไดถึงสิ่งที่เพ่ิงรับรูไปสักครู (ไมกี่วินาที ไมกี่นาที)
5.  การจํา (Remembering) 5.1  การบอกไดถึงสิ่งที่รับรูหรือหรือเรียนรูไประยะหนึ่ง 

5.2  การบอกไดถึงสิ่งที่รับรูหรือเรียนรูไปเปนเวลานานแลว 
6.  การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไว
ไดภายหลังการเรียนน้ัน   
     (Retention) 

6.1  การสามารถพูดหรือกระทําสิ่งที่เคยเรียนรูจนสามารถ 
      พูดหรือทําไดภายหลงัจากที่ไมไดเรียนเรื่องนั้นแลว    
      มาระยะหนึ่ง เชน 1 สัปดาห หรือ 1 ป เปนตน 

7.  การบอกความรูไดจาก   
    ตัวเลือกทีก่ําหนดให    
    (Recognizing) 

7.1  การทบทวนและระลึกถงึคําตอบทีถู่กตอง คิดหาคําตอบ
      ที่ถูกตองแลวเลือกตวัเลือกที่ตรงกบัคําตอบทีถู่กตองนั้น 
7.2  (ในกรณีไมรูคําตอบทีถู่กตองดวยตนเอง) การพิจารณา 
      ความเปนไปไดของตวัเลือกแตละตวั โดยอาศัยความรู  
      เดิมที่เกี่ยวของ แลวกาํจัดตัวเลือกทีเ่ปนไปไดต่ําจน  
      เหลือเพียงตัวเลือกเพียงตัวเดียวหรอืเลือกตวัเลือกที่มี 
      ความเปนใหไดสูงที่สดุ 

8.  การบอกความรูออกมาดวย 
     ตนเอง (Recalling) 

8.1  การทบทวนถึงความรูที่เคยเรยีนไป หรือประสบการณ
      ที่เคยประสบมา แลวบอกใหผูอ่ืนทราบไดถูกตอง 

9.  การใชขอมูล 
    (Using information) 

9.1 การเทียบสิ่งทีเ่รียนรูใหม หรือสิ่งที่กําลังประสบ แลวบอกไดวา
ตนมีความรูเดิม หรือประสบการณเดิมอะไรบางที่เกี่ยวของกัน 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 
ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะยอย

9.  การใชขอมูล 
    (Using information)  
    (ตอ) 

9.2 การเทียบสิ่งทีเ่รียนรูใหม หรือสิ่งที่กําลังประสบ แลวบอกไดวา
ตนมีความรูเดิม หรือประสบการณเดิมอะไรบางที่เกี่ยวของกัน 

9.3 การเลือกความรูเดิม หรือประสบการณเดิมที่เกี่ยวของ
โดยตรง และเปนประโยชนแกสิ่งที่กําลังเรียนรูใหม 

9.4 การบอกไดวาความรูเดิมที่เลือกมามีความสัมพันธหรือเปน
ประโยชนแกสิ่งที่กําลงัเรียนรูใหมอยางไร 

9.5 การใชขอมูลเดิมที่เลือกมานั้นใหเปนประโยชนแกการเรียนรู
สิ่งใหม 

10.  การบรรยาย 
      (Describing) 

10.1 การลําดับความคิดตาง ๆ ทีจ่ะบอกใหเปนระบบและตอเนื่อง 
ตามเวลา เหตกุารณ ความเปนเหตุเปนผล 

10.2 การจัดหมวดหมูความรูใหเปนโครงสรางที่ถูกตองและชัดเจน 
10.3 การทําความคิดยอย ๆ แตละสวนใหชัดเจนตรงไปตรงมา  
10.4 การคนหาและระบุลักษณะ คณุสมบัติ หรือองคประกอบตาง ๆ 

ของความคิดใหญและความคิดยอย แตละประเด็นไดถูกตอง
และครบถวน 

10.5 การนําเสนอความคิดที่เรียบเรียงไวอยางเปนระบบ 
11.  การอธิบาย 
      (Explaining) 

11.1 การเรียบเรียงความคิดหรือประเด็นสําคัญตาง ๆ ในเรื่องที่เรียน
11.2 การบอกความสัมพันธเชิงเหตุผล/เชิงสาเหตุ ระหวาง

ประเด็นสําคญัตาง ๆ นั้น 
11.3 การจัดลําดับความสัมพันธเชิงสาเหตทุี่มีอยูทั้งหมด โดย 

เลือกจัดตามเวลาของการเกิดขึ้น ลําดับของการเกิดผลจาก
สิ่งหนึ่งที่มีตออีกสิ่งหนึ่งอยางเหมาะสม 

12.  การทําใหกระจาง 
      (Clarifying) 

12.1 การแยกความคิดหรือประเด็นที่ตองการออกจากความคิด
หรือประเด็นอ่ืน ๆ ออกอยางเด็ดขาด 

12.2 การระบุคุณลักษณะ/คุณสมบัติตาง ๆ ในแตละมิติของความคิด
ที่กําหนดและความคิดอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงหรือที่มักสับสน 

12.3 การแยกความคิดหรือประเด็นที่ตองการออกจากความคิด
หรือประเด็นอ่ืน ๆ ออกอยางเด็ดขาด 

12.4 การบอกไดแนนอนวา ตัวอยางที่กาํหนด ขอใดเปนของ   
       ความคิดที่กําหนด และตัวอยางใดไมใช 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 
ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะยอย

12. การทาํใหกระจาง(Clarifying)  
      (ตอ) 

12.5 การใหตัวอยางของความคดิที่กําหนด และตัวอยางที่ไมใช
       ของความคิดที่กําหนดไดอยางถูกตอง 

13.  การพูด (Speaking)       13.1 การบอกไดชัดเจนแนนอนวาจะพูดเพื่อถายทอดความคิด
       เกี่ยวกับอะไร และเพื่อ อะไร 
13.2 การจัดโครงสรางของสิ่งที่จะพูดไดถูกตอง ครบถวน 
13.3 การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะพูดไดตอเน่ือง และ

สอดคลองกัน 
13.4 การเลือกวธิีนาํเสนอ และสาํนวนภาษาใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคในการพูด 
13.5 การเรียบเรยีงความคิดทั้งหมดแลวถายทอดออกมาเปนคําพูด 
13.6 การใชเทคนิคตาง ๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอ

ความคิดดวยการพูด เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง จังหวะ 
13.7 การพูดตามทีเ่รียบเรยีงไว เพ่ือนําเสนอความคิดของตน

ออกมาตามลําดับตอเน่ือง  ครอบคลุมประเด็นสําคัญและมี
รายละเอียดครบถวนโดยใชวิธทีี่เหมาะสม  ทําใหผูฟงเกิด
การตอบสนองตามที่ผูพูดตองการ 

14.  การเขียน (Writing) 14.1 การบอกไดชัดเจนแนนอนวาจะเขยีนเพ่ือถายทอด 
       ความคิดเกี่ยวกับอะไร และเพื่ออะไร 
14.2 การจัดโครงสรางของสิ่งที่จะเขียนไดถูกตอง ครบถวน 
14.3 การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะเขียนไดตอเน่ือง และ

สอดคลองกัน 
14.4 การเลือกวธิีนาํเสนอ และสาํนวนภาษาใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคในการเขียน 
14.5 การเรียบเรียงความคิดทั้งหมดแลวถายทอดออกมาเปนคําเขียน 
14.6 การใชเทคนิคตาง ๆ ที่จะชวยเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

นําเสนอความคิดดวยการเขยีน เชน การใชตวัอักษรลักษณะ
ตาง ๆ กัน การยอหนา การใชเครื่องหมายการเนน
ความสําคัญดวยเสน เปนตน 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 
ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะยอย

14.  การเขียน (Writing)   
      (ตอ) 

14.7 การเขียนตามที่เรียบเรียงไว เพ่ือนเสนอความคิดของตน  
      ออกมาตามลําดับตอเนื่อง ครอบคลมุประเด็นสําคญัและมี 
      รายละเอียดครบถวน โดยใชวธิีทีเ่หมาะสม ทําใหผูอานเกิด 
      การตอบสนองตามที่ผูเขียนตองการ

15.  การแสดงออกถึง  
      ความสามารถของตน 

15.1 ทักษะยอยทํานองเดียวกับการพูดและการเขียน โดยอาจใช
วิธีการตาง ๆ ในการแสดงถงึความคิด ความรูของตนวธิใีด
วิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วธิีประกอบกัน

 

 1.2  ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General Thinking Skills) 
หมายถึง ทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐานของการคิด
ขั้นสูงที่มีความสลับซับซอน ซึ่งคนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตาง ๆ ตลอดจนใช
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ประกอบดวยทักษะยอย ๆ ที่สําคัญดังตาราง 3 
 

ตาราง  3  ทักษะการคิดทีเ่ปนแกนหรือทักษะการคิดทัว่ไปและทักษะการคิดยอย 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

1.  การสังเกต (Observing) 1.1  การรับรูสิ่งหรือปรากฏการณตาง ๆ
1.2  การรับรูแลว เห็นหรือบอกไดถึง 
       -  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิง่นั้น 
       -  องคประกอบหรือโครงสรางของสิ่งนั้น 
       -  รายละเอียดของแตละสวนของสิ่งน้ัน 
       -  ความแตกตางจากสิ่งอ่ืนหรือความผิดปกติของสิ่งนั้น 
       -  จุดที่นาสนใจของสิง่นั้น

2.  การสํารวจ (Exploring)  2.1  การลงมือทํากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งทีต่องการ  
     เรียนรู เชน จับ ลูบคลํา เคลื่อนยายหรือพลิกสิ่งของไปในมุม  
       ตาง ๆ ดม ชิม เขยา และฟงเสียง เปนตน และใชประสาท  
       สัมผัสทั้งหารับรูปรากฏการณที่เกิดขึ้น ระหวางทีท่ํา 
       กิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งนั้นโดย 

- ทําอยางไมมีทิศทาง 
- ทําตามที่ผูอ่ืนกําหนดไว 
- ทําโดยการวางแผนไวลวงหนา เพ่ือคนหาคําตอบ

บางอยางที่ตั้งไว
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

3. การตั้งคําถาม 
   (Questioning) 

3.1 การกําหนดขอบเขตของการศึกษาวาเกี่ยวของกับอะไรบาง 
และระบุวตัถปุระสงคทีต่องการจากการศึกษาใหชัดเจน 

3.2 การรับขอมูลที่เลือกแลววาเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาเขามา
โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา แลวเทียบกบัความรูเดิมที่ตนมี
อยู แลวตั้งคําถามเกี่ยวกบั 
- ความเปนไปไดของความแตกตางหรือความเหมือนของ

ขอมูลเดิมกับขอมูลใหม 
- ความถูกตองเกี่ยวกับการคาดคะเนของตนเองหลังจาก

เปรียบเทียบขอมูลแลว 
- รายละเอียดหรือสิ่งที่ยังไมรูเกี่ยวกบัขอมูลใหมเพราะ

ความจํากัดหรือความแตกตางของความรูเดิม 
- เหตผุลของปรากฏการณทีค่วามรูเดิมไมเพียงพอจะอธบิายได 

3.3 การคาดคะเนปรากฏการณที่กําลังจะเกิดขึ้นจากการทดลอง
กระทําดวยตนเองหรือผูอ่ืน หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ
การสมมติเหตุการณตามเงือ่นไขที่กําหนดแลวอาศัยความรู
เดิมเทียบกบัปรากฏการณหรือเหตุการณดังกลาว แลวตั้ง
คําถามเกี่ยวกบั 
- ความเปนไปไดของความแตกตางหรือความเหมือนของ

ขอมูลเดิมกับขอมูลใหม 
- ความถูกตองเกี่ยวกับการคาดคะเนของตนเองหลังจาก

เปรียบเทียบขอมูลแลว 
- รายละเอียดหรือสิ่งที่ยังไมรูเกี่ยวกบัขอมูลใหมเพราะ

ความจํากัดหรือความแตกตางของความรูเดิม 
- เหตผุลของปรากฏการณที่มีความรูเดิมไมเพียงพอจะอธบิายได 

3.4 การเรียนรูสิ่งใหม แลวคาดคะเนความคาดหวังในตวัผูอ่ืนเม่ือ
เรียนรูสิ่งนี้วา จะตองสามารถบอกอะไรไดบาง แลวตั้งคาํถาม
เพ่ือตรวจสอบความรูบุคคลที่สมมุตขิึ้นนัน้เกี่ยวกบั 
- ขอเท็จจริงตามที่พบในสิ่งทีเ่รียน 
- ขอสรุปอางอิงจากสาระในสิง่ที่เรียน 
- ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห วจิารณเกี่ยวกบัสิ่งที่เรียน 
- คุณคาหรือคานิยมเก่ียวกบัสิ่งที่เรียน 

3.5 การพิจารณาคําถามตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นแลว เจาะจงเลือก 
      เฉพาะคําถามที่ตรงกบัวตัถุประสงคของการศึกษามากที่สุด  
      จํานวนเทาที่ตองการ
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   (Information Gathering) 

4.1 การพิจารณาเรื่องที่เรียนวาเกี่ยวของและเรียนรูเพ่ืออะไร
4.2 การเปรียบเทยีบวตัถปุระสงคของการเรยีนรูและสาระที่ตอง 

เรียนรู กับความรูเดิมที่มีอยู เพ่ือบอกวายังไมรูอะไร หรือยังรู
อะไรไมพอตามวัตถุประสงคของการเรียนรูนั้น 

4.3 การจัดระบบสิง่ที่ยังไมรู หรือยังรูไมพอ 
4.4 การระบวุิธีไดความรูและแหลงขอมูลของความรู เชนอาน

หนังสือในหองสมุด ถามผูรู จากพอแมญาติผูใหญ เปนตน 
4.5 การรวบรวมความรูใหม โดยใชวิธีการเกบ็รวบรวมความรูจาก

แหลงที่กําหนดไว 
4.6 การนําความรูใหมมาจัดระบบใหเปนหมวดหมู 
4.7 การตรวจสอบความเพียงพอของขอมูลเพื่อใหบรรล ุ

วัตถุประสงคที่ตองการ 
5.  การระบุ (Identifying) 5.1  การคนหาและกําหนดวัตถุประสงคหรือขอบเขตของ  

      การศึกษาเกี่ยวกบัสิ่งทีก่ําหนดไห 
5.2 การคนหาและบอกวธิีมิตติาง ๆ ที่สิ่งน้ันเปนสมาชิกอยู เชน สี 

ขนาด พ้ืนผิว น้ําหนัก เปนตน 
5.3 การคัดเลือกเฉพาะมิติทีเ่กีย่วของโดยตรง หรืออยูในขอบเขต

ของการศึกษาครั้งนี้ 
5.4 การสํารวจสิ่งที่กําหนดไวอยางรอบคอบ ครบทุกมิติที่คดัเลือก

ไว 
5.5 การบอกคุณสมบัติ คุณลักษณะหรือระดับของการเปนสมาชิก

ในมิตติาง ๆ ที่ไดสํารวจไป 
5.6 การทบทวนและตรวจสอบคําที่ใชในการบอกคุณสมบตัิ 

คุณลักษณะ หรือระดับการเปนสมาชิกวาถูกตองชัดเจนตามที่
ตองการหรือไม 

6.  การจําแนก แยกแยะ 
    (Discrimination)  

6.1 การกําหนดมิติที่จะแยกแยะระหวางสิ่ง 2 สิ่ง เชน สี  เปนตน
6.2 การเทียบระดับของสิ่ง 2 สิ่งนั้นวาเหมือนกันหรือไมในมิติที่

กําหนด 
6.3 การสรุปความเหมือนหรือไมเหมือนระหวางของทั้ง 2 สิ่งนั้น 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

7.  การจัดลําดับ 
    (Ordering) 

7.1 การกําหนดมิติที่จะจัดลําดบัใหแกสิ่งตาง ๆ ที่กําหนดให เชน 
จํานวน เปนตน 

7.2 การระบุระดบัของสิ่งของที่กําหนดใหแตละชิ้น/อัน เชน มาก ,
นอย ; 7, 2, 13 เปนตน 

7.3 การกําหนดทิศทางของระดบัที่จัดเรียง เชน มากไปหานอย 
เปนตน 

7.4 การนําสิ่งตาง ๆ แตละสิ่งมาจัดเรียงโดยเปรียบเทียบระดับ
ระหวางกันและกันใหไปในทศิทางที่กําหนด เชน มากไปหา
นอย ; 13, 7, 2 เปนตน 

8.  การเปรียบเทียบ
    (Comparing)  

8.1 การกําหนดมิติที่จะเปรียบเทียบระหวางสิ่ง 2 สิ่ง เชน        
ความยาว จํานวน เปนตน 

8.2 การนําของทั้ง 2 สิ่งที่จะเปรยีบเทียบมาจัดใหอยูบนพื้นฐาน
เกี่ยวกัน เชน วัดความยาวของเสน ตองเริ่มจากจุดเริ่มตนที่
เทากัน หรือเปรียบเทียบเสนจํานวน ตองเร่ิมจาก 0 เทาๆ กัน 
หรือจับคูหนึ่งตอหนึ่ง เปนตน 

8.3 ก. การตรวจสอบวาสิ่งใดเกนิหรือเหลือมากกวาเม่ือเทยีบกัน
และระบุคําที่แสดงทิศทางของการเหลือกมากกวานั้น เชน  
ยาวกวา  มากกวา  สูงกวา เปนตน 

     ข. การตรวจสอบวาสิ่งใดขาดเมื่อเทียบกันและระบคุําที่   
      แสดงทิศทางของการขาดไปนั้น เชน สั้นกวา นอยกวา  

9.  การจัดหมวดหมู
      (Classifying) 

9.1 การกําหนดมิติที่จะจําแนกแยกแยะ เชน สี ขนาด รูปทรง เปนตน
โดย 
- การคนหาจากคุณสมบัติรวม และคุณสมบัติทีต่างกันใน 

สิ่งตาง ๆ ที่กาํหนดใหดวยตนเอง โดยอาศัยความรูเดิม 
- การกําหนดใหจากผูอ่ืน เชน ครู เพ่ือน หรือหนังสือ 

9.2 การกําหนดระดับหรือจํานวนระดับที่จําแนกในแตละมิติที ่
      กําหนดไว เชน  3 ระดบั หรือมาก-นอย ถูก-ไมถูกเปนตน 
9.3 การนําสิ่งตาง ๆ ที่กําหนดใหจําแนกไปตามระดับที่กําหนดไว

เพ่ือใหเกิดเปนหมวดหมูแตละหมวดหมู ซึ่งมีคุณสมบัติ   
ตามที่ตองการ 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

10.  การสรุปอางอิง
     (Inferring) 

10.1 การจัดระบบขอมูลที่ไดมาใหม
10.2 การเปรียบเทยีบขอมูลใหมกับขอมูลความรูโครงสรางความรู

เดิมวา ขอมูลใหมคลายคลึงหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ความรูเดิมสวนใดมากที่สุด 

10.3 การคนหาความแตกตางและสาเหตุของความแตกตาง
ระหวางขอมูลใหมกับความรูเดิมที่คลายคลึงกันน้ัน 

10.4 การใชหลักเหตุผลสรุปจากความรูเดิมเพ่ืออธิบายคุณสมบัติ 
สวนที่ยงัไมรู เกี่ยวกับขอมูลใหม เชน 

- เปนสมาชิกของมิติใด 
- ขอมูลใหมมีองคประกอบอยางไร แตละองคประกอบ

เหลานั้นสัมพันธกันอยางไร 
- มีความสัมพันธกับความรูเดิมที่มีแตละสวนอยางไร 

11.  การแปล 
     (Translating) 

11.1 การศึกษาขอมูลที่ไดรับอยางระมัดระวัง 
11.2 การแยกสาระที่เปนแกน และสาระที่เปนรายละเอียดระดับตาง ๆ 
11.3 การเรียบเรยีงสาระที่ไดรับเปนขอความ/สาํนวนของตนเอง 

โดยคงสาระทีเ่ปนแกน และรายละเอียดทีส่ําคัญ 
11.4 การตรวจสอบโดยเทียบกบัขอมูลที่ไดรับวาเรียบเรียงสาระ

แกน และรายละเอียดที่สําคญัไดถูกตองและครบถวนหรือไม 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

12. การตีความ  
   (Interpreting) 

ระดับที่ 1: การตีความเพือ่ระบุถึงสิง่ทีผู่อ่ืนไมไดบอกตรงๆ 
12.1 การพิจารณาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับวามีความสัมพันธกบัสิ่ง

ใดบาง โดยอาศัยความรู/ประสบการณเดมิ 
12.2 การเปรียบเทยีบเพ่ือหาสิ่งที่เปนความสมัพันธรวมขอมูล 

ตาง ๆ เหลานั้น 
12.3 การใชหลักเหตุผล เพ่ือพิจารณาและคัดเลอืกวาสิ่งที่เปน

ความสัมพันธรวมสิ่งใดนาจะเปนสิ่งที่ผูสือ่ตองการสื่อใหแก
ผูอ่ืนโดยอาศัยความรูเกี่ยวกับตวัผูสื่อ ลกัษณะของสาร 
โอกาส/สถานการณของการสื่อสาร บริบทขณะสื่อสาร และ
การคาดคะเนการรับรูเกี่ยวกับผูรับสารจากมุมมองของผูสื่อสาร 

ระดับที่ 2 : การตีความเพือ่หาความหมายที่แทจริง 
12.4 การใชหลักเหตุผลประกอบกับความรูที่เกี่ยวของกับผูสื่อสาร 

การสื่อสาร และผูรบัสาร เพ่ือระบุวา 
- ความหมายที่ผิวเผินของสารนี้คืออะไร ความหมายที่

แทจริงของสารนี้คืออะไร ความหมายทั้งสองตางกันอยางไร 
- เจตนาที่แทจริงของผูสื่อคืออะไร ตรงกับเจตนาที่ปรากฏ

เพียงผิวเผินหรือไมเพราะอะไร 
- สาเหตุที่มีการสื่อสารที่ไมตรงไปตรงมา หรือสารที่มี

ความหมายระดับผิวเผนิ กับระดับแฝงเรนไมเหมือนกัน
คืออะไร 

- สารที่สื่อมาสะทอนใหเห็นถงึ ความเชื่อ หรือ แนวคิด 
อยางไรของผูสื่อ 

ระดับที่ 3 : การตีความเพือ่สรางความรูใหม 
12.5 การใชทฤษฏแีนวคิดเปนหลักหรือแนวในการอธิบายความ  

เปนเหตเุปนผลของขอมูล หรืออธิบายความสัมพันธ
ระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ไดมา 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

13. การเชื่อมโยง    
    (Connecting)   

ระดับที่ 1 : การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่ง 2 สิ่ง 
13.1 การพิจารณาสิ่งที่กําหนดใหวาสามารถจัดเปนสมาชิกใน 
       มิติหรือแงมุมใดบาง แลวระบุมิติหรือแงมุมเหลานั้น   
       ออกมาใหมากที่สุด 
13.2  การหามิติหรือแงมุมรวมระหวางสิ่งทั้งสอง 
13.3  การบอกความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งสองในแตละมิต ิ
ระดับที่ 2 : การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางโครงสราง
ความรูเดิมกับสิ่งที่กําหนดใหใหม 
13.4  การระบุมิติหรือแงมุมตาง ๆ ของสิ่งที่กําหนดให 
13.5  การเปรียบเทียบมิติของสิง่ที่กําหนดใหกับมิตติาง ๆ ใน  

 โครงสรางความรูเดิม เพ่ือระบุสิ่งที่กําหนดใหใหมมี  
 ความสัมพันธกับโครงสรางความรูเดิมในระดับใดและมติิใด 

13.6  การตรวจสอบและระบุลักษณะความสัมพันธของสิ่งที่  
       กําหนดใหใหมกับโครงสรางความรูเดิมในระดับและมิตทิี่   
       สัมพันธกันนั้น 

14 การขยายความ
     (Elaborating) 

14.1 การพิจารณาและเลือกประเด็นสิ่งทีต่องการขยายความ
       เชน ตัวละครเอกในเรือ่ง เปนตน 
14.2  การพิจารณาวัตถุประสงคของการขยายความ เชน เพ่ือให

ผูอานเขาใจเหตุผลของพฤติกรรมของตวัละครในเหตกุารณ
ตาง ๆ ในภายหลัง เปนตน 

14.3  การเลือกมิตหิรือแงมุมที่จะขยายความ เชน นิสัยใจคอ 
พ้ืนฐานทางครอบครัว และระดับการศึกษา เปนตน 

14.4 การระบลุักษณะหือคณุสมบัติ รวมทั้งอาจยกตัวอยาง   
       ประกอบในแตละมิตหิรือแงมุมที่ตองการขยายความนั้น  
       เชน เปนคนโมโหราย เกี้ยวกราด โดยมักจะดาทอผูอ่ืนดวย   
       คําหยาบคาย เปนตน 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
ทักษะการคดิที่เปนแกน ทักษะยอย

15.  การใหเหตุผล 
  (Reasoning) 

15.1 การพิจารณาและระบุใหชัดเจนวา ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร 
15.2 การพิจารณาเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอนผลนัน้ และระบ ุ
       วามีเหตุการณหรือสิ่งใดที่มีความสัมพันธกับผล โดยเกิด 
       กอนอยางสม่ําเสมอ 
15.3 การพิจารณาแตละเหตุการณ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอนและมี 
       ความสัมพันธอยางสม่ําเสมอนั้น และตัดสินวา เปนผลมา 
       จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน หรือเปนสิ่งที่ทําใหเกิดผลโดยการ 
       สรุปอางอิงจากความรูหรือประสบการณเดิมประกอบ 
15.4  การเลือกระบเุหตุการณหรอืสิ่งที่พิจารณาและตัดสินแลววา  

 เปนสิ่งที่ทําใหเกิดผลที่กําหนดไว 
16.  การสรุปยอ 
     (Summarizing) 

16.1 การทําความเขาใจกับความรูใหมทั้งหมด 
16.2 การจัดโครงสรางของความรูใหม 
16.3 การระบุสาระสวนที่เปนแกนในแตละสวนยอยของโครงสราง

หรือองคประกอบของสิ่งนั้น 
16.4 เรียบเรยีงความคิดเฉพาะสวนที่เปนแกนใหเปนระบบและ      

มีความตอเน่ืองสอดคลองกัน 
16.5 นําเสนอความคิดที่เรียบเรียงไวในรูปของการพูดหรือ       

การเขียนขอความ หรือแผนภูมิ แผนผัง 
 
 

 2.  ทักษะการคิดข้ันสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher-ordered/More Complicated 
Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นและตองอาศัยทักษะการสื่อความหมาย
และทักษะการคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาไดเม่ือเด็กได
พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลว ประกอบดวยทักษะยอย ๆ ที่สําคัญดัง
ตาราง  4 
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ตาราง  4  แสดงทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอนและทักษะการคิดยอย 
 

ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
1.  การสรุปความ 
    (Drawing conclusion) 

1.1 การพิจารณาทบทวนขอมูลเหตุการณหรอืปรากฏการณตาง ๆ 
มากกวา 1 อยาง โดยแยกแยะแตละเรื่อง/เหตุการณ/
ปรากฏการณ เปนสวนตาง ๆ  

1.2 การนําขอมูลในแตละเหตุการณในแตละสวนมาเพื่อคนหาแบบ
แผนในเรื่องความเหมือน ความตาง ความสอดคลอง ความ
คลายคลึง หรือความสัมพันธ 
การพิจารณาแบบแผนในแตละสวน เพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางแตละสวนในรปูแบบตาง ๆ  เชน ความสอดคลอง 
ความขัดแยง ความเปนเหตเุปนผล เปนตน 

1.3 การนําความสมัพันธตาง ๆ ที่คนพบทั้งหมดมาเรียบเรยีงให 
สอดคลองตอเนื่องและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

1.4 การสรุปภาพรวมหรือแบบแผนรวมของขอมูล/เหตุการณ/  
      ปรากฏการณทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธระหวาง  
1.5 สวนตาง ๆ และแบบแผนยอย ๆ ในแตละสวน 

2.  การใหคําจํากัดความ 
    (Defining) 

2.1 การรวบรวมตวัอยางตาง ๆ ที่เปนสมาขิกของความคิด รวบ
ยอดที่กําหนดให 

2.2 การคนหาคุณสมบัติหรือลักษณะรวมระหวางตวัอยางเหลานั้น 
2.3 การรวบรวมตวัอยางตาง ๆ ที่ไมใชสมาชกิของความคดิรวบ

ยอดที่กําหนดให 
2.4 การเปรียบเทยีบคุณสมบตัแิตละขอ ของตัวอยางทีเ่ปนสมาชิก

กับตวัอยางทีใ่ชสมาชิก 
2.5 การเลือกเฉพาะคุณสมบตัิทีมี่รวมกันในตวัอยางที่เปนสมาชิก 

แตแตกตางออกไปในตวัอยางที่ไมใชสมาชิก 
2.6 การเรียบเรยีงความคิดเกี่ยวกับคุณสมบตัิเฉพาะดังกลาวให

ชัดเจนและกระชับ 
2.7 การพูดหรือเขียนถายทอดความคิดเกี่ยวกบัคุณสมบตัิเฉพาะ 

ซึ่งเปนคําจํากัดความคิดรวบยอดที่กําหนดใหนั้น 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
3. การวิเคราะห 
   (Analyzing) 

3.1 การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรยีงใหงายแก
      การทําความเขาใจ 
3.2 การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดย 

1) อาศัยความรูเดิมหรือประสบการณเดิมและ/หรือ 
2) อาศัยการคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวมของกลุม

ขอมูลบางกลุม 
3.3 การกําหนดหมวดหมูในมิตหิรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
3.4  การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึง

ความเปนตวัอยาง เหตุการณ การเปนสมาชิก หรอืความ 
สัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 

3.5  การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ
เรียงลําดับ หรือจัดระบบใหงายแกการทําความเขาใจ 

3.6  การเปรียบเทียบขอมูลระหวางแตละหมวดหมู ในแงของ 
     ความมาก-นอย ความสอดคลอง-ความขัดแยง ผลทางบวก-ผล    
     ทางลบ ความเปนเหต-ุเปนผล ลําดับความตอเน่ือง 

4.  การผสมผสานขอมูล 
     (Integrating) 

4.1 การกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการผสมผสานระหวาง
อะไรบาง และเพื่อนําไปสูการสรางหรือการทําอะไร 

4.2 การพิจารณาทบทวนขอมูลทั้งหมดที่ไดมาใหมและ/หรอืขอมูลที่
เปนความรูเดิมที่เกี่ยวของวามีอะไรบาง 

4.3 การทบทวนและเลือกขอมูลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง
กับวตัถุประสงคที่กําหนดไว 

4.4 การสรางชุดขอมูลหรือความรูขึ้นมาใหมจากการใชขอมูลทั้ง
ความรูเดิมและความรูใหม หรือขอมูลจากความรูเดิมหลาย ๆ 
เรื่องเขาดวยกัน

5.  การจัดระบบความคิด 
    (Organizing) 

5.1 การพิจารณาทบทวนขอมูลที่มีทั้งหมดอยางละเอียด เพ่ือระบุ
ความสัมพันธระหวางขอมูลแตละชิ้น 

5.2 การนําลักษณะความสัมพันธของขอมูลทีพ่บมากําหนดเปนมิติ
หรือแงมุมในการจัดกลุมขอมูล เชน ความเปนเหตุเปนผล 
ความเปนตวัอยางของความคิดหนึ่ง เปนตน 

5.3 การจัดขอมูลทั้งหมดเขาเปนกลุมตามมิตหิรือแงมุมที่กําหนดไว 
เชน “จิงโจ หมี ลิง” อยูในมิติ “สัตวบก” สวน “ปลา กุง หอย” อยู
ในมิติ “สัตวน้าํ” เปนตน 

5.4 การระบุความสัมพันธระหวางมิติหรือแงมุมแตละคู เชน “สัตว
บก” และ “สัตวน้ํา” มีความสัมพันธในฐานะที่เปนสมาชิกของ 
มิติใหญคือ “สัตว” เหมือนกัน 

5.5 การประมวลความสัมพันธยอย ๆ ของมิติหรือแงมุมตาง ๆ  
ครบทกุเรื่อง เชน ขอมูลที่ไดมาใหมนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับสัตว   
3 ประเภท คอื สัตวบก ไดแก จิงโจ หมี ลิง สัตวน้ํา ไดแก ปลา 
กุง หอย และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ไดแก กบ คางคก  
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ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
6.  การสรางองคความรูใหม 
    (Constructing)  

6.1 การนําขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบเพื่อใหงายแกความเขาใจ
6.2 การวิเคราะหขอมูลที่จัดระบบแลว 
6.3 การคนพบความสัมพันธใหม หรือแบบแผนความสัมพันธใหม

ในขอมูลทีว่ิเคราะห 
6.4 การสรางโครงสรางความรูจากแบบแผนความสัมพันธทีค่นพบ 
6.5 การกําหนดความคิดรวบยอดของโครงสรางความรูใหม 

7.  การกําหนดโครงสราง 
    ความรู (Structuring) 

7.1 การนําขอมูลทั้งหมดมาพิจารณาหาความสัมพันธระหวางกัน
และกัน 

7.2 การระบุความสัมพันธรวมของขอมูลและจัดกลุมของขอมูล
ทั้งหมดตามลกัษณะความสมัพันธรวมเหลานั้น 

7.3 การตั้งชื่อหรือระบุความคิดรวบยอดของความสัมพันธรวมตาง ๆ 
7.4 การหาความสมัพันธรวมระหวางความสมัพันธรวมยอย ๆ 

ทั้งหมด เพ่ือใหเกิดเปนโครงสรางใหญทีค่รอบคลุมขอมูล
ทั้งหมด 

8.  การแกไขปรับปรุง   
    โครงสรางความรูเสียใหม 
     (Restructuring) 

8.1 การคนพบวาขอมูลใหมที่ไดมา ซึ่งไดตรวจสอบแลววาถูกตอง 
ไมสามารถเตมิเขาไปในโครงสรางเดิมได 

8.2 การเปรียบเทยีบลักษณะหรือคุณสมบัตขิองขอมูลใหมกับขอมูล
เดิมวา ขอมูลใหมนี้นาจะเปนขอมูลระดับใด 

8.3 การทบทวนระดับทีต่องการปรับเปลี่ยนในโครงสรางเดิมเพ่ือให
สามารถรับขอมูลใหมเขามาได และระบวุาควรนาํองคประกอบ
ตาง ๆ ในระดบันั้นมายุบรวมกัน แยกออกไปใหยอยลงไปอีก 
หรือเปลี่ยนการจัดองคประกอบใหมโดยใชเกณฑใหม 

8.4 การกําหนดเกณฑขึ้นใหม และ/หรือการปรับชื่อหรือความคิด
รวบยอดขององคประกอบตาง ๆ ใหม 

8.5 การจัดกลุมขอมูลใหมตามเกณฑ และชื่อ/ความคิด รวบยอดที่
ปรับใหมนั้น 

8.6 การตรวจสอบโครงสรางที่ปรับปรุงใหม วามีความสัมพันธ
สอดคลองกันโดยรวมหรือไม และการปรบัปรุงโครงสรางซ้ํา
จนกวาจะไดโครงสรางรวมใหมที่ไมมีความขัดแยงกันในที่สุด 
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ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
9.  การคนหาแบบแผน 
   (Finding patterns) 

9.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดมาใหเปนหมวดหมูโดยอาศัยการแบง
ตามมิติหรือแงมุมตางๆ หลายๆ แบบ 

9.2 การคนหาและคนพบความสัมพันธบางอยางระหวางขอมูลบาง
กลุมหรือมิติหรือแงมุมใหมที่ขอมูลในมตินิั้น มีความแตกตางกัน
อยางเปนระบบ 

9.3 การคนหาเกณฑในการจัดระดับหรือแบงขอมูลตามมติิใหมที่
คนพบ หรือการกําหนดความคิดรวบยอดของกลุมขอมูลแตละ
กลุมที่สัมพันธกัน 

9.4 การอธิบายลกัษณะความสมัพันธของขอมูลที่คนพบ 
9.5 การนําขอมูลอ่ืนที่อยูในขอบเขตของความสัมพันธที่คนพบมา

จัดเขาในกลุมขอมูลน้ี เพ่ือตรวจสอบความคงที่ของ
ความสัมพันธนี้ 

9.6 การปรับคําอธบิายลักษณะความสัมพันธใหครอบคลุมขอมูล 
ทั้งหมด หากยังไมสามารถจัดขอมูลใหมเขากลุมได 

10. การหาความเชื่อพ้ืนฐาน 
  (Finding Underlying     
    Assumption) 

10.1  การทําความเขาใหชดัเจนกับเหตกุารณหรือการกระทําวา 
       เปนอยางไร 
10.2  การใชหลักเหตุผล คนหาและบอกที่มาหรือเหตผุลของ 
       เหตุการณ หรืการกระทํานั้น 
10.3  การใชหลักเหตุผลคนหาใหลึกลงไปเพื่อระบุถึงความเชื่อ 
        พ้ืนฐานที่ทําใหบคุคลเกิดการกระทําหรือกอใหเกิดเหตุการณ 
        อ่ืนๆ 
10.4  การทบทวนกลับถึงผลสะทอนของการมีความเชือ่พ้ืนฐานที ่
        ระบุและตรวจสอบวา สอดคลองกับเหตุการณหรอืการกระทํา 
        ที่ศึกษาหรือไม เพ่ือยืนยันความเปนเหตุเปนผลของความเชือ่ 
        พ้ืนฐานที่ระบเุหตุการณหรือการกระทําทีศ่ึกษา 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
11.  การคาดคะเน/การ   
     พยากรณ (Predicting) 
      

แบบที่ 1
1) การทบทวนหรือพิจารณาเหตุการณปรากฏการณที่กําลัง

เกิดขึ้น หรือที่กําหนดใหวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการหรือ
ปรากฏการณใหมไดหรือไม จากความรูเดิมหรือประสบการณ
เดิมที่มีอยู 

2) การระบุเหตุการณหรือปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นน้ันอยูใน
ขั้นตอนใดของกระบวนการ 

3) การพยากรณโดยระบุขั้นตอนตอไปของกระบวนการนั้นคือ
อะไร 

แบบที่ 2  
1) การเทียบเคียงเหตุการณหรือปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้น 

หรือที่กําหนดใหวาคลายคลงึกับเหตุการณ หรือปรากฏการณ
ใด จากความรูเดิมหรือประสบการณเดิมที่มีอยู 

การพยากรณ โดยระบุขั้นตอนตอไปที่จะเกิดขึ้นจากการสรุป
อางอิงเหตุการณนั้นไปสูเหตุการณที่คลายคลึงกันในความรูเดิม 
ซึ่งเปนขั้นตอนยอยของกระบวนการหรอืปรากฏการณใหญเร่ือง
หนึ่ง ในทํานองเดียวกับ แบบที่ 1 
แบบที่ 3 
1) การพิจารณาขอมูลที่เปนความรูเดิมเกี่ยวกับเหตุการณหรือ

ปรากฏการณที่กําลังเกิดขึน้หรือกําหนดให แลวเลือกเฉพาะ
ขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุในทํานองเดียวกับ      
แบบที่ 1 

2) การระบุเหตุการณหรือปรากฏการณตาง ๆ ที่มีความเปนไป
ไดที่จะเกิดขึ้นโดยการสรุปอางอิงจากขอมูลความรูเดิม 

3) การใหน้ําหนักแกแตละเหตุการณ หรือปรากฏการณที่
เปนไปไดเหลานั้น 

4)  การพยากรณ โดยเลือกเหตุการณหรือปรากฏการณที่มี 
     น้ําหนักมากที่สุดเพียงหน่ึงเหตุการณ  หรือผสมผสาน  
     เหตุการณหรือปรากฏการณที่มีน้ําหนักมากที่สุดหลายอยาง  

 เขาดวยกัน 
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ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
12. การตั้งสมมุติฐาน
(Formulating hypothesis) 

12.1 การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา วัตถปุระสงคของ 
       การศึกษา และคําถามที่ตองการในการศึกษา 
12.2 การทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวของกับคําถามทีต่องการศึกษา 
       วาเกี่ยวของกันอยางไร มีอะไรที่รูแลว มีอะไรทีย่งัไมรู 
12.3 การสรุปอางอิง โดยอาศัยความรูเดิม เพ่ือบอกวา 
        -  จากสถานการณทีก่ําลังเกิดขึ้นหรือที่กําหนดให จะมีอะไร 
        -  เกิดขึ้นตามมา เหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นน้ีมี 
           สาเหตุหรือเกิดจากอะไร 
12.4 การใชหลักเหตผุล เพ่ืออธิบายในกรณีที่มีความรูเดิมไมเพียง 
       พอที่จะใชสรุปอางอิง วา 
        -   จากสถานการณทีก่ําลังเกิดขึ้นหรือที่กําหนดใหจะมีอะไร 
             เกิดขึ้นตามมา 
        -   เหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นน้ีมีสาเหตุหรือเกิด 
             จากอะไร

13.  การทดสอบสุมมติฐาน    
      (Testing hypothesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1 การวางแผนวาสิ่งที่สงสัยและตั้งเปนสมมติฐานนัน้จะ 
       ตรวจสอบดวยวิธใีดไดบาง เชน 
         -  ทดลองทําจริง 
         -  ถามคนที่รูเร่ืองนี ้
         -  คนหาคําตอบในหนังสือ เปนตน 
13.2 การวางแผนในรายละเอียดวา วธิีแตละวธิีมีความเปนไปได      
       จริงตามกําลังของผูที่กาํลังคิดอยูหรือไม มากนอยเพียงใด เชน  
         -  การทดลองตองใชอุปกรณราคาแพงเกินกวาที่จะซ้ือได 
         -  ไมมีคนรูจักในละแวกที่อาศัยอยู ซึ่งรูในเรื่องนี้เลย 
         -  ไมมีหนังสือสารานุกรม หรือหนังสือความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี ้
            ในโรงเรียน เปนตน 
13.3 การเลือกวิธทีี่พอจะเปนไดในความเปนจริงมาจัดอันดับตาม 
       ความนาเชื่อถือของขอมูล โดยใชหลักเหตผุล 
13.4 การใชเหตุผลเลือกวธิีใดวธิีหนึ่ง หรือมากกวา หนึ่งวิธีทีท่ั้ง 
       นาเชื่อถือและเปนไปไดจริงมากที่สุด เพ่ือทดสอบสมมุตฐิาน 
13.5 การกําหนดขั้นตอนการลงมือปฏิบตัติามวธิีการทดสอบ  
       สมมุติฐานที่เลือกมา 
13.6 การลงมือปฏิบัตติามขัน้ตอนที่กําหนดไว ซึ่งครอบคลุมการ 
       บันทึกผลการทดสอบสมมุติฐาน 
13.7  การเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมุติฐานที่ไดมากับ 
     สมมุติฐานที่ไดตั้งไว และยืนยันสมมุติฐาน 
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ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
13.  การทดสอบสุมมติฐาน    
      (Testing hypothesis) 
      (ตอ) 

13.8 การยอนทบทวนการทํางานตั้งแตชั้นตน เพ่ือคนหา
ขอผิดพลาดทีอ่าจมีผลทําใหผลการทดสอบสมมุติฐาน 
คลาดเคลื่อนในกรณีผลไมตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

13.9 การใชหลักเหตุผลในการนําความรูเดิมมาอธิบายเหตุผลใน 
       กรณีที่ผลการทดสอบออกมาแตกตางจากสมมุติฐานที่ตั้งไว

14. การตั้งเกณฑ 
(Establishing criteria) 

14.1 การระบคุวามคิดรวบยอดหรือวัตถปุระสงคของงานใหชัดเจน
14.2 การใชหลักเหตผุล โดยอาศัยความรูเดิมเพ่ือระบสุิ่งที่ 
       สามารถใชบงชีถ้ึงการบรรลวุตัถุประสงคของงาน 
14.3 การพิจารณาระดับสิ่งของที่เปนตัวบงชี้วาสามารถจัดไดเปน 
       กี่ระดับ อะไรบาง 
14.4 การใชหลักเหตุผลพิจารณาบริบทของงาน และลักษณะของ   

 งานประกอบกับวตัถุประสงคของงาน เพ่ือเลือกระดับของตวั   
 บงชี้ที่แสดงถงึการบรรลวุัตถุประสงคของงาน 

14.5 การใชความรู/ประสบการณเดิม พิจารณาเกณฑของอ่ืน ๆ ที่มี
      ลักษณะงาน บริบทของงาน ตัวบงชี ้และวตัถปุระสงคของงาน 
      ที่ใกลเคยีงกับงานที่กาํหนดให เพ่ือเปรียบเทียบระดับของ 
      ตัวบงชีว้าแตกตางกันหรือไม เพียงไร และเพราะเหตุใด 
14.6 การปรับระดับตวับงชี้ใหสอดคลองกับความรูเดิม หรือเม่ือ 

ไดรับขอมูลทีเ่กี่ยวของเขามาใหม
15. การพิสูจนความจริง 

(Verifying) 
15.1  การทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตของสิ่งทีเ่ปนปญหา  
       ใหชัดเจนวาตองการพิสูจนอะไร โดยใชขอมูลเร่ืองใด 
15.2 ทบทวนความรูเดิมวา แหลงขอมูลใดและวิธีการเก็บรวบรวม 

ขอมูลอยางไรบางที่จะชวยใหไดรับขอมูลที่ตองการ 
15.3  การพิจารณาโดยใชหลักเหตุผล เลือกแหลงขอมูลและวธิ ี

เก็บขอมูลที่นาเชื่อถือในเรือ่งที่กําลังศึกษามากที่สุด 
15.4 การลงมือเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล และโดยใชวธิีเกบ็ 

ขอมูลที่ไดเลือกแลววานาเชือ่ถือมากที่สุด 
15.5 การเปรียบเทยีบขอมูลที่แตกตางกัน อันเนื่องมาจากมีแหลงที ่

ไดตางกัน หรือใชวธิีเก็บขอมูลตางกัน โดยใชหลักเหตผุลใน
การอธิบายเหตุผลที่ขอมูลแตกตางกันเพ่ือเลือกขอมูลที่
นาเชื่อถือมากที่สุด
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

ทักษะการคดิข้ันสูง ทักษะยอย
15. การพิสูจนความจริง 

(Verifying) 
(ตอ) 

15.6 การนําขอมูลที่เลือกแลววานาเชื่อถือมากที่สุดนั้นมาตรวจสอบ
ความสัมพันธกับสิ่งทีต่องการพิสูจน เพ่ือสรุปวา สิ่งทีต่องการ 
พิสูจนนั้นเปนจริงหรือไม 

15.7 การปรับขอสรุปใหม เม่ือไดขอมูลจากแหลงขอมูล และ   
วิธีการเก็บขอมูลที่นาเชื่อถอืกวาเดิม

16. การประยกุตใชความรู 
    (Applying) 

16.1  การพิจารณาบริบทของสิ่งที่ยังไมรู และนํามาเทยีบเคียงกบั
        โครงสรางความรูเดิม เพ่ือคนหาวามีอะไรที่เหมือนหรือ 
        คลายกัน และมีอะไรที่แตกตางกัน 
16.2  การนําความรูเดิมเกีย่วกับหลักความคิดรวบยอดในบริบทที ่
        เหมือนหรือคลายกันมาสรุปอางอิงใชในการบริบทของสิ่งที ่
        ยังไมรู 
16.3  การใชหลักเหตุผล เพ่ือตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกบัหลักการ 
        ความคิดรวบยอดของสิ่งที่ยงไมรูในบริบทที่ตางจากบริบท 
        ของความรูเดิม โดยพยายามพิจารณารายละเอยีดของบริบท 
        แตละสวน 
16.4  การสรางโครงสรางความรูใหมเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไมรู โดยนํา 
        ผลการสรุปอางอิงและผลการใชหลกัเหตุผล เพ่ือตั้ง 
        สมมุติฐานมาประมวลเขาดวยกัน เปนภาพรวมทีส่อดคลอง 
        สัมพันธกัน

 
 

 ศรินธร วิทยะสิรินันท (2544: 118-140) กลาววา ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถยอย ๆ 
ในการคิดในลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซอน ทักษะการคิด
อาจจัดเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท คือ 
 1. ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เปนพ้ืนฐานเบื้องตนตอ
การคิดในระดับที่สูงขึ้นหรือซับซอนขึ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคน
จําเปนตองใชในการสื่อสารความคิดของตน ไดแก ทักษะการสื่อความหมาย (Communication skills) 
หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพื่อรับรู ตีความแลว/จดจํา และเม่ือ
ตองการที่จะระลึกเพื่อนํามาเรียบเรียงและถายทอดความคิดของตนใหแกผูอ่ืน โดยแปลงความคิดให
อยูในรูปของภาษาตาง ๆ ทั้งที่เปนขอความ คําพูด ศิลปะ คนตรี คณิตศาสตร ฯลฯ แตในที่นี้จะมุง
กลาวถึงการรับและถายทอดความคิดดวยภาษา ขอความ คําพูด ซึ่งนิยมใชมากที่สุด โดยเฉพาะใน
การเรียนในระบบโรงเรียน 
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  2. ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or general thinking skills) 
หมายถึง ทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานของการคิด
ขั้นสูงที่มีความสลับซับซอน ซึ่งคนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตาง ๆ ตลอดจนใช
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 3.  ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher order or more completed 
skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นและตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะ
การคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาไดเมื่อนักเรียนได
พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลว  
 คอสตา (Costa. 1991: online) กลาวถึงทักษะการคิดไว 2 ลักษณะคือ ทักษะการคิดเปน
กระบวนการทางปญญาในอันที่จะชวยใหเราเขาใจความหมายของขอมูล และทักษะการคิดเปนนิสัย
ทางจิตใจซึ่งพฤติกรรมของการคิดสามารถเปนตัวกําหนดความเปนนักคิดที่ดีได 
 เฟลทแฮม (Fleetham. 2011: online) กลาวถึงทักษะการคิด วา ทักษะการคิดเปน
กระบวนการทางจิต ที่เราใชทําในสิ่งที่ชอบ แกปญหา ตัดสินใจ ตั้งคําถาม วางแผน หรือสรางสิ่งใหม  
บอยครั้งที่เราใชความคิดอยางไมรูตัว มันอาจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แตถาเรามีเวลาพอที่จะไตรตรอง
ความคิดของเราแลว เราจะกลายเปนคนที่มีประสิทธิภาพดวยความคิดที่มาจากจิตใจของเราเอง  
ทักษะการคิดจะเกิดขึ้นได ประกอบดวย 3 สวนไดแก  
 1. การรวบรวมขอมูล ที่อาจจะมาจากประสาทรับสัมผัส เชน การเห็น การไดยิน หรือ
อาจจะมาจากการดึงมาจากประสบการณเดิม 
 2. ความเขาใจพื้นฐาน ซึ่งตองมีการจัดรวบรวมขอมูล จัดรูปแบบความคิด และเชื่อมโยง
ขอมูลที่ไดกับความคิดนั้น 
 3. ผลผลิตของความคิด จะออกมาในรูปของการใชขอมูลที่ถูกตองและความเขาใจ  
มีการสรางเกณฑความเขาใจและการวิเคราะหประเมินผล  
 

 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออก
หรือแสดงพฤติกรรมของการใชความคิด เปนทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนตองใชอยูเสมอในชีวิตประจําวัน
และเปนทักษะที่ตองนําไปใชในการคิดอื่น ๆ ที่สูงหรือมีความสลับซับซอนขึ้น เชน การใชขอมูล  
การบรรยาย การอภิปราย การพูด การเขียน การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวม
ขอมูล การจําแนกแยกแยะ การตีความ การเชื่อมโยง เปนตน  
 

  2.3  การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคดิ 
 กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่สําคัญ
กระบวนการหนึ่ง ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก
การทดลองของนักการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิด ทําใหไดแนวทางในการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดหลายวิธี ดังนี้ 
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 อรพรรณ พรสีมา (2543: 25-29) ไดเสนอไว 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้ 
 1. การสอนใหคิดเปน เปนการสอนโดยแทรกวิธีการคิดอยูในการสอนวิชาตาง ๆ ที่นักเรียน
เรียนตามหลักสูตรปกติ ผูสอนตองจัดสภาพแวดลอมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคนหาคําตอบ       
ดวยตนเอง ผูสอนควรใชคําถามกระตุนใหนักเรียนใชจินตนาการ ไดคิด ไดทดลองปฏิบัติ รวมทั้ง
การศึกษาคนควาจากตํารา 
 2.  การสอนวิชาการคิด เปนการสอนการคิดที่จัดเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตร ในปจจุบัน 
หลักสูตรของประเทศไทยยงัไมมีวิชาการคิดในระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา แตเริ่ม
มีวิชาการคิดในระดับอุดมศึกษาบางแหง การเรียนการสอนวิชาการคิดควรเริ่มตั้งแตเปนนักเรียน 
วิชาการคิดควรมีเปาหมายเพื่อพัฒนานักเรียนใหเขาใจหลักการ กระบวนการคิด และฝกฝนทักษะที่
จําเปนสาํหรบัการคิดลักษณะตาง ๆ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษาวชิาอ่ืน และการนําไปใช
ในชีวติประจําวัน 
 วิธีการสอนคิดที่ผสมผสานทั้ง 2 วิธีเขาดวยกันจึงจะเปนวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม เพราะจะชวย
ใหการพัฒนาทักษะการคิดเกิดผลที่สมบูรณ เปนการลดขอกําจัดของการสอนแตละวิธี โดยเฉพาะ
ในชวงที่ขาดแคลนนักคิด เรากําลังตกอยูในสภาพที่ชวยเหลือตนเองไมได เรายังตองอาศัยความชวยเหลือ
จากนักคิดตางชาติ จึงเปนความจําเปนเรงดวนในการพัฒนานักคิด ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย 
 นอกจากนี้ อรพรรณ   พรสีมา ยังไดเสนอบัญญัติ 10 ประการ ในการสอนคิด ดังนี้ 
 1. ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดทํากิจกรรม และสรางความสนใจใฝรู ความกระตือรือรนที่
จะแสวงหาคําตอบอยูเสมอ 
 2.   เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ไดใชจินตนาการ โดยใชสถานการณจําลอง 
หรือคําถามประเภท ถา ... แลวอะไรจะเกิดขึ้น?  
 3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่ทําคนเดียว และทําเปนกลุม การทํา
กิจกรรมเดี่ยวจะชวยใหนักเรียนไดไตรตรอง ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ทําอยางรอบคอบ ในขณะที่ทํา
กิจกรรมกลุมจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ทําใหมีความคิด
กวางไกลขึ้น 
 4. ใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดอยางเปนขั้นตอน เริ่มจากทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
ขั้นกลางและขั้นสูง 

  5. ควรกระตุนและเสริมแรงเปนระยะ ๆ เพื่อคงระดับความสนใจใฝรูของนักเรียน และ
ชวยใหนักเรียนมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาทักษะการคิด 
 6. ครูควรรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนดวยความตั้งใจ ซึ่งเปนการเสริมแรงใหกับนักเรียน
อีกทางหนึ่ง และเปนแบบอยางของนักฟงที่ดี 
 7.   ควรใชวธิีชี้แนะที่เหมาะสมแทนการบอกคาํตอบทีถู่กตองทันทีทันใด 
 8.   สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ชวยใหนักเรียนรูสึกอบอุน ม่ันใจ และกระตือรือรน 
ครูยิ้มแยม แจมใส ใจดี และรักนักเรียน 
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 9. จัดแสดงสื่อและอุปกรณการคิดหลากหลายประเภท และมีปริมาณเพียงพอ พรอมเปด
โอกาสใหนักเรียนไดใชสื่อและอุปกรณไดอยางเต็มที่ 
 10. ผนังหองมีคําถาม คําเตือนใจ มีที่แสดงผลงานทางความคิดของนักเรียน 
 ทิศนา  แขมมณี (2546: 14) ไดสรุปแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียน
ซึ่งมีหลากหลายแนวทาง ดังนี้ 
 1.  การสงเสริมปจจัยตาง ๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาสมอง 
 2.  การจัดสภาพแวดลอมที่ดีโดยใหนักเรียนเห็นแบบอยางที่ดีและอยูในสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการคิด 
 3.   การใชโปรแกรม/หลักสูตรสื่อสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝกทักษะการคิดเฉพาะทักษะ
โดยตรง 
 4.   การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนโดยอาศัยทฤษฎี หลักการตาง ๆ ที่สงเสริม
การคิด เชน ทฤษฎีทางสมองในการประมวลขอมูล ทฤษฎีพหุปญญา ทฤษฎีการสรางองคความรู
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการคิด อาทิ หลักโยนิโสมนสิการ หลักพหูสูต 
 5.   การสอนและฝกทักษะการคิด โดยรูปแบบการเรียนการสอน และกระบวนการตาง ๆ 
ที่เนนการพัฒนาการคิด 
 6.   การบูรณาการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่ครูสอนอยูแลว 

 7.   การใชเทคนิคตาง ๆ ที่สงเสริมการคิดซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก เชน เทคนิคการใชคําถาม 
เทคนิคการทําผังกราฟก เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ เทคนิคการบริหารสมอง เปนตน ครูควรศึกษา
แนวทางตาง ๆ ดังกลาวใหเขาใจ เพ่ือจะไดสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนของตน 

 สุคนธ สินธพานนท และคนอื่นๆ (2552: 8-9) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญที่สามารถสราง
นักเรียนใหมีทักษะทางความคิด วา ครูมีสวนสําคัญในการสรางนักเรียนใหเปนนักคิด โดยใชวิธีการ
ตาง ๆ ดังนี้ 
 1. กระตุนนักเรียนใหมีโอกาสแสดงออกทั้งดานการทํากิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น  
ใหโอกาสนักเรียนโตตอบ ตั้งคําถาม 
 2. ฝกใหนักเรียนบูรณาการความรูของตนเองจากประสบการณที่หลากหลายมาเปนองค
ความรูใหม ๆ  
 3. ฝกใหรูจักรับขอมูล ขาวสาร รวบรวมประเด็น คัดเลือกขอมูล จัดเขาพวก ลําดับเหตุการณ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง วิเคราะหรายละเอียด เชื่อมโยงความเกี่ยวของและ
ความเกี่ยวเนื่องได 
 4. ฝกใหนักเรียนสามารถใชเหตุผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงความเห็น วินิจฉัย 
หลักการใหม ๆ ใชวิจารณญาณในการแกปญหาและตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตผุล 
 5. ฝกใหรูจักสืบคน รูจักขอบเขตของขอมูล ตั้งประเด็นปญหา วางแผนเพื่อการวิจัย   
การพยากรณผลลัพธ คาดคะเนผลขางเคียง สรุปและพัฒนาแนวความคิด 
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 6. ฝกใหรูจักสรางความคิดเชิงสรางสรรค ตอยอดแนวคิด ตั้งสมมุติฐาน สรางจินตนาการ  
สรางทางเลือกใหม สรางนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 7. ฝกใหรูจักประเมินคา ประเมินขอมูล จากการอาน / ฟง / เขียน การปฏิบัติจริง สรางแนวคิด
ที่หลากหลายเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
 ประพันธศิริ สุเสารัจ (2553: 308 - 310) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา
ทักษะการคิดไว 3 วิธี ดังนี้ 
 1. การสอนโดยวิธีออสโมซิส  วิธีการสอนแบบนี้เปนวิธีที่ใหนักเรียนซึมซับความรูความเขาใจ
กับสถานการณ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ตลอดจนการซึมซับการรูจักคิดจากคนรอบขาง ซึ่งเปนวิธีที่ใช
เวลานานและจะใชไดดีกับผูที่มีสติปญญาดี และมีความเฉลียวฉลาด เพราะจะเปนการเรียนรูดวย
ตนเองเปนสวนใหญ การเรียนรูแบบนี้จะสามารถพัฒนาความคิดไดดีและมีประโยชนสูงสุด ถาหาก 
สถานการณสิ่งแวดลอมและผูคนรอบขางเอ้ืออํานวยกอใหเกิดการซึมซับในสิ่งที่ดี และเกิดการฝกฝน
ทักษะกระบวนการคิดที่ดี และในทางตรงกันขาม สิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพลอยางยิ่งที่จะทําใหนักเรียน
เกิดความคิดในทางที่ไมดี เกิดความเสียหายตอตนเองและสวนรวมไดดวย 
 2. การสอนโดยการใชโปรแกรม สื่อการสอน แบบฝกหรือบทเรียนสําเร็จรูปเพ่ือพัฒนา
ทักษะและกระบวนการคิดโดยตรง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหา
ของโปรแกรม หรือสื่อการสอนดังกลาวจะไมเนนเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตร แมวาบางครั้งอาจนํา
เน้ือหาวิชาที่เรียนมาใชเปนแบบฝกแตไมมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของ
วิชานั้น ๆ แตอยางใด เปนการสอนที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่เรียนแตจะมุงเนนการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการคิดโดยเฉพาะ เชน คิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ คิดแกปญหา คิดตัดสินใจ เปนตน 
 3. การสอนการคิดโดยผานเน้ือหาวิชาในหลักสูตร เปนการสอนที่สอดแทรกการฝกคิด
หรือบูรณาการการสอนการคิดกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรที่ใชในปจจุบัน เชน การสอน
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พลศึกษา ศิลปศึกษา โดยที่ครู
ใชกระบวนการและวิธีการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะความคิดลักษณะตาง ๆ สอดแทรกเขาไป
ในขั้นตอนตาง ๆ ของการสอนวิชาเหลานั้น เชน การใชคําถาม การใชเทคนิคหมวก 6 ใบการ
ใชแผนภูมิมโนทัศน ทั้งนี้วิธีการสอนโดยสอดแทรกการฝกทักษะความคิด โดยการบูรณาการ
กับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรมิใชเร่ืองที่งายนัก ครูผูสอนที่ยอดเยี่ยมจึงสามารถกระตุนใหนักเรียนได 
มีโอกาสฝกทักษะความคิดควบคูไปกับการเรียนรูในเน้ือหาวิชาไดอยางนาสนใจ มีชีวิตชีวา อยางไร
ก็ตาม การรูจักการวางแผนการสอนที่ดี และการรูจักเลือกใชสื่อ จะเปนสิ่งที่ทําใหการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดโดยผานเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนประสบความสําเร็จไดดี 
 นอกจากนี้ประพันธศิริ  สุเสารัจ ยังไดเสนอแนวการสรางนิสัยนักคิดใหกับเด็กและเยาวชน 
ดังนี้ 
 1. สรางความกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น (Curiosity) โดยตองไดรับการกระตุนยั่วยุ 
โดยใชสื่อ คําถาม กิจกรรม 
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 2. ฝกใหมีความกลาเสี่ยง (Risk Taking) กลาคิดแตกตางไปจากคนสวนใหญ กลาเสีย่งที่ 
จะสรางสิ่งใหมหรือแตกตางจากเดิม โดยใชสถานการณยั่วยุใหคาดการณและคาดเดาสิ่งตาง ๆ ซึ่ง
อาจมีคําตอบหลาย ๆ แนวทาง 
 3. ความยุงยากซับซอน (Complexity) ความยุงยากซับซอนจะทําใหเกิดการพัฒนาความคิด
ระดับสูงได ตองพัฒนาจากงายไปหายาก กิจกรรมที่ใชและระดับความยากงายตองสอดคลองเหมาะสม
กับเด็กแตละคน 
 4. กระตุนใหเกิดจินตนาการ (Imagination) เด็กตองไดรับการกระตุนใหมีความคิด
จินตนาการ สรางสรรคอยางหลากหลาย ทั้งที่เปนจินตนาการจากภาพ จากนิทาน จากประสบการณ
เดิม จากเหตุการณสิ่งแวดลอมรอบตัว จากความรูสึกของตัวเอง 
 5. ฝกฝนใหใจกวาง (Open Mind) เด็กควรไดรับการฝกฝนใหทํางานกลุม การอภิปราย
กลุม การรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรับในเหตุผลและขอมูลของกลุม หรือของคน
อ่ืนที่ดีกวาหรือมีมากกวา 
 6. สรางความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความมั่นใจในตนเองจะทําใหเด็กไดมี
การพัฒนาการคิดและกลาแสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม 
จะทําใหเด็กกลาแสดงออก  
 

      จากกระบวนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา กระบวน 
การสอนเพื่อพัฒนาการคิด เปนกระบวนการสอนที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด ซึ่งสามารถ
ที่จะสอนโดยการสอดแทรกในวิชาตาง ๆ หรือสอนเกี่ยวกับวิชาการคิดโดยตรง ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยใชสถานการณในชีวิตประจําวันจํานวน 4 ดาน ไดแก ตัวเลขในชีวิตประจําวัน  คณิตศาสตรกับ
อาหาร คณิตศาสตรกับกีฬา และคณิตศาสตรกับการเงิน  มาจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด โดยการเปดโอกาสใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง 
ผูสอนใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเกิดจินตนาการ ไดลงมือปฏิบัติโดยอาศัยขอมูลพ้ืนฐาน รวมทั้ง
กระบวนการกลุมที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกกระบวนการและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 
ทําใหมีความคิดกวางไกลขึ้น 
 

2.3 การวัดทักษะการคิด 
 การคิดเปนทักษะที่สามารถพัฒนาไดและการวัดทักษะการคิดก็มีเทคนิคที่สามารถเลือกใช 
ไดหลากหลาย ดังที่นักการศึกษาไดเสนอแนวทางไวดังนี้ 
 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544: 169) ไดนําเสนอหลักการวัดความสามารถในการคิด ซึ่งสามารถ
จําแนกไดเปน  2  แนวทางดังนี้ 
 1.  แนวทางนักวัดกลุมจิตมิติ (Psychometrics) เปนแนวทางที่เชื่อวามนุษยมีระดับ
ความสามารถที่แตกตางกันในแตละคน ซึ่งสามารถวัดไดโดยการใชแบบสอบมาตรฐาน ตอมาได
ขยายแนวคิดของการวัดความสามารถทางสมองสูการวัดผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัด และ
ความสามารถในดานตาง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิด 
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 2. แนวทางการวัดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measuremet) เปนแนวทาง
ที่เนนจากการปฏิบัติในชีวิตจริง มิติของการวัดทักษะการคิดซับซอนในการปฏิบัติงาน ความรวมมือ
ในการแกปญหาและการประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใชการสังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติจากการเขียน
เรียงความ การแกปญหาในสถานการณเหมือนโลกแหงความจริง และการรวบรวมผลงานในแฟม
สะสมผลงาน/หรือพัฒนางาน (Portfolio) 
 นอกจากนี้ ศิริชัย กาญจนวาสี ยังไดกลาวถึง ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถ
ทางการคิดไวดังนี้  
 1.  กําหนดจุดมุงหมายของการวัด ผูพัฒนาแบบวัดจะตองพิจารณาจุดมุงหมายของการนํา
แบบวัดไปใชดวยวา ตองการวัดความสามารถทางการคิดทั่ว ๆ ไป หรือตองการวัดความสามารถ
ทางการคิดเฉพาะวิชา (Aspect-Specific) การวัดนั้นมุงติดตามความกาวหนาของความสามารถ
ทางการคิด (Formative) หรือ ตองการเนนการประเมินผลสรุปรวม (Summative) สําหรับการตัดสินใจ 
รวมทั้งการแปลผลการวัดเนนการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุม (Norm-Referenced) หรือ
ตองการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหรือมาตรฐานที่กําหนดไว (Criterion-Referenced)  
 2. การกําหนดกรอบของการวัดและนิยามปฏิบัติการ ผูพัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุงหมายที่ตองการ ตองเลือกแนวคิด
หรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทและจุดมุงหมายที่ตองการเปนหลัก  แลวศึกษาใหเขาใจอยางลึกซึ้ง 
เพ่ือกําหนดโครงสราง/องคประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและใหนิยามเชิงปฏิบัติการ  
(Operational Definition) ของแตละองคประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมที่สามารถบงชี้ถึง
ลักษณะแตละองคประกอบของการคิดนั้นได 
 3. สรางผังขอสอบ เปนการกําหนดเคาโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดที่ตองการ
สรางใหครอบคลุมโครงสรางหรือองคประกอบใดบางและกําหนดวาแตละสวนมีน้ําหนักความสําคัญ
มากนอยเพียงใด ในกรณีที่ตองการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิดสําหรับใชเฉพาะวิชาใด
วิชาหนึ่ง ผูพัฒนาแบบวัดจะตองกําหนดเนื้อหาวิชานั้นดวยวาจะใชเน้ือหาใดบางที่เหมาะสมนํามาใช
วัดความสามารถทางการคิด พรอมทั้งกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละเนื้อหาในแตละองคประกอบ
ความสามารถทางการคิดเปนผังขอสอบสําหรับนําไปใชเขียนขอสอบตอไป 
 4.  เขียนขอสอบ โดยการกําหนดรูปแบบของการเขียนขอสอบ ตัวคําถาม ตัวคําตอบ และ
วิธีการตรวจใหคะแนน เชน กําหนดวาตัวคําถามเปนลักษณะสถานการณ สภาพปญหาหรือขอมูลสั้น ๆ  
อาจไดจากบทความ รายงานตาง ๆ บทสนทนาที่พบในชีวิตประจําวัน หรืออาจเขียนขึ้นมาเองสวน
คําตอบอาจเปนขอสรุปของสถานการณ หรือปญหานั้น ๆ 3-5 ขอสรุป เพ่ือใหผูตอบพิจารณาตัดสิน
วาขอสรุปใดนาเชื่อถือมากกวากัน นาจะเปนจริงหรือไม เปนตน สวนการตรวจใหคะแนนมีการกําหนด
เกณฑการตรวจไว เชน ตอบถูกตองตรงคําเฉลยให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน 
เปนตน 
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 5. นําขอสอบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง หรือกลุมใกลเคียง แลวนําผลการตอบมา
ทําการวิเคราะหหาคุณภาพ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอในดานความยาก (p) 
และคาอํานาจจําแนก (r) เพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีความยากพอเหมาะและมีคาอํานาจจําแนกสูงไว 
พรอมทั้งปรับปรุงขอที่ไมเหมาะสม หลังจากนั้นก็คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพเหมาะสม และ/หรือ
ขอสอบที่ปรับปรุงแลวใหไดจํานวนตามผังขอสอบเพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจความตรงตามเนื้อหา และ
นําไปทดลองใชใหมอีกครั้งเพื่อวิเคราะหแบบวัดในดานความเที่ยง (Reliabilty) แบบวัดควรมีความ
เที่ยงเบื้องตนอยางนอย 0.50 จึงเหมาะที่จะนํามาใชได สวนการตรวจสอบความตรง (Validity) ของ
แบบวัด ถาสามารถหาเครื่องวัดความสามารถทางการคิดที่เปนมาตรฐานสําหรับใชเปรียบเทียบไดก็
ควรคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) ของแบบวัดดวย 
 6. นําแบบวัดไปใชจริง หลังจากวิเคราะหคุณภาพของขอสอบเปนรายขอและวิเคราะห
คุณภาพแลว จึงนําแบบวัดความสามารถทางการคิดไปใชกับกลุมตัวอยางจริง ในการใชแบบวัด  
ทุกครั้งควรมีการรายงานคาความเที่ยง (Reliability) ทุกครั้งกอนนําผลการวัดไปแปลความหมาย 
 สมบัติ  การจนารักพงค (2549: 28-34) ไดนําเสนอเครื่องมือการประเมินทักษะการคิด  
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ขอสอบชนิดเลือกตอบ ถูก/ผิด จับคู การเติมคําหรือขอความสั้น ๆ ในชองวางที่กําหนด
เครื่องมือ 3  ชนิดแรกเปนเคร่ืองมือวัดชนิดที่กําหนดคําตอบใหนักเรียนเลือกตอบ สวนการเติมคํา
หรือขอความสั้นๆ ในชองวางที่กําหนดเปนเครื่องมือที่ใหนักเรียนสรางคําตอบดวยตัวเอง แตก็ถูก
กําหนดไวในใจผูออกขอสอบแลว ผูตอบจึงไมมีอิสระในการตอบมากนักขอสอบทั้ง 4 แบบน้ีมีจุดแข็ง
คือ สามารถใชประเมินความรอบรูของผูตอบได ประเมินองคความรูที่จําเปนตอความสามารถใน 
การสรางสรรคผลผลิตที่มีคุณภาพไดและสามารถใชประเมินความรูสึกของนักเรียนได แตไมสามารถ
ใชประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลผลิตหรือชิ้นงานได 
 2. ขอสอบแบบความเรียง คําถามปลายเปดหรือการเขียนในรูปแบบตาง ๆ เชน การเขียน
บรรยาย เขียนเลาเรื่องราว เขียนรายงาน การอธิบายชี้แจงเหตุผล การเขียนบทความ การเขียนคํา
พรรณนา การเขียนประกอบแผนภูมิ ตาราง/กราฟ ลวนเปนขอสอบที่ใหนักเรียนมีอิสระทางความคิด
ที่จะตอบหรือแสดงความคิดเห็น เราสามารถใชขอสอบประเภทนี้ประเมินความเขาใจในเนื้อหา ประเมิน
การประยุกตใชเหตุผล การเขียนรายละเอียดของการแกปญหาที่ซับซอนและสามารถใชประเมิน
ความรูสึก อารมณ และจิตใจของนักเรียนได แตไมสามารถใชประเมินทักษะดานตาง ๆ และความสามารถ
ในการสรางสรรคผลงานได 
 3. เครื่องมือที่ใชประเมินความสามารถ ไดแก การนําเสนองานผลงาน การทําปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร การสาธิต การทดลองหรือพิสูจนใหเห็น การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมุติ    
การโตวาที การจัดนิทรรศการ การทําโครงงานวิทยาศาสตรและโครงงานอื่น ๆ การทําโครงการ  
การสรางผลงานหรือชิ้นงาน ทั้งหมดที่กลาวมานี้สามารถใชประเมินการแกปญหา ความคลองแคลว
ในการใหเหตุผลโดยอางอิงตรวจสอบจากผลผลิต ใชประเมินทักษะการปฏิบัติตาง ๆ ได ใชประเมิน
ความคลองแคลวในการแสดงออก ขั้นตอนการพัฒนาผลงาน และแสดงผลงานได ใชประเมินความรูสึก
อารมณจากพฤติกรรมและการแสดงออกได 
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 เครื่องมือทั้ง 3 ประเภทที่กลาวมาขางตนสามารถใชประเมินทักษะการคิดไดทั้งสิ้น ครูควร
เลือกใชใหเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด และควรใชทั้ง 3 ประเภทประกอบกัน เชน ในระหวางบทเรียน 
อาจจะประเมินทักษะการปฏิบัติตาง ๆ ชิ้นงาน ผลงาน รวมทั้งการใหนักเรียนตอบคําถามปลายเปด
หรือตอบขอสอบแบบความเรียงหรือการเขียนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประเมินทักษะการคิดหรือลวง
ความคิดของนักเรียน อีกทั้งเม่ือจบบทเรียน การวัดผลระหวางภาค ตลอดจนวัดผลรวมปลายภาค 
ควรใชขอสอบทั้งแบบเลือกตอบและแบบความเรียง ใชประเมินทั้งความรอบรูและทักษะการคิดของ
นักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ไดเรียนรูไป  
 

 จากแนวทางการวัดทักษะการคิดขางตน จะเห็นวาในการพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดนั้น
จะตองพิจารณาจุดมุงหมายของการนําแบบวัดไปใชกอนวาตองการวัดเพ่ือติดตามความกาวหนา
หรือเนนการประเมินผลสรุปรวม แลวจึงดําเนินการสรางแบบวัดนั้นซ่ึงอาจจะอยูในรูปของขอสอบ
เลือกตอบ ถูกผิด จับคู เติมคํา ความเรียง หรือแมแตการทดลอง การนําเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 
เปนตน สําหรับในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมทั้งที่ทําคนเดียวและทํา
เปนกลุม การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดจึงมีทั้งการวัดเพื่อติดตามความกาวหนาโดยอยูในรูปของ
เอกสารการเรียนใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายบุคคล และกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนปฏิบัติเปนราย
กลุม ตลอดจนการวัดเพื่อประเมินผลสรุปรวมโดยใชแบบทดสอบยอย และขอสอบวัดผลการเรียนรู
ดานความสามารถในทักษะการคิด 
 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาการคิด 
 งานวิจัยในประเทศ  

 พรอําพัน อินทรพานิชย (2547: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแกน โดยมุงพัฒนาทักษะการคิด 4 ดาน ไดแก 1) ดานการจําแนกแยกแยะ 2) การเชื่อมโยง   
3) การใหเหตุผล 4) การตั้งคําถาม และ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบระคน  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตรทําให
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทางทักษะการคิดทางคณิตศาสตรรวม 4 ดาน หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองและมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 70.12  และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงกวากอนการทดลองและผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด
ไวรอยละ 70 โดยคะแนนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 71.76 
 รัชดา ชื่นจิตอภิรมย (2550) ไดพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมฝกคิด
ตามแนวคิดของเดอโบโน ซึ่งแบบทดสอบการคิดไดแบงออกเปน 3 ดาน คือ การคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห และความคิดสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยภายหลังจากที่ได
รวมกิจกรรมฝกคิดตามแนวคิดของเดอโบโน มีทักษะสูงขึ้นในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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  กันยา กันตสุข (2551) ไดสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใชแผนผังมโนทัศน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงคู อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใชแผนผังมโนทัศน มี
ประสิทธิภาพ 88.75 / 92.12 และความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตอการใชชุดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยใชแผนผังมโนทัศน อยูในระดับมาก 
  สาวิตรี สุวรรณ (2551) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดและเปรียบเทียบทักษะการคิดกอน
และหลังการใชแบบฝกทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา แบบฝก
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.81 / 86.88 และทักษะการคิด
ของนักเรียนหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นิติกาญจน ไกรสิทธิพัฒน (2553)  ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ทักษะการคิดเปนทักษะที่มีความสําคัญกับ   
การดําเนินชีวิตปจจุบัน เน่ืองจากปจจุบันเปนโลกแหงยุคขอมูลขาวสารอันไรพรมแดน การใชชีวิต
อยางมีคุณภาพสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเปนผูรูจักคิด  และนักการศึกษาทั้งหลายเห็นพองวาการคิด
เปนทักษะที่สามารถพัฒนาไดและจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน และการที่จะพัฒนา
ทักษะการคิดใหไดผลดีนั้นนักเรียนจะตองเห็นประโยชนหรือคุณคาของสิ่งที่กําลังเรียนและเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถานการณในชีวิตประจําวันจํานวน 4 ดาน 
ไดแก ตัวเลขในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรกับอาหาร คณิตศาสตรกับกีฬา และคณิตศาสตรกับการเงิน 
มาจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด โดยการเปดโอกาสให
นักเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง ผูสอนใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเกิดจินตนาการ ไดลงมือปฏิบัติ
โดยอาศัยขอมูลพ้ืนฐาน รวมทั้งกระบวนการกลุมที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกกระบวนการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกัน ทําใหมีความคิดกวางไกลขึ้น 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอน 
 3.1 ความหมายของชุดการเรียนการสอน 
 ชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) เดิมใชคําวา ชุดการสอน เพราะเปนสื่อที่ครู
นํามาใชประกอบการสอน แตตอมาการจัดการเรียนการสอนไดเนนใหยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง จึงมี
ผูนิยมเรียกเปน ชุดการเรียน มากขึ้น หรือบางคนก็เรียกรวมกันเปนชุดการเรียนการสอน สําหรับใน
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชคําวา “ชุดการเรียนการสอน” และไดศึกษาความหมายตามที่นักการศึกษาได
ใหความหมายไวตาง ๆ กันดังนี้ 
 วิชัย วงษใหญ (2525: 185) กลาววาชุดการเรียนการสอน เปนระบบการผลิตและการนํา
สื่อการเรียนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน มีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน สื่อการเรียนอยางหนึ่งอาจ
ใชเพ่ือเราความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชเพ่ืออธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหาและอีกอยางหนึ่ง
อาจใชเพื่อกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนําไปสูความเขาใจอันลึกซึ้ง และปองกันการเขาใจ
ความหมายผิด สื่อการเรียนเหลานี้เรียกอีกประการหนึ่งวา สื่อประสม ที่เรานํามาใชใหสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชา เพ่ือชวยใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 196) กลาววาชุดการเรียนการสอนเปนระบบการนําสื่อประสม
ที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา และประสบการณของแตละหนวยมาชวยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนแตละคนใหบรรลุจุดมุงหมาย นิยมจัดไวในกลองหรือซองแบงเปนหมวด ๆ   
   บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 91) กลาววาชุดการเรียนการสอนเปนสื่อการสอนชนิดหนึ่ง  
ซึ่งเปนชุดของสื่อประสมที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอเน้ือหาและประสบการณของแตละ
หนวยที่ตองการจะใหนักเรียนไดรับ โดยจัดเอาไวเปนชุดๆ บรรจุอยูในซอง กลอง หรือกระเปา      
มีประโยชนคือชวยนักเรียนใหไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพและชวยครูใหเกิดความมั่นใจ พรอม
ที่จะสอน 
  สุคนธ สินธพานนท (2553: 14) กลาววา ชุดการเรียนการสอน เปนนวัตกรรมที่ครูใช
ประกอบการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางครูและนักเรียน ซึ่ง
ประกอบดวย คําแนะนําใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ อยางมีขั้นตอนที่เปนระบบชัดเจน จนกระทั่ง
นักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนักเรียนเปนผูศึกษาชุดการเรียนการสอนดวย
ตนเอง ครูเปนเพียงที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา 
 แคปเฟอร และแคปเฟอร (Kapfer; & Kapfer. 1972: 3 - 10) กลาววาชุดการเรียนการสอน 
เปนสื่อที่ใชสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน ประกอบดวยคําแนะนําสําหรับใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียน
จนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหาที่นํามาสรางชุดการเรียนนั้นไดมาจากขอบขาย
ของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรู เน้ือหาจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมาย
ใหนักเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน  
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 กูด และคนอื่นๆ (Good; & et al. 1973: 306) กลาววาชุดการเรียนการสอน เปนโปรแกรม
ทางการเรียนที่ประกอบดวยวัตถุประสงคที่ใชในการเรียนรู คูมือ เน้ือหา แบบทดสอบ และการกําหนด
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนไวครบถวน 
  ดวน (Duane. 1973: 169) กลาววาชุดการเรียนการสอน เปนการเรียนรายบุคคลรูปแบบ
หนึ่ง ที่จะชวยใหผูเรียนไดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเปาหมาย นักเรียนไดเรียนตามความสามารถ 
และความตองการของตนเอง 
  จากความหมายขางตน สรุปไดวา ชุดการเรียนการสอน เปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง
ที่สรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง อันจะชวยใหนักเรียนไดมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมทั้งเปนเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับครูในการที่จะดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดไวเปนชุด ๆ พรอมทั้งมีคําอธิบายวิธีการใชอยาง
ละเอียด 
 

 3.2 ประเภทของชุดการเรียนการสอน 
   เนื่องจากชุดการเรียนการสอนมีการนํามาใชในหลายลักษณะ จึงไดมีนักการศึกษาไดแบง
ประเภทของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้ 
  วิชัย วงษใหญ (2525: 186-187) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนไว 3 ประเภท
คือ 
 1.  ชุดการเรียนการสอนสําหรับประกอบการบรรยาย หรือชุดการเรียนการสอนสําหรับครู
ใชเปนชุดการเรียนการสอนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคําบรรยายเพื่อ
เปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลงและเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียน               
มากยิ่งขึ้น  
 2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดการเรียนการสอนแบบนี้มุงเนนที่     
ตัวนักเรียนใหประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนในรูปของศูนยการเรียน ประกอบ ดวย 
ชุดการเรียนการสอนยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยการเรียนที่แบงไวในแตละหนวย ในแตละศนูยมี
สื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนนักเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น นักเรียนจะขอความชวยเหลือ
จากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น หลังจากชินตอวิธีการใชแลวนักเรียนสามารถชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันไดเอง และหากมีปญหานักเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เม่ือจบการเรียนแตละศูนย
แลว นักเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริม เพ่ือเจาะลึกสิ่งที่เรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียม
ไวเพ่ือเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอ่ืน 
 3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดระบบขั้นตอน เพ่ือให
นักเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถของแตละคน เม่ือศึกษาครบแลวจะทําการ
ทดสอบประเมินผลความกาวหนา และศึกษาชุดการเรียนการสอนชุดอ่ืนตอไปตามลําดับ ชุดการเรียน
การสอนแบบนี้บางครั้งเรียกวาบทเรียนโมดูล 
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 ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531: 161-197) ไดแบงประเภทของชุดการเรียน
การสอนออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียน เรียนดวยตนเอง
ในชุดการเรียนการสอน ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรมพรอมบัตรเฉลย บัตรเนื้อหา บัตร
แบบฝกหัด หรือบัตรงานพรอมเฉลย และแบบทดสอบพรอมเฉลย ในชุดการเรียนการสอนนั้น จะมี
สื่อการสอนไวพรอม เพ่ือใหนักเรียนไดใชประกอบการเรียนในเรื่องน้ัน ๆ 
 2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู เปนชุดการเรียนการสอนที่ครูใช ประกอบดวยรายละเอียด
การสอนในแตละคาบ วิธีใชสื่อการสอน แบบฝกหัด เพ่ือฝกทักษะ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล 
นอกจากนี้ยังประกอบดวยปญหาตาง ๆ ที่ควรเนนใหนักเรียนไดฝก 
  3.  ชุดการเรียนการสอนแบบผสม เปนชุดการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนสามารถใชเรียน
ดวยตนเองหรือครูใชสอนก็ได จึงเปนชุดการเรียนการสอนที่ประกอบดวยชุดการเรียนการสอน
รายบุคคลกับชุดการเรียนการสอนสําหรับครู ในการสรางชุดการเรียนการสอนลักษณะนี้ จะตอง
เตรียมกิจกรรมสําหรับทั้งครูและนักเรียนใหครอบคลุมทุกกิจกรรมและในขณะใชชุดการเรียนการสอน
ครูอาจสอนเองหรือใหนักเรียนเรียนดวยตนเองก็ได 
 บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 94–95) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนเปน 3 ประเภท
ใหญๆ คือ 
  1. ชุดการเรียนการสอนประกอบคําบรรยาย เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับครูใชสอน
นักเรียนเปนกลุมใหญ หรือการสอนที่ตองการปูพ้ืนฐานใหนักเรียนสวนใหญรูและเขาใจ ในขณะเดียวกัน
ก็มุงขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยใหครูพูดนอยลงและใชสื่อการสอนที่มีความพรอมใน
การเสนอเนื้อหามากขึ้น สื่อที่ใชอาจไดแก รูปภาพแผนภูมิ สไลด ฟลมสคริป ภาพยนตร เปนตน  
ขอสําคัญคือสื่อที่จะนํามาใชนี้ตองใหนักเรียนไดเห็นอยางชัดเจนทุกคน ชุดการสอนชนิดนี้บางคน
อาจเรียกวาชุดการสอนสําหรับครู 
  2. ชุดการเรียนการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับใหนักเรียน
เรียนรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 5–7 คน โดยใชสื่อการสอนที่บรรจุไวในแตละชุด มุงที่จะฝก
ทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียนและใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน ชุดการเรียนการสอนชนิดนี้มักจะ
ใชในการสอนแบบกิจกรรมกลุม เชน การสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธ เปนตน       
  3.  ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอน
สําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือ นักเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความ สามารถและ
ความสนใจของตนเองอาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือที่บานก็ได สวนมากมักจะมุงใหนักเรียนไดทํา 
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพ่ิมเติม นักเรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนดวยตนเองไดดวย  
  สุคนธ สินธพานนท (2553: 16-17) ไดสรุปวา ชุดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับครูใน
การจัดการศึกษาในระบบนั้นสามารถจัดทําได 4 รูปแบบ คือ 
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 1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูผูสอน เปนชุดการสอนที่ครูใชประกอบการสอนประกอบดวย
คูมือครู สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมและสื่อการสอนประกอบการบรรยาย
ของผูสอน มีเนื้อหาสาระวิชาเพียงหนวยเดียวและใชกับนักเรียนทั้งชั้น แบงเปนหัวขอที่จะบรรยาย 
มีการกําหนดกิจกรรมตามลําดับขั้น 
 2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม เปนชุดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนได
ศึกษาความรูรวมกัน โดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวในชุดการเรียนการสอนหรือ
อาจจะเรียนรูชุดการเรียนการสอนในศูนยการเรียน กลาวคือในแตละศูนยการเรียนรูจะมีชุดการเรียน
การสอนในแตละหัวขอยอยของหนวยการเรียนรูที่ใหนักเรียนศึกษา นักเรียนแตละกลุมจะหมุนเวียน
ศึกษาความรู และกิจกรรมของชุดการเรียนการสอนจนครบทุกศูนยการเรียนรู 
 3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนศึกษาความรู
ดวยตนเอง นักเรียนจะเรียนรูตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถศึกษาได
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน และเม่ือศึกษาจนครบขั้นตอนแลวนักเรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนรูของตนเองไดดวยตนเอง 
  4.  ชุดการเรียนการสอนแบบผสม เปนชุดการเรียนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย 
บางขั้นตอนผูสอนอาจใชวิธีการบรรยายประกอบการใชสื่อ บางขั้นตอนผูสอนอาจใหนักเรียนศึกษา
คนควาดวยตนเองเปนรายบุคคล และบางขั้นตอนอาจใหนักเรียนศึกษาความรูจากชุดการเรียนการสอน
โดยใชกิจกรรมกลุม 
 

  สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใชชุดการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียนใชรวมกัน 
โดยบางกิจกรรมครูเปนผูอธิบาย แสดงตัวอยางนํา และบางกิจกรรมนักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรม
ดวยตัวเอง มีครูใหคําแนะนําตามความเหมาะสม และคอยตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนไดเกิดทักษะ
การคิด  
 

 3.3 องคประกอบของชุดการเรียนการสอน 
 เนื่องจากชุดการเรียนการสอนมีลักษณะเปนสื่อประสมในรูปของวัสดุอุปกรณและวิธีการ
ตั้งแตสองอยางขึ้นไป และชุดการเรียนการสอนก็มีหลายประเภท แตเม่ือเพ่ือพิจารณาถึงองคประกอบ
พ้ืนฐานของแตละประเภท ตางก็มีองคประกอบพื้นฐานคลายๆ กัน ตามที่นักการศึกษาไดกลาวถึง
ดังนี้ 
    บุญชม ศรีสะอาด (2541: 95) กลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนไว 4 สวน ดังน้ี 
 1.  คูมือการใชชุดการเรียนการสอน จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให
บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยแผนการสอน สิ่งที่ครูตองเตรียมกอนสอน บทบาทของ
นักเรียน และการจัดชั้นเรียน 
 2.  บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งวาจะใหนักเรียนปฏิบัติอะไรบาง โดยระบุกิจกรรมตามลําดับ
ขั้นตอนของการเรียนการสอน 
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  3.  แบบทดสอบวัดผลความกาวหนาของนักเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับตรวจสอบ
วาหลังจากเรียนจบแลวนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว
หรือไม 
  4.  สื่อการเรียนตางๆ เปนสื่อสําหรับนักเรียนไดศึกษามีหลายชนิดประกอบกัน อาจเปน
ประเภทสิ่งพิมพ เชน บทความ เน้ือหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภทโสตทัศนูปกรณ   
 สุคนธ สินธพานนท (2553: 18-19) ไดสรุปองคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนการสอนไว 
8 สวน ดังนี้ 
 1. คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนการสอน เปนคําชี้แจงใหนักเรียนทราบจุดประสงคของ
การเรียน ศึกษาชุดการเรียนการสอนและสวนประกอบของชุดการเรียนการสอน 
  2.  บัตรคําสั่ง เปนการชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้นวาตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร 
  3.  บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ บางชุดการเรียนการสอนอาจออกแบบใหมีบัตร
กิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ ซึ่งเปนบัตรที่บอกใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ 
 4.  บัตรเน้ือหา เปนบัตรที่บอกเนื้อหาใหนักเรียนศึกษา สิ่งที่ควรมีในบัตรเนื้อหาคือ หัวเรื่อง 
สูตร นิยาม และคําอธิบาย 
  5. บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน ใหนักเรียนทําหลังจากไดทํากิจกรรมและศึกษาเนื้อหาจน
เขาใจแลว 
  6.  บัตรเฉลยแบบฝกหัด เม่ือนักเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จแลว สามารถตรวจสอบความถูกตอง
จากบัตรเฉลยแบบฝกหัด 
  7.  บัตรทดสอบ เม่ือนักเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จแลว นักเรียนจะมีความรูในหัวขอที่เรียน
นั้น ๆ ตอจากนั้นจึงใหนักเรียนทําบัตรทดสอบ 
  8.  บัตรเฉลยบัตรทดสอบ เปนบัตรที่มีคําเฉลยของบัตรทดสอบที่นักเรียนไดทําไปแลวเปน
การตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  คารดาเรลลี่ (Cardarelli. 1973: 150) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนไว 
8 สวน ไดแก  
 1.  หัวขอ  
  2.  หัวขอยอย  
  3.  จุดมุงหมายหรือเหตุผล  
  4.  จุดประสงคเชงิพฤติกรรม  
  5.  การทดสอบกอนเรียน  
  6.  กิจกรรมและการประเมินตนเอง  
 7.  การทดสอบยอย  
  8.  การทดสอบหลังเรียน 
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 จากการศึกษาองคประกอบของชุดการเรียนการสอนขางตน ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบ
ในการสรางชดุการเรียนการสอน สําหรับในการวิจัยครัง้นี้ ดังนี้ 
 1.  คูมือการใชชุดการเรียนการสอน ประกอบไปดวย 
  1.  แนะนําชุดการเรียนการสอน 
  2.  เน้ือหาของชุดการเรียนการสอน 
  3.  แนวทางการใชชุดการเรยีนการสอน 
  4.  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 
  5.  การเก็บคะแนนและการประเมินผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคดิ 
  6.  ขอเสนอแนะในการใชชดุการเรียนการสอนสําหรับครู 
 2.  บทเรียน ประกอบดวย เอกสารการเรียนและกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 4 หนวยการเรียน 
ดังนี้ 

1. เอกสารหนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเลขในชวีิตประจําวัน 
2. เอกสารหนวยการเรียนรูที่ 2 คณิตศาสตรกับอาหาร 
3. เอกสารหนวยการเรียนรูที่ 3 คณิตศาสตรกับกีฬา 
4. เอกสารหนวยการเรียนรูที่ 4 คณิตศาสตรกับการเงิน 

 3.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จํานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ 
จํานวน 1 แผน และแผนละ 4 คาบจํานวน 3 แผน รวม 14 คาบ แตละแผนจะสอดคลอง ตามเอกสาร
หนวยการเรียนรูแตละหนวย ซึ่งประกอบดวย 

    1.  สาระสําคัญ  
    2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    3.  สาระการเรียนรู 

 4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 5.  สื่อการเรยีนรู 
 6.  การวัดผลและการประเมินผล 
 7.  บันทึกผลหลังการเรียนการจัดการเรียนรู 

 

 3.4  คุณคาของชุดการเรียนการสอน 
 การที่ครูจะเลือกใชชุดการเรียนการสอนเปนสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอนนั้น จําเปน
จะตองรูถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอน ดังที่นักการศึกษาไดกลาวไว ดังนี้ 
 สันทัด ภิบาลสุข และพิมพใจ ภิบาลสุข (2525: 199) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียน
การสอนไวดังนี้ 
 1.  ชวยเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งที่กําลังเรียนอยู เพราะชุดการเรียนการสอนจะ
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากที่สุด 
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 2.  นักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง ทําใหเรียนไดตามความสามารถ
ความสนใจ หรือความตองการของตนเอง 
  3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรูดวยตนเอง
และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  4.  ชวยใหนักเรียนจํานวนมากรับความรูแนวเดียวกัน 
  5.  ทําใหการเรียนรูเปนอิสระจากอารมณของครู ชุดการเรียนการสอนสามารถทําใหนักเรียน
เรียนไดตลอด ไมวาครูจะมีสภาพหรือคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 
  6.  ชวยใหการเรียนเปนอิสรภาพจากบุคลิกภาพของครู เน่ืองจากชุดการเรียนการสอน
ชวยถายทอดเนื้อหาได ดังนั้นครูที่พูดไมเกงก็สามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได 
  7.  ชวยใหครูวัดผลนักเรียนไดตรงตามจุดมุงหมาย 
  8.  ชวยลดภาระและสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครูเพราะชุดการเรียนการสอน
ผลิตไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 
  9.  ชวยขจัดปญหาขาดแคลนครูผูชํานาญการ เพราะชุดการเรียนการสอนชวยใหนักเรียน
ไดเรียนดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย 
  10. ชวยสรางเสริมการเรียนแบบตอเน่ืองหรือการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการเรียน  
การสอนสามารถนําไปสอนนักเรียนไดทุกสถานที่ทุกเวลา 
  11. แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชุดกิจกรรมสามารถทําใหนักเรียนไดเรียน
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เอ้ืออํานวยแกนักเรียนซ่ึงแตกตางกัน 
  วาสนา ชาวหา (2525: 139-140) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1. นักเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคลหรือแบบกลุม สามารถเรียนไดตามความสามารถ 
โดยไมตองอาศัยครูและไมตองกังวลวาจะตามเพื่อนไมทันหรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 
  2.  นักเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ ความความสะดวก 
  3.  แกปญหาการขาดแคลนครูไดเปนบางโอกาส โดยอาจนําไปใชเน่ืองจากครูไมเพียงพอ 
หรือมีความจําเปนที่ไมสามารถสอนแทนกันได 
  4.  ฝกนักเรียนใหเรียนรู โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม นอกเหนือไปจากสถานการณใน
ชั้นเรียนปกติ เปนการสรางประสบการณเรียนรูใหมใหแกนักเรียนอยางกวางขวาง และยังเนน
กระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา 
   บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 110-111) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนการสอน ไวดังนี้ 
 1.  สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล นักเรียนเรียนตามความสามารถ ความสนใจและโอกาส
ที่เหมาะสมของแตละคน 
 2.  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนเรียนได
ดวยตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย 
 3.  ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะนักเรียนสามารถนําเอาชุดการเรียนการสอน
ไปใชไดทุกสถานที่และทุกเวลา 
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 4.  ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครูเพราะชุดการเรียน  
การสอนผลิตไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 
  5.  เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน 
           6.  ชวยใหครูวัดผลนักเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 
  7.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  8.  ชวยใหนักเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  9. ชวยฝกใหนักเรียนรูจักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 สุคนธ สินธพานนท (2553: 21- 22) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนการสอน ไวดังนี้  
  1. นักเรียนไดใชความสามารถในการศึกษาหาความรูในชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง 
เปนการฝกทักษะในการแสวงหาความรู ทักษะการอาน และสรุปความรูอยางเปนระบบ 
  2.  การทําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะการเรียนรู และแบบฝกทักษะการคิดทายชุดการเรียน
การรู ทําใหนักเรียนรูจักคิดเปน แกปญหาเปน  
  3.  นักเรียนมีวินัยในตนเอง จากการที่นักเรียนทําตามคําสั่งในขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดใน
ชุดการเรียนการสอน การตรวจแบบฝกหัด แบบฝกทักษะการเรียนรู หรือใบงานดวยตนเองนั้นทําให
นักเรียนรูจักฝกตนเองใหทําตามกติกา 
  4.  นักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน มีการฝกความเปน
ประชาธิปไตย  
  5.  การใชชุดการเรียนการสอนนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของผูสอนที่เอ้ือตอการศึกษาดวยตนเอง 
 

 จากคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอนขางตน สรุปไดวา ชุดการเรียนการสอน
เปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน 
เพราะนักเรียนไดศึกษา เรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ นอกจากนี้ยังชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ทําใหครูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังชวย
แกปญหาการขาดแคลนครูไดอีกดวย 
 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียนการสอน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 อิทธิเทพ นวาระสุจิตร (2548) ไดสรางชุดการเรียนการสอนที่เนนการคิดเชิงคณิตศาสตร
ดานกระบวนการ การใหเหตุผล ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนที่เนนการคิดเชิงคณิตศาสตรดานกระบวนการ การใหเหตุผล
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนผานเกณฑตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวา
รอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
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  เปยทิพย เขาไกแกว (2551) ไดสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเร่ืองทฤษฎีจํานวน
เบื้องตน ที่เนนการใหเหตุผล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการเรียนรูผานเกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 50 ขึ้นไป ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .01 และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอเน้ือหา
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตนและกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองทฤษฎีจํานวนที่เนนการใหเหตุผลอยูในระดับเห็น
ดวยมาก 
  ปรัศนียา เพ็งศิลา (2552) ไดสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสถานการณจําลองเรื่อง 
โจทยปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 และนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 สังเวียน แผนสุพัด (2552) ไดสรางชุดการเรียนการสอนเรื่องกําหนดการเชิงเสนที่ใช    
การแกปญหาดวยวิธีกราฟหรือวิธีซิมเพล็กซ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองกําหนดการเชิงเสนที่ใชการแกปญหา
ดวยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ผานเกณฑมากกวารอยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .05  
 ณัฐกฤตา ปตตาลาโพ (2553) ไดสรางชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูเรื่องการประยุกต
ของอัตราสวนและรอยละที่มีตอทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบเสาะหา
ความรูเร่ืองการประยุกตของอัตราสวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวากอนใช
ชุดการเรียนและสูงกวาเกณฑรอยละ 60 ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 เกตุกนก หนูดี (2553) ไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองกําหนดการเชิงเสนโดย
ใชโปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องกําหนดการเชิงเสนโดยใชโปรแกรม C.a.R. 
และโปรแกรม Euler สามารถสอบผานเกณฑไดมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด     
ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอเนื้อหากําหนดการเชิงเสน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler ในระดับมาก 
 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ไบรอัน และสมิธ (Bryan; & Smith. 1975: 24-25) กลาวถึงผลการวิจัยการใชชุดการเรียน
ดวยตนเองของมหาวิทยาลัยแคโรไรนาในวิชาประวัติศาสตรศิลป ใชเวลาทดลอง 3 ภาคเรียน  
ผลปรากฏวาผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม รอยละ 96 มีความสนุกสนานในการเรียน
เพ่ิมขึ้น และรอยละ 74 ชอบการเรียนดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียนปกติ 
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 บูล (Bull. 1993: 2497-A) ไดสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนเกรด 8 โดยใชการสอนแกปญหา 4 ขั้นตอน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองเปนครู
จํานวน 5 คน และนักเรียนจํานวน 274 คน และกลุมควบคุมเปนครูจํานวน 4 คน นักเรียนจํานวน 
237 คน ซึ่งกลุมทดลองสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน Magic Math และสังเกตการณเรียนการสอนใน
หองเรียน สวนกลุมควบคุมสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน 
Magic Math มีความสามารถในการเรียนมากกวานักเรียนที่สอนตามปกติ 
 ฮัลเลย (Hulley. 1998: online) ไดสรางชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางวิชา
วิทยาศาสตรและวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5 ซึ่งชุดการเรียนการสอนไดสรางใหสอดคลอง
กับความสามารถ 15 ขอ ตามหลักสูตรการศึกษาแหงรัฐมิสซิสซิปปและมีความสอดคลองกับมาตรฐาน 3 
ขอของมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรแหงชาติ คือ 1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) วิทยาศาสตรกับ
บุคคลและมุมมองทางสังคม และ 3) ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยจัดทําเปน 3 บทเรียน 
และ 45 แผนการสอน ในแตละแผนจะประกอบดวยวัตถุประสงค สาระการเรียนรู วิธีการปฏิบัติกิจกรรม 
และการประเมินผล โดยครูมีหนาที่สนับสนุนการเรียนในแตละแผนใหสอดคลองกับหลักสูตรของ
โรงเรียน ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยคือ ครูสามารถสรางชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา และสามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรในโรงเรียนได 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบวา ชุดการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนมีอิสระใน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนรูจักการแกปญหาทางการเรียนและยังมีความสนุกสนาน
ในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น และยังสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งยังทําใหนักเรียน
มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร สําหรับในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดทําชุดการเรียนการสอนสําหรับครู
และนักเรียนใชรวมกัน โดยบางกิจกรรมครูเปนผูอธิบาย แสดงตัวอยางนํา และบางกิจกรรมนักเรียน
เปนผูดําเนินกิจกรรมดวยตัวเอง มีครูใหคําแนะนําตามความเหมาะสม และคอยตั้งคําถามกระตุนให
นักเรียนไดเกิดทักษะการคิด ในชุดการเรียนการเรียนการสอนจะเริ่มจากสถานการณในชีวิตประจําวัน
งาย ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดทราบวาสถานการณงาย ๆ ที่กําลังเผชิญอยูแทจริงเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร
ที่เคยเรียนมาแลวเรื่องอะไร จากนั้นจึงเสนอสถานการณในชีวิตประจําวันที่ตองอาศัยการประยุกต
ความรูวิชาคณิตศาสตรในระดับที่ซับซอนขึ้นตามลําดับ ประกอบดวย 1) เอกสารการเรียนรายบุคคล 
ไดเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยากและสอดคลองสัมพันธกันในหนวยน้ัน ๆ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
พิจารณาลักษณะรวมของเหตุการณวาเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรเร่ืองอะไร แลวสามารถนําความรู
วิชาคณิตศาสตรเร่ืองน้ันไปใชแกไขสถานการณในชีวิตประจําวันที่ซับซอนขึ้นได และ 2) กิจกรรม
การเรียนรูรายกลุม เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยนําสถานการณในชีวิตจริงมากําหนด
เง่ือนไขทางคณิตศาสตร 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคต ิ
 4.1 ความหมายของเจตคติ 
 การเรียนรูใหประสบผลสําเร็จนั้น นอกจากปจจัยภายนอกตัวผูเรียนที่มีตอผลสําเร็จแลว 
ยังมีปจจัยเชิงจิตวิทยาภายในตัวผูเรียนอีกหลายอยางที่เปนตัวเสริมหรือจะลดอัตราการเรียนรู ปจจัย
เชิงจิตวิทยาภายในตัวผูเรียนที่สําคัญปจจัยหนึ่งไดแก เจตคติ (Attitude) ดังที่นักการศึกษาไดให
ความหมายไวดังนี้ 
 พจนานุกรมศัพทจิตวิทยา (2548: 14) ไดใหความหมายไว 2 ลักษณะ คือ 1) แนวโนมการ
มีพฤติกรรมตอบสนองอันเนื่องมาจากการเรียนรูมี 3 องคประกอบ คือ การรูคิด อารมณ และพฤติกรรม 
2) แบบแผนพฤติกรรมการตอบสนองตอบุคคล และสิ่งของในแนวทางที่แนนอน ซึ่งเปนผลมาจาก
การรูคิด อารมณ และพฤติกรรม 
 พรรณี ช. เจนจิต (2545: 310) กลาวถึงเจตคติวา เปนเรื่องของความรูสึก ทั้งที่พอใจและ
ไมพอใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลทําใหแตละคนสนองตอบตอสิ่งเราแตกตางกันออกไป 
 สุรางค โควตระกูล (2548: 246) ไดใหความหมายไววา เจคติเปนแนวโนมที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งคน สิ่งของ หรือความคิดที่อาจจะ
เปนบวกหรือลบถา ถาเปนเจตคติทางบวกบุคคลก็จะมีพฤติกรรมที่เผชิญกับสิ่งน้ัน แตถาเปนเจคติ
ทางลบบุคคลก็จะมีพฤติกรรมที่หลีกหนีสิ่งนั้น 
 สมิธ (Smith. 1960: 246) ไดใหความหมายไววา เจตคติเปนสภาวะทางจิตและประสาทที่
เกี่ยวกับความพรอม เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณเปนตัวนํา มีอิทธิพลเหนือการตอบสนองของ  
แตละคนที่มีตอวัตถุ และประสบการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 
 กูด และคนอื่น ๆ (Good; et al. 1973: 1) ไดใหความหมายไววา เจตคติเปนความคิดเห็น
หรือความรูสึกของบุคคล หลังจากที่บุคคลไดผานประสบการณหน่ึง ๆ พฤติกรรมที่แสดงออกจะเปนไป
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน รัก ไมรัก พอใจ ไมพอใจ และเมื่อเผชิญกับสิ่งเดิมก็มีแนวโนมวา
พฤติกรรมจะโนมเอียงไปยังสิ่งนั้น 
 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนที่
มีตอเน้ือหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน เน้ือหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด  
และกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังจากที่เรียนดวยชุดการเรียนการสอน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งพิจารณาตามคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ เปนชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
ตามลําดับ 
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 4.2 ลักษณะของเจตคต ิ
 กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530: 185-188) กลาวถึงลักษณะของเจตคติ  สรุปไดวา  
 1.  เจตคติเกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของบุคคลที่ไมใชเปนสิ่งที่ติดตัวมาแต
กําเนิด 
 2.  เจตคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สถานการณและเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 3.  เจตคติเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน เราจะสังเกตไดวาบุคคลมี  
เจตคติในทางยอมรับหรือไมยอมรับ โดยสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมา 
 4.  เจตคติเปนสิ่งซับซอน มีที่มาสลับซับซอน เพราะเจตคติขึ้นอยูกับหลายประการ เชน 
ประสบการณการรับรู ความรูสึก ความคิดเห็น อารมณ สิ่งแวดลอม ฯลฯ ฉะนั้นจึงผันแปรได  
 5.  เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ สามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่นๆ ได 
 6.  ทิศทางของเจตคติ มี 2 ทิศทาง คือ สนับสนุนหรือตอตานและปริมาณของเจตคติมี   
ตั้งแตพอใจอยางยิ่ง ปานกลาง จนถึงไมพอใจอยางยิ่ง เจตคติของบุคคลแตละคนจะมีความรุนแรง
ตางกันไป 
 7.  เจตคติอาจเกิดขึ้นมาจากความมีจิตสํานึก หรือจากจิตใตสํานึกก็ได 
 8.  เจตคติมีลักษณะคงทนถาวรพอสมควร กวาบุคคลจะมีเจตติตอสิ่งใดไดตองใชเวลานาน 
ใชความคิดลึกซึ้ง พิจารณาละเอียดรอบคอบแลวจึงเกิดเจตคติตอสิ่งน้ัน เจตคติอาจเกิดเปลี่ยนแปลง
ได แตไมไดหมายความวาจะเปลี่ยนไดในเวลาอันรวดเร็ว 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2551: 249-250) กลาวถึงลักษณะของเจตคติ สรุปไดวา 
 1. เจตคติเกิดจากประสบการณ สิ่งเราตางๆ รอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนสิ่งที่กอใหเกิดเจตคติ แมวาจะมีประสบการณที่เหมือนกัน
ก็เปนเจตคติที่แตกตางกันได หรือความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปนตน 

  2.  เจตคติเปนการตระเตรียม หรือความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปนการเตรียม
ความพรอมภายในของจิตใจมากกวาภายนอกที่สังเกตได สภาวะความพรอมที่ตอบสนองมีลักษณะ
ที่ซับซอนของบุคคล ชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับเกี่ยวเนื่องกับอารมณดวย 
  3.  เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือ ลักษณะความรูสึกหรือ
อารมณที่เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือประเมินวาชอบ พอใจ เห็นดวยก็คือเปนทิศทางในทางที่ดี
เรียกวาเปนทิศทางในทางบวกและถาการประเมินออกมาในทางไมดี เชน ไมชอบ ไมพอใจก็มี
ทิศทางในทางลบ เจตคติทางลบไมไดหมายความวาไมควรมีเจตคตินั้น แตเปนเพียงความรูสึกที่ไมดี
ตอสิ่งน้ัน 
  4.  เจตคติมีความเขม คือมีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมากหรือไมเห็นดวย
อยางมากก็แสดงวามีความเขมสูง ถาไมชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงมีความเขมสูงไปอีกทางหนึ่ง 
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  5.  เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีสวนในการกําหนด
พฤติกรรมของคนนั้น การยึดม่ันในเจตคติตอสิ่งใด ทําใหการเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึ้นไดยาก 
  6.  เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเปนสภาวะทาง
จิตใจ ซึ่งหากไมไดแสดงออก ก็ไมสามารถรูไดวาบุคคลนั้นมีเจตคติอยางไรในเรื่องนั้น เจตคติที่เปน
พฤติกรรมภายนอกแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุน และการกระตุนยังมีสาเหตุอ่ืนๆ รวมอยูดวย 
  7.  เจตคติตองมีสิ่งเราจึงมีการตอบสนองขึ้น ไมจําเปนวาเจตคติที่แสดงออกจากพฤติกรรม
ภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะกอนแสดงออกนั้น ก็จะปรับปรุงใหเหมาะกับสภาพ
ของสังคมแลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก 
 ชอร และไรท (Shaw; & Wright. 1967: 13-14) กลาวถึงลักษณะของเจตคติ สรุปไดวา 
 1.  เจตคติเปนผลที่เกิดจากการประเมินตนเองตอประสบการณที่ผานเขามาแลวแปรเปลี่ยนเปน
ความรูสึก 
 2.  เจตคติเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบหรือเปนกลาง แตจุดที่เปนกลางนั้นจะเปนปญหา
ตอการแปลผลเพราะคนที่ไมคิดอะไรมักจะเลือกตอบกลาง ๆ เปนสวนมาก 
  3.  เจตคติไมใชสิง่ที่มีติดตวัมาแตกําเนิดแตเกิดจากการเรียนรู  
 4.  เจตคติขึ้นอยูกับสิ่งเราเฉพาะอยางทางสังคม 
 5.  เจตคติทีบุ่คคลมีตอสิ่งเราเปนกลุมเดียวกัน จะมีความสัมพันธระหวางกัน 
 6.  เจตคติเปนสิ่งที่เม่ือเกิดขึ้นแลวเปลี่ยนแปลงไดยาก 
  จากความหมายขางตนสรุปไดวา เจคติของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะเปนไปในทางบวก ทางลบ 
หรือเปนกลางนั้น ขึ้นอยูกับการเรียนรูหรือประสบการณที่ไดรับจากสิ่งนั้นและเม่ือเจตคติที่มีตอสิ่งนั้น
ไดเกิดขึ้นแลวยอมเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 
 4.3 หลักการสรางเจตคติทางบวกตอการเรียน 

  ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ นั้น นอกจากจะมีจุดมุงหมาย ใหนักเรียนมี
ความรูความสามารถในวิชาที่เรียนแลว ก็ยังจะตองปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี ตอการเรียนวิชา
เหลานั้นดวย เพราะเจตคติตอวิชาที่เรียนมีความสําคัญ เปนสิ่งที่จะทําใหนักเรียนตั้งใจเรียน สนใจ
เรียนหมกมุนในการเรียน และแสวงหาความรูไดอยางดี ถาหากวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอผูสอนตอ
กิจกรรมการเรียนการสอน ตอวิชาที่เรียน ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย  
 กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 233) กลาวถึงหลักการสรางเจตคติที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลง
เจตคติใหเปนไปในทางที่ดีไว ดังนี้ 
 1.  จัดสภาพแวดลอมหรือประสบการณใหนกัเรียนพอใจ ไดเรียนรูดวยความสนุกสนาน 
 2.  ครูเปนแบบอยางที่ดีดานความคิด  ความประพฤติ ระเบียบวินัย 
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 3.  ใหการแนะแนว โดยการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตอการเรียนรูใหถูกตองเหมาะสม 
ชี้ใหเห็นคุณประโยชนที่ไดรับ เพราะมนุษยมีแนวโนมที่จะตอบสนองในทางบวกตอสิ่งที่จะทํา
คุณประโยชนแกตนเอง 
 4.  พยายามใหการเสริมแรงที่ตรงกับความถนัด และความตองการแกนักเรียนแตละคน
เพ่ือใหมีกําลังใจที่จะเรียนรูมากกวาใชวิธีการลงโทษ 
           5.  ใหนักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง และมีสวนรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
เชน นักเรียนไดลงมือคนควาทดลองดวยตนเอง อันจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจตอบทเรียนนั้น ๆ 
เปนการชวยลดเจตคติที่ไมดี และในที่สุดก็จะกลายเปนเจตคติที่ดีได 
 สมศักดิ์ คําศรี (2534: 180) ไดกลาวถึงการสรางเจตคติที่ดีตอนักเรียน ดังนี้ 
 1.  ครูยิ้มแยมแจมใส ใหความเปนกันเอง และเขาใจปญหาของนักเรียน 
 2.  ครูมีเทคนิคการสอนที่แปลกใหม ใชอุปกรณการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  การกําหนดระเบียบวินัยของโรงเรียน ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 
 4.  โรงเรียนตองมีมาตรการที่สามารถสอดสองดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง 
 5.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและประสบความสําเร็จในการกระทําบาง 
 กุญชรี คาขาย (2540: 163) ไดเสนอแนะหลักในการสรางเจตคติที่ดีตอนักเรียน ดังนี้  
 1.  ระบุใหชัดเจนถึงเจตคติที่ตองการจะปลูกฝง 
 2.  ใหนักเรียนไดมีโอกาสไดพบกับตัวแบบหลาย ๆ ประเภท 
 3.  ใชการเสริมแรงบวกเพื่อปลูกฝงเจตคติที่ตองการใหเขมขนขึ้น 
 4.  ฝกแสดงเจตคติที่เปนเปาหมายในสถานการณจริงหลาย ๆ สถานการณ 
 5.  ใหโอกาสนักเรียนเผชิญสถานการณที่ขัดแยงกันตอเจตคติที่ตนยึดถือเนื่องจาก
สถานการณเชนน้ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดในชีวิตจริง แตครูตองรวมอภิปราย ประเมิน และชี้แนะอยาง
ละมุนละมอม กระตุนใหนักเรียนพูดถึงหรืออภิปรายถึงเจตคติที่เปนเปาหมายรวมกัน เพ่ือที่จะเขาใจ
เจตคตินั้นอยางชัดเจนกอนการยอมรับ 
 ดังนั้นในการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จนั้น สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่
ครูผูสอนควรคํานึงถึงควบคูไปกับการใหความรูดานเนื้อหาวิชา คือ เจตคติของนักเรียนตอวิชา
คณิตศาสตร ดังที่ วิลสัน (Wilson. 1971: 685-689) ไดกลาวไว ดังนี้ 
  1.  เจตคติ เปนความรูสึกหรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ทั้งทางดานดี
และไมดีเกี่ยวกับประโยชน ความสําคัญ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 
  2. ความสนใจ เปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกชอบพอสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกวาสิ่งอ่ืน 
  3.  แรงจูงใจ เปนความปรารถนาที่จะนําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหลุลวงไปโดยพยายามเอาชนะอุปสรรค
ตาง ๆ และพยายามทําใหดี บุคคลที่มีแรงจูงใจจะสบายใจเมื่อตนทําสิ่งน้ันสําเร็จ และจะมีความวิตก
กังวล หากประสบความลมเหลว 
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 4.  ความวิตกกังวล เปนสภาวะจิตที่มีความตึงเครียด หวาดระแวง กลัว ทั้งหาสาเหตุได
และไมไดและมักจะเกี่ยวของกับความตองการที่เกี่ยวเนื่องกันหลายประการ พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความวิตกกังวล เชน ความตื่นเตน ความหวาดกลัว ความตึงเครียด ความมีอารมณออนไหว ความ
เหนียมอายและความรูสึกขัดแยงสับสน  
 5. มโนภาพแหงตน เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในดานคานิยมทางวิชาการ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การปรับตัวทางอารมณ 
  ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จน้ัน ครูจะตองเปนผูสรางเจตคติ
ในทางบวกใหเกิดขึ้นกับนักเรียน อาจจะเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ใหความอบอุน   
ใหความชวยเหลือ ราเริง แจมใส  ตองมีเทคนิคในการสอนที่นาสนใจ รูจักวิธีกระตุนใหนักเรียนเกิด
การอยากเรียนรู หรือแมแตการสรางใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ันตอสิ่งที่กําลังเรียนวามีประโยชนมี
คุณคาเหมาะแกการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอสถานการณ
ในชีวิตประจําวันประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดฝกตัดสินใจและแกปญหา 
ซึ่งการนําเสนอสถานการณในชีวิตประจําวันประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยให
บทเรียนมีความนาสนใจ มีความหมายมากขึ้น และทําใหนักเรียนเห็นประโยชนของวิชาคณิตศาสตร 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
 4.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคต ิ
 งานวิจัยในประเทศ 
 สุปราณี พูนประเสริฐ (2546) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน 
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการสอนดวยชุดการเรียน
การสอน 3 แบบ ไดแก แบบประกอบคําบรรยาย แบบกิจกรรมกลุม และแบบรายบุคคล พบวา ดาน
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการเรียนดวยชุดการเรียนการสอน
ทั้ง 3 แบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนการสอนทั้ง 3 แบบ สูงกวาการสอนแบบปกติ 
 กมล เอกไทยเจริญ (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ของผูเรียนระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ที่มีตอการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเสน โดยใชเครื่อง
คํานวณเชิงกราฟ กลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 28 คน ผลการวิจัย
พบวาเจตคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเสนโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ อยูใน
เกณฑดี 
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 รัชณี เครือจันทร (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย
ปญหารอยละและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุด มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยวิธีสอนปกติที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 เปยทิพย  เขาไขแกว (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง
ทฤษฏีจํานวนเบื้องตน ที่เนนการใหเหตุผล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และศึกษาเจตคติที่
มีตอเนื้อหาทฤษฏีจํานวนเบื้องตนและกิจกรรมการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เจตคติของนักเรียนที่มี
ตอเน้ือหาทฤษฏีจํานวนเบื้องตนและกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับเห็นดวยมาก 
 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 บราว (Brown. 1973: 4) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจคติ
ในการเรียนของนักเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติในการเรียนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญ และนักเรียนที่มีสติปญญาเทาเทียมกัน แตมีเจคติในการเรียนแตกตางกัน จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
 ซูฮารโต (Soeharto. 1999: 3741) ไดทําการวิจัย เพ่ือศึกษาการเรียนรูดวยวิธีคอนสตรัคติวิสท 
วามีผลตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 6 หรือไมโดยแบงนักเรียน
ออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง ที่ใชวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสทกับกลุมควบคุมที่ใชวิธีการสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนทั้ง 2 กลุม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนอกจากนี้การทดลองที่ใชวิธีสอนแบบคอนสตรัคติวิสททํา
ใหเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเปลี่ยนไป 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ครูจําเปนอยางยิ่งที่ตองเปนผูสรางเจตคติ
ทางบวกใหเกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยการสรางแรงจูงใจ คัดเลือกวิธีการสอนหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
เน้ือหาหรือความสามารถของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไมกังวลกับการเรียนหรือสรางสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมและสงเสริมตอการเรียนการสอน สงเสริมใหนักเรียนไดพบกับกิจกรรมหรือสื่อที่จะชวย
เสริมแรงทางบวก ตลอดจนครูตองมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่สอน ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงตองการศึกษา
ความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอเนื้อหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
และกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังจากที่เรียนดวยชุดการเรียนการสอน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งพิจารณาตามคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ เปนชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
ตามลําดับ  
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5. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตาม OECD/PISA 
  5.1 เก่ียวกับโครงการ PISA 
 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Assessment) 
เปนโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
หรือ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินผลรวมของการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดใหประชาชน คือ ดูวาระบบการศึกษาไดใหการศึกษา
เพ่ือเตรียมประชาชนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการเปนผูใหญและอยูในสังคมอนาคตไดดี
เพียงใด เน่ืองจาก OECD ถือวาการพัฒนาทางการศึกษาคือปจจัยหลักของการพัฒนาและแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ จึงไดจัดตั้งโครงการประเมินผลนักเรียนขึ้น เพ่ือหาตัวชี้วัดและปอนขอมูลคุณภาพ
การศึกษาใหกับประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่ไมใชสมาชิกแตขอเขารวมโครงการ หลักการ
สําคัญของโครงการ PISA ไมเนนความรูที่เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน เพราะถือวานักเรียนไม
สามารถเรียนรูทุกอยางไดจากโรงเรียน แตใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากสิ่งที่ไดเรียนรูในชีวิต 
โครงการ PISA จึงเนนการประเมินความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิต โดยประเมินการรูเรื่อง 
(Literacy) ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของการวางรากฐานของการดําเนินชีวิต ไดแก การรูเรื่องดานการอาน 
(Reading) คณิตศาสตร (Mathematics) และวิทยาศาสตร (Scientific) 
  1. การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) เปนจุดเนนหลักของการประเมินที่ทําไปแลวใน
โครงการ PISA 2000  ตามนิยามของโครงการ PISA การอานมีความหมายมากกวาการอานออก
และเขาใจความหมายของคําที่อานแตยังรวมถึงความสามารถในการคนหาสาระ คิดวิเคราะห แปล
ความ ตีความหมาย การคิดยอนกลับ ประเมินสาระที่ไดอาน และสะทอนออกมาเปนความคิดของตน 
 2. การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematics Literacy) เปนจุดเนนหลักของการประเมินใน
โครงการ PISA 2003 ตามนิยามของโครงการ PISA ไดนิยามการรูเรื่องคณิตศาสตรวา เปนการรู
และเขาใจบทบาทของคณิตศาสตรที่ใชในชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินปญหาตาง ๆ บนพื้นฐานของ
คณิตศาสตรและรูจักใชคณิตศาสตรในการแกปญหาที่กําลังเผชิญ และเตรียมพรอมสําหรับการเปน
ประชาชนที่มีความหวงใยและสรางสรรคสังคม ดังนั้นการรูเรื่องคณิตศาสตรจึงมีความหมายมากกวา
การคิดเลข และการทําโจทยปญหา การรูจักรูปคณิตศาสตร หรือการจัดการกับขอมูลคณิตศาสตร 
แตหมายรวมถึง รูขอบเขตและขอจํากัดของแนวคิดคณิตศาสตร สามารถติดตามและประเมินขอ
โตแยงเชิงคณิตศาสตร เสนอปญหาเชิงคณิตศาสตร เลือกวิธีการนําเสนอสถานการณเชิงคณิตศาสตร 
และสามารถตัดสินปญหาบนพื้นฐานของคณิตศาสตร การประเมินการรูเร่ืองคณิตศาสตรของ PISA 
จึงเนนการประเมินความสามารถของนักเรียนที่จะนําเอาความรู และทักษะคณิตศาสตรมาใชใน
สถานการณที่ทาทายที่อาจพบในชีวิตประจําวัน หรือบริบทที่ตางกันและในวิธีการที่ตางกัน ซึ่งการที่
จะใชความรูและทักษะดังกลาวไดตองมีพ้ืนฐานความรูคณิตศาสตรที่เรียนกันในโรงเรียนมาดีพอ 
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 3. การรูเร่ืองทางวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) เปนจุดเนนหลักของการประเมินใน 
PISA 2006 ตามนิยามของ PISA ไดนิยามการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) รูกระบวนการ 
(Process) ที่ตองใชในการรับประเมิน รูสาระขาวสารที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่พบในสื่อตางๆ   
2) รูแนวคิดและเนื้อหา (Concepts and Content) โดยใหความสําคัญกับแนวคิดและสาระเนื้อหาที่
ชวยใหเขาใจโลกที่เราอยูในแงมุมของวิทยาศาสตร และ 3) รูการใชวิทยาศาสตร ซึ่งเนนใน 3 ดาน
หลัก ๆ คือ การใชวิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม (Science in earth and environment) 
วิทยาศาสตรในชีวิตและสุขภาพ (Science in life and health) และวิทยาศาสตรในเทคโนโลยี 
(Science in Technology) 
 
 5.2 โครงการ PISA 2003 ในประเทศไทย 
 โครงการ PISA 2003 ในประเทศไทย เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ. 2002 โดยในปแรก
เปนการทดลองภาคสนาม (Field trial) ของเครื่องมือและวิธีการวิจัย การวิจัยหลัก (Main study) มี
การเก็บขอมูลในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) นักเรียนไทยจํานวน 
5,236 คน มีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางถูกเลือกโดยการสุมจากนักเรียนอายุ 15 ป
ทั้งหมดที่มีอยูทั่วประเทศ ซึ่งในขณะเก็บขอมูลแยกเปนสังกัด ไดแก กรมสามัญศึกษา (สศ.) สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) สํานักงานบริหารการศึกษาทองถิ่น (กศท.) โรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สาธิต) กรมอาชีวศึกษา (อศ.) การสุมตัวอยางทํา
เปนสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เปนการสุมเลือกโรงเรียนจากแตละสังกัด โดยสุมตามสัดสวนของ
จํานวนนักเรียนและดูการกระจายใหทั่วประเทศ ขั้นตอนที่ 2 จากรายชื่อโรงเรียนที่สุมไดและโรงเรียนที่
ยินดีจะเขารวมโครงการ ไดขอรายชื่อนักเรียนอายุ 15 ป ทั้งหมดที่มีในโรงเรียนและสุมเลือกนักเรียน
โรงเรียนละ 35 คน เปนตัวอยาง แตถาเปนโรงเรียนเล็กที่มีนักเรียนไมถึง 35 คน ก็ใหเปนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด ดังนั้น จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 5,236 คน จาก 179 โรงเรียน ในจํานวนนี้
มีนักเรียนอายุ 15 ป กระจายตามชั้นตาง ๆ โดยสวนมากเปนนักเรียนชั้น ม. 4 และ ปวช. ป 1 ประมาณ 
55%  และนักเรียนชั้น ม. 3 ประมาณ 42% ที่เหลืออีก 3% เปนนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ (สสวท. 2553: 3) 
 ขอสอบของ PISA สวนใหญเปนคําถามปลายเปดที่นักเรียนสามารถเลือกตอบอยางอิสระ 
และคําถามไมไดถามความรูตรงไปตรงมา การตรวจจึงตองมีกระบวนการที่ซับซอนหลายขั้นตอน 
เพ่ือที่จะประกันวาการใหคะแนนไมไดขึ้นอยูกับผูตรวจคนใดคนหนึ่ง จะมีเกณฑใหรหัสคะแนนอยาง
ละเอียด และผูตรวจจะไดรับการฝกการใหรหัสคะแนนตามเกณฑและการตรวจขอสอบคาํถามปลายเปด 
แตละขอยังมีการตรวจซ้ํา โดยใชผูใหคะแนน 4 คน เพ่ือดูความตรงกันของการใหรหัสคะแนน  
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5.3 ตัวอยางปญหาคณิตศาสตรในโครงการ PISA 
  
 
  
 ปญหานี้เปนปญหาสังคมที่สามารถอาศัยกลยุทธทางคณิตศาสตรในการแกปญหา ดังที่ นัก
คณิตศาสตรเรียกวา การคิดใหเปนคณิตศาสตร (Mathematising) ซึ่งดําเนินการ 5 ขั้นตอน        
ดังตัวอยางตอไปน้ี  

1. เริ่มตนปญหาที่มีอยูในโลกของความจริง  
“การบอกตําแหนงของหลอดไฟวาจะติดตรงตําแหนงใด” 

2. จัดการโดยใชแนวคิดทางคณิตศาสตร 
“แทนสวนสาธารณะดวยรูปสามเหลี่ยม และแทนแสงสวางของหลอดไฟดวยรูปวงกลม 
โดยที่ใหตําแหนงที่ติดไฟเปนจุดศูนยกลาง” 

3. คอย ๆ ตัดความเปนจริงออกไปในขณะดําเนินกระบวนการคิด เปนตนวา มองหาวา
สวนใดของปญหาคือสวนสาํคัญที่สุดทีต่องคิดออกมาในรูปคณิตศาสตร 
“แปลงปญหาจากตองการหาตําแหนงที่ตัง้ของหลอดไฟ มาเปนการหาจุดศูนยกลางของ
วงกลมที่มีเสนรอบวงรอบรูปสามเหลี่ยม” 

4. ดําเนินการแกปญหาคณิตศาสตร 
“ใชขอเท็จจริงที่วา จุดศูนยกลางของวงกลมที่เสนรอบวงลอมรอบสามเหลี่ยม ตั้งอยูบน
จุดที่เสนตั้งฉากกับจุดศูนยกลางดานสองดานของสามเหลี่ยมตัดกัน จึงสรางเสนตั้งฉาก
ที่จุดแบงครึ่งของดานสามเหลี่ยมบนดานสองดาน จุดที่ตัดกันของเสนแบงครึ่ง คือจุด
ศูนยกลางของวงกลม ” 

5. เปลี่ยนคําตอบของปญหาคณิตศาสตรใหมีความหมายในรูปของคําตอบของปญหาใน
ชีวติประจําวัน  
“ศูนยกลางของวงกลมคือตําแหนงที่ตั้งของหลอดไฟ” 
 

         ในกระบวนการนี้แสดงใหเห็นวา นักคณิตศาสตรเขาใชคณิตศาสตรกันอยางไร ประชาชนทั่วไป
สามารถจะใชคณิตศาสตรกับอาชีพตาง ๆ ไดอยางไร และประชาชนที่มีขอมูลพรอมและเปนคนชางคิด
ลึกซึ้งจึงจะสามารถใชคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ การเรียนคณิตศาสตรใน
ลักษณะนี้จึงควรเปนจุดประสงคแรกของการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง ในเมืองแหงหนึ่ง ตองการติดไฟในสวนสาธารณะรูปสามเหลี่ยม  เพ่ือใหไปสองสวาง
ทั่วทั้งสวน ควรจะติดไฟไวตรงตําแหนงใด 
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(1) (2) 

(3)

(4) (5)

 5.4 ขอบเขตของเนื้อหาคณิตศาสตรทีใ่ชในการประเมิน 
  ขอบเขตการประเมินผลของ OECD/ PISA ครอบคลมุ 3 ดาน ไดแก 

1. สถานการณหรือบริบททีป่ญหาทางคณิตศาสตรตั้งอยู (Situation or context) 
2. เน้ือหา (Mathematical content) ที่ตองนํามาใชในการแกปญหา 
3. สมรรถนะ (Competencies) ของนักเรียนที่ควรไดรบัการกระตุน ใหสามารถ 

เชื่อมตอกับโลกความเปนจรงิที่ปญหานั้น ๆ เกิดขึ้นโดยใชคณิตศาสตร และใหสามารถแกปญหาได
โดยใชคณิตศาสตรนั้น ๆ ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 องคประกอบของขอบเขตของคณิตศาสตร 
 

  ระดับการรูเร่ืองคณิตศาสตรอาจมองไดในทิศทางที่วาคนคนหนึ่งสามารถใชความรูและ
ทักษะทางคณิตศาสตรมาแกปญหาไดมากนอยเพียงใด ในสถานการณหรือบริบทที่แตกตางหลากหลาย 
โครงการ PISA เลือกใชปญหาที่มีในชีวิตประจําวันเปนกรอบในการประเมิน โดยใชสองแบบดวยกัน
คือ แบบที่ 1 เปนปญหาทั่วไปที่เยาวชนตองพบเจอในชีวิต (ดังแผนภาพ) และแบบที่ 2 คือ สวนของ
กรอบ (1) ปญหาเกิดในสถานการณทั่วไป แทนดวยสี่เหลี่ยมใหญ ซึ่งเม่ือมองตอไปจะเห็นบริบทของ
ปญหาที่เฉพาะลงไปอีกเหมือนกรอบเล็กในกรอบใหญ  
 
 
 

  องคประกอบตอไปของโลกจริง คือ ความรูคณิตศาสตรที่คนคนนั้นอาจจะนํามาใชใน
การแกปญหาความรูคณิตศาสตรที่ใชสําหรับจุดประสงคในการประเมินผลของโครงการ  PISA เรียกวา 
แนวคิดที่ครอบคลุม (Overarching ideas) ซึ่งกําหนดไวเปน 4 ดานดวยกัน ไดแก ปริมาณ (Quantity) 
ที่วางและรูปราง (Space and shape) การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ (Change and relationship) 
และความไมแนนอน (Uncertainty) เน้ือหาที่ครอบคลุมตามเกณฑของโครงการ PISA นี้จะแตกตาง
จากคณิตศาสตรที่มักจะคุนเคยกันอยูในการเรียนการสอนคณิตศาสตรหรือในหลักสูตรสายวิชา
คณิตศาสตรแบบฉบับดั้งเดิมที่สอนอยูในโรงเรียนทั่วไป 

จากตัวอยาง สถานการณคอื ชุมชนทองถิ่น และบริบทคือ การติดไฟในสวนสาธารณะ 

สถานการณ 
บริบท 

ความคิดที่ครอบคลุมเน้ือหา 
เน้ือหา

กลุมของสมรรถนะ 
สมรรถนะ

รูปแบบของ 
ปญหา 

ปญหาและการแก 
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 ในการแกปญหาตามแผนภาพ คือ สวนที่อยูในกรอบ (2) ซึ่งในสวนที่เปนความคิดที่
ครอบคลุมอยูนั้นจะตองมีการพิจารณาถึงคณิตศาสตรที่ตองใช และสกัดออกมาเปนเนื้อหาคณิตศาสตร 
(กรอบเล็กในกรอบใหญ) ดังนั้นตามรูปลูกศรที่ออกจากกรอบบริบทและจากเนื้อหาไปยังกรอบปญหา 
แสดงใหเห็นวาในโลกจริง (รวมทั้งโลกคณิตศาสตรดวย) สถานการณทําใหมีปญหาเกิดขึ้น 
 
 
 
  กระบวนการที่นักเรียนนํามาใชในความพยายามที่จะแกปญหานั้น ถือวาเปนสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร สมรรถนะตาง ๆ เหลานี้จะสะทอนถึงวิธีที่นักเรียนใชกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหา นักเรียนอาจใชกลุมของสมรรถนะซึ่งใชกระบวนการทางสติปญญาตางกัน ตามกรอบ
โครงสรางคณิตศาสตรในรูปสมรรถนะแสดงในกรอบ (5) ในรูปในสี่เหลี่ยมใหญ ซึ่งแทนสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตรโดยทั่วไปและสี่เหลี่ยมเล็กแทนกลุมของสมรรถนะเฉพาะดานที่จําเปนตองใชใน  
การแกปญหาก็จะสะทอนออกมาจากคําตอบที่ได ความสัมพันธนี้แสดงโดยลูกศรจากสมรรถนะไปยัง
ปญหาและการแกปญหา 
 
  5.5 เน้ือหาคณิตศาสตรตามเกณฑการประเมินผลของโครงการ PISA 2003 
 เน้ือหาตามเกณฑการประเมินผลของโครงการ PISA จํากัดไวใน 4 เรื่องดวยกัน ไดแก 
 1. ปริมาณ (Quantity) จุดเนนของเร่ืองนี้ คือการบอกปริมาณ รวมทั้งความเขาใจเรื่อง
ของขนาด (เปรียบเทียบ) แบบรูปของจํานวน และการใชจํานวน เพ่ือแสดงปริมาณและแสดงวัตถุตาง ๆ 
ในโลกจริง ๆ ในเชิงปริมาณ (การนับและการวัด) นอกจากนี้ปริมาณยังเกี่ยวของกับกระบวนการและ
ความเขาใจเรื่องจํานวนที่นํามาใชในเรื่องตาง ๆ อยางหลากหลาย 
 2.  ที่วางและรูปราง (Space and Shape) เร่ืองของแบบรูป (Pattern) มีอยูทุกหนทุกแหง
ในโลก แมแตการพูด ดนตรี การจราจร การกอสราง ศิลปะ ฯลฯ รูปรางเปนแบบรูปที่เห็นไดทั่วไป
เปนตนวา รูปรางของบาน โรงเรียน อาคาร สะพาน ถนน ผลึก ดอกไม ฯลฯ แบบรูปเรขาคณิตเปน
ตัวแบบ (Model) อยางงายที่พบอยูในสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏ 
 การศึกษาเรื่องของรูปรางมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับแนวคิดของเรื่องที่วาง ซึ่งตองการ
ความเขาใจในเรื่องสมบัติของวัตถุและตําแหนงเปรียบเทียบของวัตถุ เราตองรูวาเรามองเห็นวัตถุ
สิ่งของตาง ๆ อยางไร และทําไมเราจึงมองเห็นมันอยางที่เราเห็น เราตองเขาใจความสัมพันธระหวาง
รูปรางและภาพในความคิดหรือภาพที่เรามองเห็น เปนตนวามองเห็นความสัมพันธของตัวเมืองจริง
กับแผนที่รูปถายของเมืองนั้น ขอนี้รวมทั้งความเขาใจในรูปรางที่เปนสามมิติที่แสดงแทนออกมาใน
ภาพสองมิติ มีความเขาใจในเรื่องของเงา (Shadows) และภาพที่มีความลึก (Perspective) และเขาใจ
ดวยวามันทํางานอยางไร 

จากตัวอยาง ปญหาในสวนสาธารณะ เกีย่วของกับความรูเรื่องเรขาคณิต ซึ่งเน้ือหาคือ เรื่อง
ที่วางและรูปราง 
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 3.  การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ (Change and Relationship) โลกแสดงใหเราเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธทั้งชั่วคราวและถาวรของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติเชน  
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งชีวิตขณะเจริญเติบโตการหมุนเวียนของฤดูกาล การขึ้นลงของกระแสน้ํา  
การเปลี่ยนแปลงของอวกาศ การขึ้นลงของหุน การวางงานของคน การเปลี่ยนแปลงบางกระบวนการ
สามารถบอกไดหรือสรางเปนตัวแบบไดโดยตรง โดยใชฟงกชันทางคณิตศาสตรความสัมพันธทาง
คณิตศาสตรสวนมากเปนรูปของสมการหรืออสมการ แตความสัมพันธในธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อาจเกิดขึ้น
ไดเชนกัน ความสัมพันธหลายอยางไมสามารถใชคณิตศาสตรไดโดยตรงตองใชวิธีการอื่น ๆ จําเปนตอง
มีการวิเคราะหขอมูล เพ่ือระบุถึงความสัมพันธ 
 4.  ความไมแนนอน (Uncertainty) เร่ืองของความไมแนนอนเกี่ยวของกับสองเรื่อง คือ 
ขอมูล และโอกาส ซึ่งเปนการศึกษาทาง “สถิติ” และเรื่องของ “ความนาจะเปน” ขอแนะนําสําหรับ
หลักสูตรคณิตศาสตรในโรงเรียนสําหรับประเทศสมาชิก OECD คือใหความสําคัญกับเร่ืองของสถิติ
และความนาจะเปนใหเปนจุดเดนมากกวาที่เคยเปนมาในอดีตเพราะวาโลกปจจุบันในยุคของ“สังคม
ขอมูลขาวสาร” ขอมูลขาวสารที่หลั่งไหลเขามาและแมวาจะอางวาเปนขอมูลที่ถูกตองตรวจสอบได   
ก็จริง แตในชีวิตจริงก็ตองเผชิญกับความไมแนนอนหลายอยาง เชน ผลการเลือกตั้งที่ไมคาดคิด    
การพยากรณอากาศที่ไมเที่ยงตรง การลมละลายทางเศรษฐกิจ การเงิน การพยากรณที่ผิดพลาด
แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนของโลกคณิตศาสตรที่เขามามีบทบาทในสวนนี้ คือ การเก็บขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล การเสนอขอมูล ความนาจะเปนและการอางอิง (สถิติ) 
  
 



บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 การเลือกกลุมตัวอยาง  
            กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยการสุมแบบเกาะกลุม (Cluster 
Sampling) ซึ่งโรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีระดับเกง ปานกลาง ออน 
อยูในหองเดียวกัน จํานวน  1 หองเรียน จากทั้งหมด  16 หองเรียน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ที่สงเสริมทักษะการคิดพรอมทั้งคูมือการใชชุดการเรียน แบบทดสอบยอย แบบทดสอบวัดผล     
การเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด และแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 
   1.1  คูมือการใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ 
การคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย  
   1.  แนะนําชุดการเรียนการสอน 
   2.  เน้ือหาของชุดการเรียนการสอน 
   3.  แนวทางการใชชุดการเรยีนการสอน 
   4.  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 
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         5.  การเก็บคะแนนและการประเมินผลสมัฤทธิค์วามสามารถในการคิด 
    6. ขอเสนอแนะในการใชชดุการเรียนการสอนสําหรับครู 

 1.2 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย เอกสารการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 
4 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 
                  1.  หนวยการเรียนรูที่ 1 ตวัเลขในชีวติประจําวัน 
                  2.  หนวยการเรียนรูที่ 2 คณิตศาสตรกับอาหาร 
                  3.  หนวยการเรียนรูที่ 3 คณิตศาสตรกับกีฬา 
                  4.  หนวยการเรียนรูที่ 4 คณิตศาสตรกับการเงิน 
 1.3 แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
จํานวน 4 แผนการเรียนรู แผนการเรียนรูคาบละ 50 นาที แบงเปนแผนละ 2 คาบจํานวน 1 แผน 
และแผนละ 4 คาบจํานวน 3 แผน แตละแผนจะสอดคลองตามหนวยการเรียนรูแตละหนวย ซึ่ง
ประกอบดวย 

  1.  สาระสําคญั  
  2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
  3.  สาระการเรียนรู 

       4.  กิจกรรมการเรียนรู 
   5.  สื่อการเรียนรู 

       6.  การวัดผลและการประเมินผล 
      7.  บันทึกผลหลังการเรียนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันตอนการสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม 
ทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 1. เตรียมงานดานวิชาการ ผูวิจัยไดศึกษาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตรที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตรพ้ืนฐานและคณิตศาสตรเพ่ิมเติมชวงชั้นที่ 1-3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนการสอน  
 2. การสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการสราง ดังนี้ 
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  2.1 กําหนดกรอบเนื้อหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันสําหรับใชเปนหนวยการเรียนรู 
เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดโดยครูและนักเรียนใชรวมกัน ซึ่ง
ในชุดการเรียนการสอนแบงเน้ือหาออกเปน 4 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย  
   1. หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเลขในชีวติประจําวัน          จํานวน       2      คาบ 

          2. หนวยการเรียนรูที่  2 คณิตศาสตรกับอาหาร     จํานวน       4      คาบ 
            3. หนวยการเรียนรูที่  3 คณิตศาสตรกบักีฬา   จํานวน       4       คาบ 

       4. หนวยการเรียนรูที ่ 4 คณิตศาสตรกับการเงิน   จํานวน       4       คาบ 
 2.2 จัดทําหนวยการเรียนรูตามกรอบเนื้อหาของหนวยการเรียนรูขอ 1- 4 ของขอ 2.1 
 2.3 จัดทําเอกสารการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู โดยการสรางสถานการณในชีวิต  
ประจําวันใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู  สําหรับเอกสาร
การเรียนใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายบุคคล สวนกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายกลุม 
เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู โดยอาศัยเกณฑการตรวจใหคะแนนเอกสารการเรียน
จากแนวทางการตรวจใหคะแนนจากคูมือการประเมินทักษะการคิด (สมบัติ การจนารักพงค. 2549: 
39-102) แบบองครวม ดังตาราง 5 และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายกลุม ดังตาราง 6 
 
ตาราง 5 เกณฑการตรวจใหคะแนนเอกสารการเรียนรู (รายบุคคล) 
 

คะแนน / 
ความหมาย เกณฑการตรวจใหคะแนน 

4   มากที่สุด แสดงแนวคิดหรือใชขอมูลสนับสนุนคําตอบไดครบถวนสมบูรณ มีการ
อางอิงและเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล งาน
เปนระเบยีบเรียบรอย 

3   มาก แสดงแนวคิดหรือใชขอมูลสนับสนุนคําตอบไดแตยังไมสมบูรณ มีการ
อางอิงและเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล งาน
เปนระเบยีบเรียบรอย 

2   ปานกลาง แสดงแนวคิดหรือใชขอมูลสนับสนุนคําตอบไดแตยังไมสมบูรณ มีการ
อางอิงและเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล งานไม
เปนระเบยีบ 

1   นอย แสดงแนวคิดหรือใชขอมูลสนับสนุนคําตอบไดแตยังไมสมบูรณ มีการ
อางอิงและเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจไมสมเหตุสมผล งานไม
เปนระเบยีบ 

0   ปรับปรุง ไมมีแนวคิดประกอบการตดัสินใจ ไมมีรองรอยการเขียนตอบ 
 



75 
 
ตาราง 6 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู (รายกลุม)   
 

 
 2.4 จัดทําคูมือการใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย  

   1.  แนะนําชุดการเรียนการสอน 
   2.  เน้ือหาของชุดการเรียนการสอน 

   3.  แนวทางการใชชุดการเรยีนการสอน 
   4.  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 

         5.  การเก็บคะแนนและการประเมินผลสมัฤทธิค์วามสามารถในการคิด 
     6.  ขอเสนอแนะในการใชชดุการเรียนการสอนสําหรับครู 

 2.5  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ 
การคิด จํานวน 4 แผนการเรียนรู แผนการเรียนรูคาบละ 50 นาที แบงเปนแผนละ 2 คาบจํานวน   
1 แผน และแผนละ 4 คาบจํานวน 3 แผน แตละแผนจะสอดคลองตามหนวยการเรียนรูแตละหนวย 
ซึ่งประกอบดวย 

     1.  สาระสําคญั  
     2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
    3.  สาระการเรียนรู 

  4.  กิจกรรมการเรียนรู 
  5.  สื่อการเรียนรู 
  6.  การวัดผลและการประเมินผล 
  7.  บันทึกผลหลังการเรียนการจัดการเรียนรู 
 

ลําดับที ่ รายการที่ประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
1 0 

1 มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายรวมกัน  
2 มีการแบงหนาที่และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุม  
3 มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน ทํางานเสร็จตามเวลา  
4 ผลงานมีความสมบูรณ ถูกตอง  
5 มีความนาสนใจในการนําเสนอ  

รวม  
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 3. นําชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตอง และ
ชี้แนะขอบกพรองพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
 4. นําชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากขอ 3 ที่ไดรับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา 
 5.  นําชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จากขอ 4 ที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง
 6.  นําชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากขอ 5 ไปทดลองใชกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห จํานวน 40 คน 
เพ่ือดูความชัดเจนของภาษาและความเหมาะสมของเนื้อหา ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 7.  นําชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากขอ 6 มาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง แลวนําชุดการเรียนการสอนดังกลาวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห จํานวน 36 คน  
 2. แบบทดสอบยอย 
 แบบทดสอบยอยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1  สําหรับทดสอบ
หลังเรียนจบเอกสารการเรียนหนวยที่ 1-2  จํานวน 4 ขอ และแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 สําหรับ
ทดสอบหลังเรียนจบเอกสารการเรียนหนวยที่ 3-4 จํานวน  4 ขอ คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบยอย
ทั้ง 2 ฉบับ ใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด 
 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบยอย 
 1. ลักษณะของแบบทดสอบยอย 
  1.1  แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 สําหรับทดสอบหลังเรียนจบเอกสารการเรียนที่ 1-2 
เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 4 ขอ คิดเปน 16 คะแนน แบงเปน ตัวเลขในชีวิตประจําวัน 2 ขอ 
และคณิตศาสตรกับอาหาร 2 ขอ ใชเวลาทดสอบ 50 นาที 
       1.2  แบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 สําหรับทดสอบหลังเรียนจบเอกสารการเรียนที่ 3-4 
เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 4 ขอ คิดเปน 16 คะแนน แบงเปน คณิตศาสตรกับกีฬา 2 ขอ และ
คณิตศาสตรกับการเงิน 2 ขอ ใชเวลาทดสอบ 50 นาที 
 2. การสรางแบบทดสอบยอย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางดังนี้ 
     2.1 สรางแบบทดสอบยอยคร้ังที่ 1 ตามหนวยการเรียนรูที่ 1-2 และสรางแบบทดสอบ
ยอยครั้งที่ 2 ตามหนวยการเรียนรูที่ 3-4 อยางละ 6 ขอ ใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู 
แลวนําแบบทดสอบยอยทั้ง 2 ชุด เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ     
3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาวาแบบทดสอบยอยที่สรางขึ้น สอดคลอง
กับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูหรือไม โดยใชดัชนีความสอดคลองของขอสอบ IOC (IOC; Index 
of Objective Congruence) โดยใชเกณฑพิจารณาดังนี้ 
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       คะแนน  +1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงค 
       คะแนน   0   หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงค 
       คะแนน   -1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดไมสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงค      
    2.2 กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบยอยทั้ง 2 ชุดโดยใชแนวทางใน
การสรางเกณฑการตรวจใหคะแนน จากหนังสือคูมือการประเมินทักษะการคิด (สมบัติ การจนารักพงค. 
2549: 52-56) คือใหคะแนน 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามความสามารถในการเขียนตอบ นั่นคือพิจารณา
จากรายละเอียดการแสดงแนวคิดและความสมเหตุสมผล ดังตาราง 5 (หนา 71) 
  2.3 นําแบบทดสอบยอยทั้ง 2 ชุด ที่ไดรับการตรวจสอบ จากคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน มาคํานวณหาคา IOC แลวคัดเลือกแบบทดสอบยอยที่
มีคา IOC ตั้งแต .5 ขึ้นไป  สําหรับใชเปนแบบทดสอบยอยทั้ง 2 ชุด จํานวนชุดละ 5 ขอ  
    2.4 นําแบบทดสอบยอยทั้ง 2 ชุด ที่ไดจากขอ 2.3 ไปหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) โดยนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนกลุมเดียวกับที่
ใชทดลองใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แลวคัดเลือกแบบทดสอบยอยที่มีคาความยากงาย ในชวง .20 - .80 และคาอํานาจ
จําแนก ตั้งแต .20 ขึ้นไป เพ่ือใชเปนแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ชุดละ  4 ขอ  
    2.5 นําแบบทดสอบยอยทั้ง 2 ชุดที่คัดเลือกไดในขอ 2.4 มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน
โดยวิธีการหาคาของสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งหลังจาก
นําไปทดลองใชไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 และแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 เทากับ 
.51 และ .70 ตามลําดับ 
    2.6  นําแบบทดสอบยอยทั้ง 2 ชุดที่คัดเลือกในขอ 2.4 เสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจพิจารณาความเรียบรอยอีกครั้ง กอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  
 3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวัน 
 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคดิคณติศาสตรในชวีติประจาํวนั 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอสอบแบบอัตนัยจํานวน 7 ขอ ใชวัดหลังจากเรียนรูครบทั้ง 4 หนวยการเรียนรู 
ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
การเรียนรูดานความ สามารถในทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
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 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
 1.  ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดจาก
คูมือการประเมินทักษะการคิด (สมบัติ การจนารักพงค. 2549: 28-34) รวมทั้งการวิเคราะหขอสอบ
ของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 209-219) และราตรี นันทสุคนธ (2553: 225-258) 
 2. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค
การเรียนรูในชุดการเรียนการสอน    
 3.  กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถใน
ทักษะการคิด โดยใชแนวทางในการสรางเกณฑการตรวจใหคะแนน จากหนังสือคูมือการประเมิน
ทักษะการคิด (สมบัติ การจนารักพงค. 2549: 52-56) คือใหคะแนน 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามความสามารถ
ในการเขียนตอบ นั่นคือพิจารณาจากรายละเอียดการแสดงแนวคิดและความสมเหตุสมผล ดังตาราง 5 
(หนา 71) 
 4.  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน จากขอ 2 เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบที่สรางขึ้น โดยใช
ดัชนีความสอดคลองของขอสอบ IOC (IOC; Index of Objective Congruence) ซึ่งมีเกณฑดังนี้ 

  คะแนน  +1  หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดสอดคลองตามจุดประสงค 
 คะแนน   0  หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดสอดคลองตามจุดประสงค 
 คะแนน  -1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดไมสอดคลองตามจุดประสงค 
 5.  คัดเลือกแบบทดสอบในขอ 4 เฉพาะขอที่มีคา IOC ตัง้แต 0.5 ขึ้นไป จํานวน  8 ขอ  
 6.  นําแบบทดสอบในขอ 5  ไปหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยนําไป
ทดลองใชกับกลุมนักเรียนนํารอง ซึ่งเปนกลุมเดียวกับที่ใชทดลองใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แลวคัดเลือกแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน ที่มีคาความ
ยากงาย (p) ในชวง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป  จํานวน 7 ขอ เพ่ือใชเปน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
สําหรับทดลองกับกลุมตัวอยาง  
 7. นําแบบทดสอบชุดที่คัดเลือกไดในขอ 6 มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีการหาคา
ของสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด เทากับ .63 
 8.  นําแบบทดสอบชุดที่คัดเลือกไดในขอ 6 เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือตรวจพิจารณาความเรียบรอยอีกครั้ง กอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  
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 4.  แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิดเปนแบบสอบถามความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอเน้ือหาคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน เน้ือหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด  และกิจกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังจากที่เรียนดวยชุดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่ง
พิจารณาตามคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา       
5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ  
 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
 1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติจากเอกสารเพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ 
การคิด  
    2.  สรางแบบสอบถามวัดเจคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ที่สงเสริมทักษะการคิดจํานวน  22 ขอ โดยผูวิจัยได ปรับปรุงแนวคิดมาจากแบบสอบถามวัดเจตคติ
ที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของ สมพร แมลงภู (2541: 203) และยุพิน พิพิธกุล (2527: 242) ลักษณะ
ของแบบสอบถามวัดเจตคติเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ขอความใน
แบบสอบถามเปนขอความที่มี ความหมายทางบวก ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  1  คะแนน  เห็นดวยนอยที่สุด 
  2  คะแนน  เห็นดวยนอย 
  3  คะแนน  เห็นดวยปานกลาง 
  4  คะแนน  เห็นดวยมาก 
  5  คะแนน  เห็นดวยมากที่สุด 
 3.  นําแบบสอบถามวัดเจตคติ จากขอ 1 จํานวน 22 ขอ เสนอตอคณะกรรมการควบคุม  
ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความชัดเจนและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น แลวเลือกแบบสอบถามวัดเจตคติมาจํานวน 20 ขอ 
 4.  นําแบบสอบถามวัดเจตคติจากขอ 3 ไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนนํารอง ซึ่งเปน  
กลุมเดียวกับที่ใชทดลองใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด
เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดเจตคติ เทากับ .92 
 5.  นําแบบสอบถามในขอ 3 เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจ  
พิจารณาอีกครั้งกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 



80 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี้ดําเนินการวิจัยในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2554 รวมระยะเวลาที่ใช ใน
การทดลอง  18  คาบเรียน ดังนี้  
 1. ระยะเวลาที่ใชในการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิต 
ประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 รวม 14 คาบเรียน ดังนี้ 
     1.1  ตวัเลขในชีวติประจําวนั  จํานวน  2  คาบเรียน 
     1.2  คณิตศาสตรกับอาหาร  จํานวน  4  คาบเรียน 
      1.3  คณิตศาสตรกับกฬีา  จํานวน  4  คาบเรียน 
     1.4  คณิตศาสตรกับการเงนิ  จํานวน  4  คาบเรียน 
           2. ทดสอบยอยคร้ังที่ 1 หลังเรียนจบเอกสารการเรียนที่ 1-2 จํานวน 1 คาบเรียน และ
ทดสอบยอยครั้งที่ 2 หลังเรียนจบเอกสารการเรียนที่ 3-4  จํานวน 1 คาบเรียน รวม 2 คาบเรียน 
 3. ทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดและทําแบบสอบถามวัด
เจตคติหลังการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด  
สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน   2  คาบเรียน 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
     1.  ผูวิจัยทําการสอนกลุมตัวอยาง 1 หองเรียนจํานวน 36 คน  โดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งแบง
เน้ือหาตามหนวยการเรียนรู ดังนี้ 
     หนวยการเรียนรูที่ 1   ตัวเลขในชีวิตประจําวัน      จํานวน     2      คาบเรียน        
       หนวยการเรียนรูที่  2  คณิตศาสตรกับอาหาร        จํานวน    4      คาบเรียน 
       หนวยการเรียนรูที่  3  คณิตศาสตรกับกีฬา        จํานวน    4      คาบเรียน 
     หนวยการเรียนรูที่  4  คณิตศาสตรกับการเงิน        จํานวน    4      คาบเรียน 
  สําหรับแตละหนวยการเรียนรูจะมีเอกสารการเรียนรูใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติเปน
รายบุคคล รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายกลุม  ซึ่งผูวิจัยไดนําเอกสารการ
เรียนรูในแตละหนวยการเรียนไปตรวจใหคะแนนทุกครั้งเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการ
เรียนรู โดยกําหนดคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน แบงเปนคะแนนจากเอกสารการเรียนรูรายบุคคล 
20 คะแนน และคะแนนจากกิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 20 คะแนน 
 2.  เม่ือกลุมตัวอยางปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
กลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ทดสอบดวยแบบทดสอยยอยครั้งที่ 1  หลังจากกลุมตัวอยางเรียนจบหนวยการ
เรียนรูที่ 1-2 แลว ใชเวลาในการทดสอบ  1 คาบเรียน คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
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  2.2 ทดสอบดวยแบบทดสอยยอยครั้งที่ 2 หลังจากกลุมตัวอยางเรียนจบหนวย      
การเรียนรูที่ 3-4 แลว ใชเวลาในการทดสอบ  1 คาบเรียน คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
  3.  เม่ือกลุมตัวอยางปฏิบัติกิจกรรม ครบทั้ง 4 หนวยการเรียนรูและทําการทดสอบยอย
ครบทั้ง 2 ฉบับแลว  ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด
วิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 28 คะแนน 
       3.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติทีมี่ตอชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิด จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 10 นาที 
     4.  ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดตอไปนี้ มาวิเคราะหโดยใช คารอยละ คาเฉลีย่เลขคณิต และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.1  คะแนนเอกสารการเรียน จากขอ 1  
   4.2  คะแนนแบบทดสอบยอย จากขอ 2.1-2.2 
  4.3  คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จากขอ 3.1 
  4.4  คะแนนแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด จากขอ 3.2 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      2.  ทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยที่วา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการเรียน 
การสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดมีผลการ
เรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดผานเกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดดวยการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาสัดสวนประชากร โดยใชสถิติทดสอบ Z     
(Z- test for Population Proportion) 
 3.  วิเคราะหแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิต 
ประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินระดับ
ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑการประเมินผลของประคอง กรรณสูต          
(2538: 76-77) ดังตาราง 7 
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ตาราง 7 เกณฑการประเมินเจตคตทิี่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีติประจําวันที่   
     สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
คาเฉลีย่เลขคณิต ความคิดเห็น 

1.00 – 1.49 นักเรียนเห็นดวยนอยที่สุด หลังจากสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสาํหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 

1.50 – 2.49 นักเรียนเห็นดวยนอย หลังจากสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ชีวติประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.50 – 3.49 นักเรียนเห็นดวยปานกลาง หลังจากสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสาํหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 

3.50 – 4.49 นักเรียนเห็นดวยมาก หลังจากสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ชีวติประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

4.50 – 5.00 นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด หลังจากสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสาํหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่พ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณติ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก คาดัชนีความสอดคลอง
ของขอสอบ (IOC) คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
     3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก สถิติทดสอบ Z (Z- test for Population 
Proportion) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
ที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (2) ศึกษาผลการเรียนรูดานความสามารถ
ในทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิด และ (3) ศึกษาเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย โดย
แบงเปนตอนตามจุดประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 คะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดหลังจากการสอนโดยชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
 1.  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากหนวยการ
เรียนรูของกลุมตัวอยาง 
 2.  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบยอยของกลุมตัวอยาง 
 3.  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง 
 4.  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการเรียนรูดาน
ความสามารถในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
  5.  คารอยละของจํานวนกลุมตัวอยาง ที่ไดคะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถใน
ทักษะการคิด หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
  6.  การทดสอบจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด มีผลการเรียนรูผานเกณฑเปนจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดโดยใชสถิติทดสอบ Z   
 
ตอนที่ 2 คะแนนจากแบบสอบถามเจตคติของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
  การประเมินเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ขอมูลที่นํามาวิเคราะห แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  
  ตอนที่ 1 คะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดหลงัจากการสอนโดยชุด
การเรียนการสอนคณติศาสตรในชวีติประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  ของกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแบงคะแนน ดังนี้ 
  1.1  คะแนนจากหนวยการเรียนรู คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 
    1.1.1  คะแนนจากเอกสารการเรียนรู (รายบุคคล) คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
    1.1.2  คะแนนจากกิจกรรมการเรียนรู (รายกลุม)  คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
  1.2  คะแนนจากแบบทดสอบยอย คะแนนเต็ม 32 คะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 
    1.2.1 คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
   1.2.2 คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
  1.3  คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคดิ  
คะแนนเต็ม 28 คะแนน 
  ตอนที่ 2 คะแนนจากแบบสอบถามวัดเจตคตขิองกลุมตัวอยางที่มีตอชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
  
ตอนที่ 1 ศึกษาผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดหลังจากการสอนโดยชุด 
การเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
 1.  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจาก
หนวยการเรียนรูของกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังตาราง  8 
 
ตาราง 8 คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากหนวยการเรียนรู  
      ของกลุมตัวอยาง 

หนวยการเรียนรู คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย
เลขคณติ 

คาเฉลี่ยเลขคณิตคิดเปน
รอยละของคะแนนเต็ม 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

เอกสารการเรียนรู(รายบุคคล) 
กิจกรรมการเรียนรู(รายกลุม) 

20
20 

17.47
16.56 

87.36
82.78 

1.89
0.94 

รวม 40 34.03 85 1.90
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 จากตาราง 8 พบวา คะแนนที่ไดจากหนวยการเรียนรูของกลุมตัวอยาง จํานวน 36 คน    
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 34.03 คิดเปนรอยละ 85 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.90 แบงเปนคะแนนจากการทําเอกสารการเรียนรู (รายบุคคล) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
17.47 คิดเปนรอยละ 87.36 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.89  และ
คะแนนจากการทํากิจกรรมการเรียน (รายกลุม) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 16.56 คิดเปนรอยละ 
82.78 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 
 
 2. คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจาก    
การทําแบบทดสอบยอยของกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากการทํา 
     แบบทดสอบยอยของกลุมตัวอยาง 
 

แบบทดสอบยอย คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย
เลขคณติ 

คาเฉลี่ยเลขคณิตคิดเปน
รอยละของคะแนนเต็ม 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

16
16 

12.72
8.06 

79.51
50.35 

1.68
1.88 

รวม 32 20.78 64.93 2.85
   
  จากตาราง 9 พบวา คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบยอยของกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน 
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 20.78 คิดเปนรอยละ 64.93 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.85 แบงเปนคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอย ครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 12.72 
คิดเปนรอยละ 79.51 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.68  และคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบยอย ครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 8.06 คิดเปนรอยละ 50.35 ของคะแนน
เต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.88 

 
 3.  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากการ
ทําแบบ ทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง 
ปรากฏผลดังตาราง 10 
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ตาราง 10  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากการทํา  
     แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง 
 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู
ดานความสามารถในทักษะ 

การคิด 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย
เลขคณติ 

คาเฉลี่ยเลขคณิตคิดเปน
รอยละของคะแนนเต็ม 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

รวม 28 20.03 71.53 4.55
   

 จากตาราง 10 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถ
ในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง จํานวน 36 คน มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 20.03 คิดเปนรอยละ 
71.53 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.55 
 
  4.  คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผล    
การเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง หลังจากการสอนโดยใชชุด
การเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ปรากฏผลดังตาราง 11 

 
ตาราง 11 คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการเรียนรูดาน 
     ความสามารถในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน 
     คณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสรมิทักษะการคดิ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
 

คะแนนผลการเรียนรูดาน 
     ความสามารถในทักษะ 

การคิด 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย
เลขคณติ 

คาเฉลี่ยเลขคณิตคิดเปน
รอยละของคะแนนเต็ม 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

หนวยการเรียนรู 
แบบทดสอบยอย 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู 

40
32 
28 

34.03
20.78 
20.03 

85
64.93 
71.53 

1.90
2.85 
4.55 

รวม 100 74.83 74.83 7.70
 

  จากตาราง 11 พบวา คะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด หลังจาก
การสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของกลุมตัวอยาง จํานวน 36 คน มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 74.83 
คิดเปนรอยละ 74.83 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.70 ซึ่งพิจารณาจาก
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คะแนนที่ไดจากหนวยการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 34.03 คิดเปนรอยละ 85 ของคะแนน
เต็ม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.90 คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบยอย มีคาเฉลี่ยเลข
คณิตเทากับ 20.78 คิดเปนรอยละ 64.93 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.85 
และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง 
จํานวน 36 คน  มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 20.03 คิดเปนรอยละ 71.53 ของคะแนนเต็ม และมี   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.55 
 

 5.  คารอยละของจํานวนกลุมตัวอยาง ที่ไดคะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถ
ในทักษะการคิด หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
ที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปของ
คะแนนเต็ม ปรากฏผลดังตาราง 12 
 

ตาราง 12 คารอยละของจํานวนกลุมตวัอยางที่ไดคะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะ  
 การคิด หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรยีนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวันที่สงเสริม
 ทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
 
กลุมตัวอยาง จํานวน

นักเรียน 
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนน
ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

ของคะแนนเตม็ 

คารอยละของจํานวนนักเรียน
ที่ไดคะแนนตัง้แตรอยละ 70 ขึ้นไป 

ของคะแนนเตม็ 
นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 
36 31 86.11 

 
  จากตาราง 12 พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปของ
คะแนนเต็ม มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 86.11 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 6. การทดสอบจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการสอนโดยใชชุด
การเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด มีผลการเรียนรูผาน
เกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดโดยใชสถิติทดสอบ Z      
ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในตาราง 13 
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ตาราง 13 การทดสอบจํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรยีน 
 การสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด มีผลการเรียนรูผานเกณฑเปน 
 จํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด โดยใชสถติทิดสอบ Zที่ระดับนัยสําคญั .05 

 

กลุมตัวอยาง จํานวนนักเรียน 
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต
รอยละ 70 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม 

สถิติทดสอบ 
Z 

คาวิกฤต

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 

36 31 2.11 1.65

 
*ที่ระดับนัยสําคัญ .05  

 
 จากตาราง 13 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด มีผลการเรียนรูผานเกณฑเปนจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนับสําคัญ .05 
 
ตอนที่ 2 คะแนนจากแบบสอบถามเจตคติของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
  การประเมินเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     
 สําหรับแบบสอบถามวัดเจคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่
สงเสริม ทักษะการคิดผูวิจัยไดปรับปรุงแนวคิดมาจากแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
ของ  สมพร แมลงภู (2541: 203) และยุพิน พิพิธกุล (2527: 242) ลักษณะของแบบสอบถามวัดเจต
คติเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ ขอความในแบบสอบถามเปนขอความที่มี
ความหมายทางบวก ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
    1  คะแนน  เห็นดวยนอยที่สุด 
    2  คะแนน  เห็นดวยนอย 
   3  คะแนน  เห็นดวยปานกลาง 
   4  คะแนน  เห็นดวยมาก 
   5  คะแนน  เห็นดวยมากที่สุด 
 
  การประเมินเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอน ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชเกณฑการ
ประเมินผลของประคอง กรรณสูต (2538: 76-77) ดังตาราง 7 หนา 79 
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  การเมินผลเจคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ
การคิด ของกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏในตาราง 14 
   
ตาราง 14 การประเมินเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสรมิ 
     ทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง 

ขอ ขอความ X S.D. แปลผล
ดานที่ 1 เน้ือหาคณิตศาสตรในชีวติประจาํวัน  
1 เน้ือหาคณิตศาสตรสอดคลองกับสถานการณในชวีติประจําวัน 4.44 0.65 เห็นดวยมาก
2 เน้ือหาเรียงลําดับจากสถานการณที่งายไปยาก 3.75 0.65 เห็นดวยมาก
3 เน้ือหาคณิตศาสตรเหมาะสมตอการนําไปใชในชีวติประจําวัน 4.00 0.65 เห็นดวยมาก
4 นักเรียนเห็นคณุคาของคณิตศาสตรมากขึน้หลังจากเรยีนดวย  
 เน้ือหาคณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 4.00 0.83 เห็นดวยมาก
5 นักเรียนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชใน

ชีวติประจําวัน 4.17 
 

0.68 เห็นดวยมาก 
6 ความรูทางคณิตศาสตรสามารถนํามาชวยในการตัดสนิใจ

เกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวติประจําวันได 4.22 
 

0.81 เห็นดวยมาก 
7 นักเรียนทําแบบฝกและกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนุกสนาน

เพลิดเพลินและทําใหเขาในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น 4.19 
 

0.72 เห็นดวยมาก 
คาเฉลีย่เลขคณิตดานเน้ือหาคณิตศาสตรในชวีิตประจําวัน 4.11 0.71 เห็นดวยมาก
ดานที่ 2 เนื้อหาคณิตศาสตรในชีวติประจาํวันที่สงเสริมทักษะการคิด  
8 เน้ือหาคณิตศาสตรในชวีติประจําวันมีสถานการณที่ชวนให

คิด ชวนใหนาคนหา 4.03 
 

0.79 เห็นดวยมาก 
9 สถานการณในชีวติประจําวนัทําใหนักเรียนไดประยุกตใช

ความรูคณิตศาสตรที่เคยเรยีนมา 4.06 
 

0.63 เห็นดวยมาก 
10 สถานการณในชีวติประจําวนัทําใหนักเรียนไดเชื่อมโยง

ความรูวชิาคณิตศาสตรในหองเรียนสูความจริง 4.00 
 

0.75 เห็นดวยมาก 
11 คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคดิ ฝก

ตัดสินใจแกปญหาโดยนําความรูคณิตศาสตรที่เคยเรียนมาใช 4.14 
 

0.72 เห็นดวยมาก 
12 นักเรียนไดประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรชวยในการ

ตัดสินปญหาเพื่อใหไดทางเลือกหรือคําตอบที่ดีที่สุด 4.11 
 

0.80 เห็นดวยมาก 
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ตาราง 14 (ตอ) 

ขอ ขอความ X S.D. แปลผล
13 นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ไดใชจินตนาการ เกิด

กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 4.03 
 

0.67 เห็นดวยมาก 
14 สถานการณคณิตศาสตรในชีวติประจําวันทําใหนักเรียน       

ไดฝกทักษะการคิดที่หลากหลาย 4.31 
 

0.81 เห็นดวยมาก 
คาเฉลีย่เลขคณิตดานเน้ือหาคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิด 4.06 

 
0.72 เห็นดวยมาก

ดานที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู  
15 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียนเห็นคณุคา/ประโยชนของ

วิชาคณติศาสตรมากขึ้น 4.14 
 

0.75 เห็นดวยมาก 
16 กิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหนักเรียนไดเกิดการแสวงหา

ความรูดวยตัวเอง เกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ชวนคิดไมนาเบื่อ 4.14 
 

0.75 เห็นดวยมาก 
17 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด      

ที่หลากหลาย 4.36 
 

0.72 เห็นดวยมาก 
18 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียนไดฝกความรับผิดชอบ      

และทํางานเปนกลุม 4.44 
 

0.54 เห็นดวยมาก 
19 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียนอยากเรียนคณิตศาสตร

มากยิ่งขึ้น 4.03 
 

0.73 เห็นดวยมาก 
20 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียนสามารถนําไปใชไดใน

ชีวติประจําวัน 4.36 
 

0.77 เห็นดวยมาก 
คาเฉลีย่เลขคณิตดานกิจกรรมการเรียนรู 4.27 0.72 เห็นดวยมาก
คาเฉลีย่เลขคณิตรวมทั้ง 3 ดาน 4.15 0.72 เห็นดวยมาก
 
 จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามวัดเจตคติของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด มีคําถามทั้งหมด 20 ขอ แบงเปน 3 ดาน 
ดังนี้ 1) ดานเนื้อหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จํานวน 7 ขอ 2) ดานเนื้อหาคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด จํานวน 7 ขอ และ 3) ดานกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 6 ขอ  
ซึ่งผลการประเมินเจตคติของกลุมตัวอยาง เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา อยูในระดับเห็นดวยมาก 
ทั้ง 3 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.11 , 4.06 และ 4.27 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา
คาเฉลี่ยเลขคณิตรวมทั้ง 3 ดานเทากับ 4.15  แสดงวากลุมตัวอยางมีเจคติตอชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด อยูในระดับเห็นดวยมาก 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

วัตถุประสงค สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1.  เพ่ือสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ    
การคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
         2.  เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียน
โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด  
         3.  เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
  สมมุติฐานของการวิจัย 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดมีผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการ
คิดผานเกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
             กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2554 โดยการสุมแบบ
เกาะกลุม (Cluster Sampling) ซึ่งโรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีระดับ
เกง  ปานกลาง ออน อยูในหองเดียวกัน จํานวน  1 หองเรียน จากทั้งหมด  16 หองเรียน ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 36 คน 
        เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  
   1. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย  
        1.1  คูมือการใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
        1.2  หนวยการเรียนรู ประกอบดวย เอกสารการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
จํานวน 4 หนวยการเรียนรูไดแก ตัวเลขในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรกับอาหาร คณิตศาสตรกับ
การเงิน และคณิตศาสตรกับกีฬา                    
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    1.3  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ   
การคิด จํานวน  4 แผนการเรียนรู แบงเปนแผนละ 2 คาบจํานวน 1 แผน และแผนละ 4 คาบจํานวน 
3 แผน แตละแผนจะสอดคลองตามหนวยการเรียนรูแตละหนวย 
       2. แบบทดสอบ ประกอบดวย 
         2.1 แบบทดสอบยอย จํานวน 2 ฉบับ ไดแก  
            2.1.1 แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ ใช
ทดสอบหลังจากกลุมตัวอยางเรียนจบเอกสารการเรียนหนวยที่ 1-2   
           2.1.2 แบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ ใช
ทดสอบหลังจากกลุมตัวอยางเรียนจบเอกสารการเรียนหนวยที่ 3-4   
        2.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดวิชา
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 7 ขอ ใชทดสอบหลังจากกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติกิจกรรมครบทุกเอกสารหนวยการเรียน 
                  3. แบบสอบถามวัดเจตคติที่ มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด จํานวน 20 ขอ เปนแบบสอบถามวัดเจตคติของกลุมตัวอยาง 
หลังจากเรียนจบทุกเอกสารหนวยการเรียน  
   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
      1. ผูวิจัยทําการสอนกลุมตัวอยาง 1 หองเรียนจํานวน 36 คน  โดยใชชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ซึ่งแบงเน้ือหาตามหนวยการเรียนรู ดังนี้ 
    หนวยการเรียนรูที่ 1   ตัวเลขในชีวิตประจําวัน      จํานวน    2      คาบเรียน          
   หนวยการเรียนรูที่  2  คณิตศาสตรกับอาหาร        จํานวน    4      คาบเรียน 
      หนวยการเรียนรูที่  3  คณิตศาสตรกับกีฬา         จํานวน    4      คาบเรียน 
    หนวยการเรียนรูที่  4  คณิตศาสตรกับการเงิน       จํานวน    4      คาบเรียน 
    สําหรับแตละหนวยการเรียนรูจะมีเอกสารการเรียนรูใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติเปน
รายบุคคล รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายกลุม  ซึ่งผูวิจัยไดนําเอกสารการ
เรียนรูในแตละหนวยการเรียนไปตรวจใหคะแนนทุกครั้งเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการ
เรียนรู โดยกําหนดคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน แบงเปนคะแนนจากเอกสารการเรียนรูรายบุคคล 
20 คะแนน และคะแนนจากกิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 20 คะแนน 
   2.  เม่ือกลุมตัวอยางปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยไดทําการ
ทดสอบกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
        2.1 ทดสอบดวยแบบทดสอยยอยครั้งที่ 1 หลังจากกลุมตัวอยางเรียนจบหนวย
การเรียนรูที่ 1-2 แลว ใชเวลาในการทดสอบ  50 นาที คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
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       2.2 ทดสอบดวยแบบทดสอยยอยครั้งที่ 2 หลังจากกลุมตัวอยางเรียนจบหนวยการ
เรียนรูที่ 3-4 แลว ใชเวลาในการทดสอบ  50 นาที คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
        3.  เม่ือกลุมตัวอยางปฏิบัติกิจกรรม ครบทั้ง 4 หนวยการเรียนรูและทําการทดสอบ
ยอยครบทั้ง 2 ฉบับแลว  ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1  ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะ
การคิดวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม     
28 คะแนน 
        3.2 ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 10 นาที 
    4. ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากขอตอไปน้ี มาวิเคราะหโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        4.1 คะแนนหนวยการเรียนรู จากขอ 1  
        4.2 คะแนนแบบทดสอบยอย จากขอ 2.1-2.2 
       4.3 คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดวิชา
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จากขอ 3.1 
    4.4 คะแนนแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด จากขอ 3.2 
 
สรุปผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดและเจตคติ
ที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด หลังจากการสอน
โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ปรากฏผลดังนี้  
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด มีผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดผาน
เกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .05  สรุปไดวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสามารถในการเรียนเร่ืองคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิด โดยใชชุดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  2.  เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด ซึ่งประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับของ
แบบวัดเจตคติพบวา อยูในระดับเห็นดวยมาก 
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อภิปรายผล 
   1. จากการศึกษาผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิด พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลการเรียนรูดานความสามารถใน
ทักษะการคิดผานเกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ทั้งน้ีเปนผลเนื่องมาจาก  
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด  ในแตละหนวยการเรียนรู
เริ่มจากใหนักเรียนทํากิจกรรมชวนคิด เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดพื้นฐาน เชน การสังเกต  
การสํารวจ การรวบรวมขอมูล การอธิบาย การนําเสนอผลงาน เปนตน (ดังภาพประกอบ 6) หลังจากนั้น
ใหนักเรียนทําแบบฝกในเอกสารการเรียนรู โดยเริ่มจากปญหางาย ๆ เพ่ือใหนักเรียนรูจักเชื่อมโยง
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตประจําวันในแตละหนวยการเรียนรู จากนั้นครูเสนอ
สถานการณปญหาที่ซับซอนขึ้น เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น (ดังภาพประกอบ 7) 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุม เพ่ือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและฝกกระบวนการทํางานกลุม ซึ่งจะทํา
ใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกิดมโนภาพเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันและ
ไดฝกทักษะการคิดในหลายๆบริบท (ดังภาพประกอบ 8) ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหนักเรียนสามารถ
ทําแบบฝกในเอกสารการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูรายกลุมไดดี สอดคลอง กับแนวคิดของทิเซน 
และคนอื่นๆ (Thiessen; et al. 1989: 38) ที่ไดกลาวถึงการเลือกสถานการณที่นํามาใชในการเรียน
การสอนคณิตศาสตรวา ควรเปนสถานการณที่ทําใหนักเรียนสนใจ รูสึกวามีประโยชน ทาทาย       
มีความหลากหลาย มีคุณคาในเชิงนันทนาการและนักเรียนรูสึกสนุกกับการหาคําตอบ โดยการจัดการ
เรียนรูใหผานสถานการณจริงที่สอดคลองกับเน้ือหาจะถือเปนประสบการณที่มีความหมายและ       
มีความสําคัญตอการเรียนรูและทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาที่ซับซอนในชีวิตจริงได (Rey, 
Suydam; & Lindquist. 1992: 44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ตัวอยางกิจกรรมชวนคดิที่สงเสริมทกัษะการคิด 
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ภาพประกอบ 7 ตัวอยางแบบฝกในเอกสารการเรียนที่สงเสริมทักษะการคิด 
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                        ภาพประกอบ 8 ตัวอยางกิจกรรมกลุมที่สงเสริมทักษะการคิด 

 
  1.2 การออกแบบและสรางชุดการเรียนการสอนนี้ ผูวิจัยไดใชแนวทางการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักการศึกษา ไดแก ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 307- 308)  
อรพรรณ พรสีมา (2543: 25) และทิศนา แขมมณี (2546: 14) นั่นคือกําหนดสถานการณในชีวิตประจําวัน
ที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรที่นักเรียนเคยเรียนมาสรางเปนชุดการเรียนการสอน ดังน้ันจึงทําให
หนวยการเรียนรูแตละหนวยมีความนาสนใจ นักเรียนอยากเรียนรู เพราะเปนสถานการณใกลตัวนักเรียน 
นักเรียนเคยมีประสบการณมากอน โดยกิจกรรมเริ่มตนจากการนําเสนอสถานการณในชีวิตประจําวันที่
ใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรงายๆ ในการแกปญหาไปสูสถานการณที่ใชความรูทางคณิตศาสตร
ในระดับที่ซับซอนขึ้น ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเปนไปตามลําดับขั้น มีการเรียนรู
แบบคอยเปนคอยไป สงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกวา คณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมยาก และเปนวิชาที่
มีประโยชน เพราะสามารถนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดจริง โดยเฉพาะเนื้อหาคณิตศาสตร
ที่ครูนํามาใหนักเรียนไดทํากิจกรรมในหองเรียนนั้น ยิ่งเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนมาก
เทาไหร ยิ่งทําใหนักเรียนอยากฝกคิดมากเทานั้น ดังคํากลาวของ สมิทธิ์ (Smith. 1992: 157) ที่กลาววา
กระบวนการคิดของมนุษยจะทํางานไดดีที่สุด ถาสิ่งที่มนุษยคิดนั้นมีความหมายตอตนเอง และเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การคิดเกิดขึ้นในบริบทของสังคม ไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในสังคมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู การเรียนรูที่จะคิดจึงไมไดเกิดขึ้นอยาง
โดดเดี่ยว แตจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมที่บุคคลไดรับ         
        1.3 เน้ือหาการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูที่สรางขึ้นนั้น ไดเรียงลําดับเน้ือหาจาก
งายไปหายาก ทําใหชวงแรกนักเรียนสามารถพิจารณาไดวาสถานการณที่กําหนดใหนั้นเกี่ยวของกับ
วิชาคณิตศาสตรเรื่องอะไร แลวสามารถนําความรูคณิตศาสตรนั้นไปใชแกไขสถานการณในชีวิต 
ประจําวันน้ันได สําหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจัยไดใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเปน
รายบุคคลไปพรอม ๆ กันสงผลใหนักเรียนมีการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ 
ในหองเรียน นักเรียนจึงรูสึกสนุก เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และเกิดการแขงขันกันเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง ทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ สุคนธ         
สินธพานนท (2553: 21-22) ที่กลาววา ชุดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนไดใชความสามารถใน
การศึกษาหาความรูดวยตัวเอง เปนการฝกทักษะในการแสวงหาความรู ทักษะการอาน และสรุป
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ความรูอยางเปนระบบ นอกจากนี้สําหรับบางสถานการณที่นักเรียนยังไมเขาใจหรือหาขอสรุปไมได 
ผูวิจัยก็คอยตั้งคําถามนําเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดเกี่ยวกับสถานการณที่กําลัง
เผชิญ จนสามารถเขาใจและนําไปสูการสรางขอสรุปใหตนเองได  นอกจากนี้ผูวิจัยไดอนุญาตให
นักเรียนใชเครื่องคิดเลขชวยในการคํานวณ แตทั้งน้ีก็ไดเนนย้ําถึงความเขาใจของแนวการคิดในการ
แกปญหากอนที่จะใหนักเรียนใชเครื่องคิดเลขได ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วยิ่งขึ้นและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในหนวยการเรียนรูได (ดังภาพประกอบ 9) 
 

           
 

       ภาพประกอบ 9 ตัวอยางขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารหนวยการเรียนรูรายบุคคล 
 
  1.4  สําหรับกิจกรรมการเรียนรูรายกลุม ผูวิจัยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติหลังจากที่นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารการเรียนรูจบแตละหนวย สงผลใหนักเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารการเรียนรูมาใชไดดียิ่งขึ้น และกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยนําสถานการณในชีวิตจริงมากําหนดเงื่อนไขทาง
คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนไดรูจักการวางแผนการทํางาน รูจักการประเมินและปรับปรุงผลงาน 
นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรูรายกลุมยังทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนและยอมรับฟงความคิดเห็น
ระหวางสมาชิกในกลุม เกิดการชวยเหลือและสามัคคีกันในการทํางาน รวมทั้งความพยายามในอันที่
จะทํากิจกรรมใหประสบผลสําเร็จ (ดังภาพประกอบ 10) ซึ่งเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ตลอดจนความสามารถในการนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ อรพรรณ พรสีมา (2543: 25-29)  ที่ไดกลาวถึงแนวการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ไววา ควรเปดโอกาสไดนักเรียนไดทํากิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่ทําคนเดียวและทําเปน
กลุม การทํากิจกรรมเด่ียวจะชวยใหนักเรียนไดไตรตรอง ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ทําอยางรอบคอบ 
ในขณะที่การทํากิจกรรมกลุมจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันทําให
ความคิดกวางไกลขึ้น 
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ภาพประกอบ 10 ตัวอยางกิจกรรมกลุมที่เนนใหนักเรยีนไดลงมือปฏิบัติจริง สงเสริมใหนักเรียน    
 ไดรูจักการวางแผนการทํางาน รูจักการประเมินและปรบัปรุงผลงาน เปนการฝกทกัษะการคิด 
 ไดดียิ่งขึ้น 
 
 1.5  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเลขในชีวิตประจําวัน ผูวิจัย
ไดนําเสนอสถานการณของการใชตัวเลขตาง ๆ ในชีวิตประจําวันทําใหนักเรียนไดทบทวนหลักการอาน 
เขียนและใชตัวเลขในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและนอกจากนี้นักเรียนยังไดรับความรูใหมอันเกิด
จากการสรางองคความรูดวยตนเอง เห็นไดจากการทํากิจกรรมชวนคิด 1 ผูวิจัยใหนักเรียนสังเกต
หลักการอานตัวเลขแทนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตและจําแนก
ลักษณะของการอานตัวเลขไดเอง ทําใหนักเรียนรูสึกภูมิใจและเขาใจถึงการนําตัวเลขไปใชในชีวิต 
ประจําวันไดดียิ่งขึ้น (ดังภาพประกอบ 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 11 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูในเอกสารการเรียนรูหนวยที่ 1 ตัวเลขในชีวิตประจําวัน  
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 1.6  หนวยการเรียนรูที่ 2 คณิตศาสตรกับอาหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนนการนําสถานการณจริงที่อยูใกลตัวนักเรียนและนักเรียนคุนเคยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด ดวยการใหนักเรียนไดสํารวจ อภิปราย มีการกระตุนดวยคําถามของครู
แลวใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด  กิจกรรมชวนคิดชวยใหนักเรียนไดรูจักการเชื่อมโยง รวบรวม
ขอมูลซ่ึงเปนสถานการณเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนเคยพบมา แลวนําเสนอความคิดออกมา ในรูป
ของภาษาพูดและภาษาเขียน ผลจากการจัดกิจกรรมพบวานักเรียนสวนใหญมีความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น ในบางสถานการณที่สามารถหาคําตอบไดหลายแนวทาง นักเรียนตางชวยกันแสดง
แนวคิดและชวยกันเสนอแนะ มีการโตแยง แสดงความคิดเห็นหาเหตุผลสนับสนุนหรือคัดคาน
แนวทางแกปญหา สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและใชภาษาอธิบายหรือแสดงเหตุผลประกอบแนวคิด
เพ่ือตอบคําถามทั้งจากครูและนักเรียนดวยกันอยูเสมอ (ดังภาพประกอบ 12) 
 

              
 
ภาพประกอบ 12 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูในเอกสารการเรียนรูหนวยที่ 2 คณิตศาสตรกับอาหาร 

 
 1.7  สําหรับหนวยการเรียนรูที่ 3 คณิตศาสตรกับกีฬา ผูวิจัยไดเสนอสถานการณ
เกี่ยวกับสนามกีฬา ใชเปนโจทยปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากเปนเนื้อหาที่
นักเรียนเคยเรียนมาแลวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูและทักษะ
ที่มีมากอนของนักเรียน จึงทําใหนักเรียนสามารถคิดหาวิธีการหรือมีแนวทาง ขั้นตอน รูจักวางแผน
ในการคนหาคําตอบที่ดี  ในกิจกรรมดังกลาวนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ หรือ
ความสมเหตุสมผลความเปนไปไดของคําตอบ  ทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด เชนแบบฝกใน
หัวขอลูวิ่งกับคณิตศาสตร  นักเรียนไดฝกการคํานวณระยะทางวิ่ง การตอระยะ การหาระยะวิ่งตัดลู 
ของแตละชองวิ่ง หรือการหาคําตอบเปนตน ทําใหนักเรียนไดเห็นตัวอยางเกี่ยวกับนําความรูเร่ือง
วงกลมไปใชในชีวิตประจําวัน กอใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและเห็นคุณคาหรือประโยชนของวิชา
คณิตศาสตรตอสถานการณในชีวิตประจําวัน (ดังภาพประกอบ 13) 
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ภาพประกอบ 13 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูในเอกสารการเรียนรูหนวยที่ 3 คณิตศาสตรกับกีฬา 
 
 1.8 หนวยการเรียนรูที่ 4 คณิตศาสตรกับการเงิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนแตละคนมีโอกาสถามตอบ
และวิพากษวิจารณกันในชั้นเรียน เชน แบบฝก ในหัวขอการทําบัญชีรายรับรายจาย นักเรียนมี
โอกาสไดโตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหนักเรียนไดเห็นมุมมองที่แตกตางกันและหลากหลาย
จากเพื่อนคนอ่ืน ๆ สงผลใหนักเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น นักเรียนรูจักเลือกใชวิธีที่เหมาะสมใน    
การแกปญหา  หรือกิจกรรมการเรียนรูรายกลุมเร่ือง “เงินทองของนอกกาย แตเปนปจจัยแหงชีวิต” 
ที่สงเสริมใหนักเรียนฝกการวางแผนและปรับปรุงผลงานไดเปนอยางดี นักเรียนไดฝกการสราง 
ความชัดเจนในแนวคิดของตนเองเพื่อตอบคําถามหรืออธิบายใหเพ่ือนในกลุมทราบในมุมมองและ
แนวคิด นักเรียนในกลุมมีโอกาสไดสงเสริมสนับสนุนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซึ่งมีสวนในการกระตุน
ใหนักเรียนเกิดการคิดและเรียนรูไดดียิ่งขึ้น(ดังภาพประกอบ 14) 
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ภาพประกอบ 14 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูในเอกสารการเรียนรูหนวยที่ 4 คณิตศาสตรกับการเงิน 
 
 2.  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการสอนโดยใชชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด ซึ่งประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับ
ของแบบวัดเจตคติ อยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากชุดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น ไดเนนการนําเสนอสถานการณในชีวิตประจําวันมาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให
นักเรียนเขาใจและเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนเห็นประโยชนหรือคุณคาของวิชาคณิตศาสตรที่
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งเน้ือหาคณิตศาสตรก็สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ
ในชีวิตประจําวัน สงผลใหนักเรียนรูสึกสนุกในการเรียน ไมเครียด และเปนอิสระในการเรียนรู        
(ดังภาพประกอบ 15) สอดคลองกับทิเซน และคนอื่นๆ (Thiessen; et al. 1989: 38) ไดกลาวถึง
นักเรียนที่ไดเผชิญกับสถานการณจริง จะทําใหนักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งที่กําลังเรียน 
อีกทั้งมองเห็นวาคณิตศาสตรสัมพันธกับการใชชีวิตประจําวันทั้งทางตรงและทางออมอยางไร รวมทั้ง 
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อดัม และแฮมม (Adam; & Hamm. 1990: 33) ก็ไดกลาวถึงการใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมวาจะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการแกปญหามากกวาการใหนักเรียนแกปญหาเพียง
คนเดียว และการประสบผลสําเร็จในการแกปญหาจะนําไปสูการมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรได 

 
ภาพประกอบ 15 ตัวอยางการจัดกิจกรรมในชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 
 ที่สงเสริมทักษะการคิด ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 
ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดขอสังเกตบางประการจากการ
วิจัย ดังนี้ 
 1.  สถานการณในแตละหนวยการเรียนรูที่ตองใชความรูคณิตศาสตรที่ซับซอนใน       
การแกปญหา ผูวิจัยสังเกตพบวา นักเรียนมีความทาทายที่จะพยายามแกปญหาในสถานการณนั้น
ดวยตนเอง และนักเรียนสวนใหญเขาใจและรูวิธีแกปญหา แตไมรูจะเขียนอธิบายแนวคิดของตน
อยางไร ทําใหติดขัดและใชเวลานาน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนยังไมคุนเคยกับลักษณะของ
สถานการณที่ตองใชขอมูลจากหลาย ๆ สวน มาประกอบการตัดสินใจแลวเขียนเปนลําดับขั้นตอน
เพ่ือนําเสนอความคิดของตนเองในรูปของการแสดงวิธีทํา ดังน้ันในครั้งแรก ๆ ผูวิจัยจึงตองคอยใช
คําถามนําเพื่อกระตุนใหนักเรียนมองเห็นแนวทางและลําดับขั้นตอนในการเขียนแสดงแนวคิด            
และเม่ือนักเรียนมองเห็นลําดับขั้นตอนของการเขียนแลว ในสถานการณตอไปนักเรียนสวนใหญก็
สามารถเขียนแสดงแนวคิดของตนเองไดเอง แตก็ยังมีนักเรียนกลุมออนที่ผูวิจัยตองคอยใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมบางและใหนักเรียนกลุมเกงชวยเหลือเพ่ือนในกลุมออน ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิด
ไปพรอม ๆ กันได 
 2.  สําหรับกระบวนการจัดการเรียนรู เน่ืองจากแตละแผนการจัดการเรียนรูใชเวลา 4 คาบ
เรียน ยกเวนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ตัวเลขในชีวิตประจําวัน ใชเวลา 2 คาบเรียน จึงไมมีปญหา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนแผนการจัดการเรียนรูที่ 2- 4 ถึงแมนักเรียนจะสนใจใน
บทเรียน แตเน่ืองจากใชเวลามากเกินไป จึงทําใหนักเรียนรูสึกลาจากการทํากิจกรรม ผูวิจัยจึงให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูใหเสร็จเปนรายคาบแลวหยุดพัก จากนั้นจึงทํา
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูของคาบตอไป ทําใหนักเรียนไดพักและไมมีปญหาเรื่องการเบื่อ
หรือไมอยากเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู จึงเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว   
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  3.  ในการทํากิจกรรมกลุมเนื่องจากวาเปนการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทุกกลุม
ไดรับเง่ือนไขทางคณิตศาสตรของสถานการณที่เหมือนกัน แตละกลุมจึงเกิดการแขงขันกันเอง ทํา
ใหการทํากิจกรรมกลุมแตครั้งมีความสนุกสนาน นักเรียนไดผอนคลาย สามารถแสดงความคิดเห็น
ไดเต็มที่ ไดพูดคุยแลกเปลี่ยน รูจักการประเมินและปรับปรุงผลงานของกลุมตนเอง และผูวิจัยสังเกต
พบวา เม่ือแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาหองเรียน สมาชิกในหองใหความสนใจดีมาก คอย
ซักถามวาทําอยางไร ผลเปนอยางไร และกลุมที่กําลังนําเสนอก็สามารถใหคําตอบที่ชัดเจน 
เนื่องจากวาไดลงมือปฏิบัติจริงทุกคน และนอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการนําเสนอ
ผลงานไดดียิ่งขึ้น เห็นไดชัดจากนักเรียนหญิงคนหนึ่ง เปนนักเรียนที่เรียนเกง แตนําเสนอผลงาน
หนาหองเรียนไดไมคอยดี เน่ืองจากเสียงเบาและไมมีความมั่นใจในการพูด แตจากการที่นักเรียนได
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทําใหนักเรียนหญิงคนนั้นมีความกลาและมั่นใจในการนําเสนอผลงานหนา
หองเรียน เห็นไดจากเพื่อน ๆ ในหองตั้งใจฟงมาก ปรบมือใหดวยเสียงอันดัง พรอมบอกวา “เปน
ครั้งแรกที่รายงานหนาหองเรียนไดดีมาก” แสดงวากิจกรรมกลุมที่สรางขึ้นสงเสริมใหนักเรียนไดฝก
ทักษะการนําเสนอผลงานไดเปนอยางดี 
 4.  ในการทําแบบทดสอบยอยทั้งสองคร้ัง ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังจากที่
นักเรียนเรียนจบตามหนวยการเรียนรูที่ 1-2 และ 3-4  ตามลําดับ ทําใหนักเรียนสามารถนําความรู
และทักษะที่ไดรับมาใชในการทดสอบแตละครั้งได แตเน่ืองผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบทันทีหลัง
เรียนจบหนวยการเรียนในวันนั้น ทําใหนักเรียนเหนื่อย การเขียนแสดงแนวคิดจึงไมเปนระบบ 
รวมทั้งผูวิจัยไดอนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องคิดเลขชวยในการคํานวณได ทําใหนักเรียนเขียนอธิบาย
แนวคิดแบบสั้น ๆ สงผลใหเม่ือตรวจใหคะแนน นักเรียนไดคะแนนนอย(ดังตารางที่ 9 หนา 82) ทั้งๆ 
ที่คําตอบถูกตอง 
 5.  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนจํานวน 5 คน ที่ไดคะแนนผลการเรียนรูดานทักษะการคิด
นอยกวา 70 คะแนนของคะแนนเต็ม ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสถานการณปญหาที่นํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนสวนใหญเปนสถานการณที่ตรงตามสภาพจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งแตกตางจากปญหา
ที่นักเรียนเคยเรียนในหองเรียน ที่มีลักษณะสั้น ๆ เพ่ือใชฝกทักษะการคํานวณหรือฝกการแก
แกปญหาในเนื้อหาที่เรียนโดยเฉพาะ นักเรียนจึงขาดประสบการณและไมคุนเคยกับสถานการณ
ลักษณะนี้  ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานและทําความเขาใจสถานการณนอย  และผล
จากการวิเคราะหขอมูลจากการเขียนตอบของนักเรียนกลุมน้ีพบวา นักเรียนไมสามารถเขียน
ขอความเพื่อสื่อความหมายของสิ่งที่รับรูไดอยางถูกตองเปนขั้นตอน ไมสามารถเรียบเรียงลําดับการ
เขียนไดเองหรือเม่ือไมมีตัวอยางใหดู ดังน้ันครูจึงควรจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนใหกับนักเรียนกอน เพ่ือใหนักเรียนคุนเคยและเห็นความสําคัญของการเขียนยิ่งขึ้น และยังชวย
ใหครูเห็นความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองของนักเรียนไดงานขึ้นดวย อันจะเปนนําไปสูการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
  1.  ขอเสนอแนะทั่วไป  
  1.1  ชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นสามารถที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนําความรูวิชาคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี เน่ืองจากนักเรียน
ไดเรียนรูเน้ือหาคณิตศาสตรจากสถานการณจริง ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคลองกับโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ที่เนนการประเมินความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการใชชีวิตประจําวัน 
ดังน้ันเพื่อเปนการเตรียมความพรอมนักเรียนสําหรับการประเมินในโครงการดังกลาว ครูจึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบดังกลาวนี้ควบคูไปกับการสอนในชั้นเรียน 
      1.2 เพ่ือใหสถานการณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนมากที่สุด ผูวิจัยควรศึกษาสภาพแวดลอมหรือเรียนรูวัฒนธรรมของนักเรียนในเบื้องตน 
เพ่ือ ใหสถานการณที่สรางมีความสอดคลองกับบริบทแวดลอมของนักเรียนมากที่สุด ซึ่งจะทําให
นักเรียนรูสึกคุนเคยและเห็นประโยชนของการนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้น 
                1.3 ชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้น สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอน ทั้งใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนได เพ่ือใหเปนประโยชนตอการเรียนรูของ
นักเรียน และการใชควรพิจารณาถึงความเหมาะสมดานเนื้อหา ความสอดคลองกับสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน ระดับความยากงายใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งปริมาณของเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับเวลา 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
  2.1 ควรมีการสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะ
การคิดสําหรับสถานการณอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน คณิตศาสตรกับดนตรี คณิตศาสตรกับ      
การออกแบบ คณิตศาสตรกับการเกษตร เปนตน  
  2.2 ควรมีการสรางชุดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่
สงเสริมทักษะการคิด ในเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งใหลึกซึ้งและครอบคลุมสถานการณใหมากที่สุด 
  2.3 การวิจัยตามแนวทางนี้ สามารถที่จะเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระการเรียนรู โดยใช
ทักษะและกระบวนการที่หลากหลายได 
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                                                 รายนามผูเช่ียวชาญ 
 
 รายนามผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร ที่อนุเคราะหตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา
และความเหมาะสมของชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสรมิทักษะการคดิ        
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ความเหมาะสมของแบบ 
ทดสอบยอยและแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูดานความสามารถในทักษะการคิดวิชาคณติศาสตรใน
ชีวติประจําวัน และการใชขอคําถามในแบบสอบถามวดัเจตคตทิี่มีตอชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิด สาํหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีดังนี้  
 1. อาจารย ดร. สายัณห  โสธะโร 
     ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. รองศาสตราจารย ดร. สมวงษ แปลงประสพโชค 
      ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
   3. อาจารย ดร. จิณดิษฐ ลออปกษิณ 
     ภาควิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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   ภาคผนวก ข 

       คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
-  คาดัชนีความสอดคลองของขอสอบ (IOC) 
-  คาความยากงาย (p) 
-  คาอํานาจจําแนก (r)   
-  คาความเชือ่ม่ันโดยใชวิธกีารหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) 

                                  ของครอนบัค (Cronbach) 
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การหาคุณภาพของแบบทดสอบยอย 
และแบบทดสอบผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด 

 
  การหาคุณภาพของแบบทดสอบยอยและแบบทดสอบผลการเรียนรูดานความสามารถใน
ทักษะการคิด  ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1. นําแบบทดสอบที่สรางขึน้เสนอตอกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC; Index of Objective Congruence) 
โดยพิจารณาแบบทดสอบที่สรางขึ้นสอดคลองกับเนือ้หาและจุดประสงคการเรียนรูในชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดหรือไม โดยใชเกณฑในการพิจารณา
ดังนี้ 
     คะแนน  +1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงค 
     คะแนน   0   หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบนัน้วัดไดสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงค 
    คะแนน   -1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดไมสอดคลองตามเนื้อหาและจุดประสงค 
    คํานวณคา IOC รายขอ แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใชสูตร 

    IOC  = 
Ν
∑R  

 เม่ือ  IOC     แทน   ดัชนีความสอดคลอง 
   ∑R   แทน   ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
      N       แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

ตาราง 15 คาดัชนีความคลองของแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1  
 

แบบทดสอบขอที่ 
ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

คา IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 
2 
3 
4 
5 
6 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1
+1 
0 
+1 
+1 
+1 

+1
+1 
0 
+1 
+1 
+1 

1.00 
1.00 
0.33 
1.00 
1.00 
1.00 

ใชได
ใชได 
ใชไมได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
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ตาราง 16 คาดัชนีความคลองของแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2  
 

แบบทดสอบขอที่ 
ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

คา IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 
2 
3 
4 
5 
6 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

0
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ใชได
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 
ตาราง 17 คาดัชนีความคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด 
     วิชาคณิตศาสตรในชวีิตประจําวัน   

แบบทดสอบขอที่ 
ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

คา IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
0 
+1 
+1 
+1 

+1
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 

ใชได
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 
หมายเหตุ    คะแนน  +1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบนั้นวัดไดสอดคลองตามจุดประสงค 
        คะแนน   0   หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบนัน้วัดไดสอดคลองตามจุดประสงค 
        คะแนน  -1   หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบนั้นวดัไดไมสอดคลองตามจุดประสงค 



121 

 2. หาคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน (α )ของแบบทดสอบ  
        2.1 คาความยากงาย (p) ของขอสอบอัตนัยหาไดจากสูตร  

)XX(N2
)NX2(S+S

=p
minmax

minLU

-
-

 

   เม่ือ   p       แทน  คาความยากงาย 
   US  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมเกง 
   LS  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมออน 
   maxX  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
    minX  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 

        2.2  คาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบอัตนัยหาไดจากสูตร 

 
)XX(N

SS
=r

minmax

LU

-
-

 

   เม่ือ   r   แทน คาอํานาจจําแนก  
     US  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมเกง 
   LS  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมออน 
   maxX  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
    minX  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 

         2.3 คาความเชื่อม่ัน (α ) ของขอสอบอัตนัย ใชวธิีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา                
(α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) จากสูตร 

      ( ) ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−Κ
Κ

= ∑
2

2

1
1 t

i

S
S

α  

  เม่ือ α  แทน คาความเชื่อม่ัน 
             K แทน จํานวนขอของขอสอบอัตนัย 
      ∑ 2

iS  แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 
        2

tS  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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ตาราง 18  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน(α )ของแบบทดสอบยอย 
 

ขอที่ 
แบบทดสอบยอย

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
p r p r 

1 
2 
3 
4 
5 

.4 

.6 
.72 
.72 
.57 

.2

.4 

.3 
.37 
.27 

.58

.55 

.43 

.63 

.39 

.23

.43 

.25 
.7 
.28 

 
  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบอตันัย คํานวณโดย 
วิธีการหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีคาเทากับ .51 
  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 ซึ่งเปนแบบทดสอบอตันัย คํานวณโดย 
วิธีการหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีคาเทากับ .70 
 
ตาราง 19  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผล 
     การเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดวิชาคณติศาสตรในชวีิตประจําวัน   

ขอที่ p r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

.58

.65 

.45 

.44 
.7 
.57 
.53 
.55 

.45 
.3 
.85 
.23 
.2 
.27 
.3 
.23 

 
  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคดิวิชา
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนั ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย คํานวณโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา  (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีคาเทากับ .63 
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 ภาคผนวก ค  
                               ขอมูลที่ไดจากการวิจัย 
- คะแนนจากหนวยการเรียนรู 
- คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอย 
- คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด  
- คะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด 
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ตาราง 20  คะแนนจากหนวยการเรียนรู คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบงเปนคะแนนจากการทําเอกสาร 
     การเรียนรู (รายบุคคล) และคะแนนจากการทํากิจกรรมการเรียนรู (รายกลุม) 

นักเรียนคน
ที่ 

คะแนนหนวยการเรียนรู
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) เอกสารการเรียน (20 

คะแนน) 
กิจกรรมการเรียน (20 
คะแนน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

19 
19 
20 
18 
19 
16 
16 
17 
18 
20 
16 
19 
18 
15 
17 
15 
17 
16 
18 
19 
16 
19 
19 
11 
17 
14 
17  

15
15
15
17
15
18
18
18
17
18
18
16
17
16
16
17
17
16
18
16
17
16
17
16
16
17
16

34 
34 
35 
35 
34 
34 
34 
35 
35 
38 
34 
35 
35 
31 
33 
32 
34 
32 
36 
35 
33 
35 
36 
27 
33 
31 
33 
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ตาราง 20  (ตอ) 

นักเรียนคน
ที่ 

คะแนนหนวยการเรียนรู
คะแนนรวม 
(40 คะแนน) เอกสารการเรียน (20 

คะแนน) 
กิจกรรมการเรียน (20 
คะแนน) 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

18 
18 
19 
20 
16 
17 
19 
19 
18 

17
14 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
15 

35 
32 
36 
36 
33 
34 
36 
36 
33 
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ตาราง 21 คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอย คะแนนเต็ม 32 คะแนน แบงเปน คะแนนจากการทํา 
    แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 16 คะแนน และคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอย 
 ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
 

นักเรียนคน
ที่ 

คะแนนแบบทดสอบยอย คะแนนรวม
(32 คะแนน)ครั้งที่ 1 (16 คะแนน) ครั้งที่ 2 (16 คะแนน)

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

14 
14 
14 
14 
14 
11 
11 
11 
14 
11 
14 
12 
16 
9 
12 
11 
11 
13 
12 
15 
14 
15 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
11 
16 
12 
10 
12 
13 
14 
15 

  

9
9
10
9
7
10
9
5
9
11
7
8
8
8
8
2 
5
6
4
9
9
9
9
7
7
8
7
9
9
9
9
7
9
10
11
8

23 
23 
24 
23 
21 
21 
20 
16 
23 
22 
21 
20 
24 
17 
20 
13 
16 
19 
16 
24 
23 
24 
21 
19 
19 
20 
20 
21 
20 
25 
21 
17 
21 
23 
25 
23 

 



127 

ตาราง 22 คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูดานความสามารถในทักษะการคิด  
 คะแนนเต็ม 28 คะแนน  
 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถ
ในทักษะการคิด( 28 คะแนน)

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

20
20 
20 
22 
25
20
21
16
20
22
22
21
21
16
18
7
7
21
23
23
23
22
23
7
25
23
23
23
16
23
21
20
23
22 
19
23
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ตาราง 23 คะแนนผลการเรยีนรูดานความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
     คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปนคะแนนจากหนวยการเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนน
 จากแบบทดสอบยอย คะแนนเต็ม 32 คะแนน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
 ดานความสามารถในทักษะการคิด คะแนนเต็ม 28 คะแนน 
 
นักเรียน
คนที ่

หนวยการ
เรียนรู 

(40 คะแนน) 

แบบทดสอบ
ยอย 

(32 คะแนน) 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูดาน 
ความสามารถในทักษะการคิด 

(28 คะแนน) 

ผลการเรียนรูดานความ
สามารถในทักษะการคิด

(100 คะแนน) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

34 
34 
35 
35 
34 
34 
34 
35 
35 
38 
34 
35 
35 
31 
33 
32 
34 
32 
36 
35 
33 
35 
36 
27 
33 

 

23 
23 
24 
23 
21 
21 
20 
16 
23 
22 
21 
20 
24 
17 
20 
13 
16 
19 
16 
24 
23 
24 
21 
19 
19 

 

20
20 
20 
22 
25
20
21
16
20
22
22
21
21
16
18
7
7
21
23 
23 
23
22
23
7
25

77
77
79
80
80
75
75
67
78
82
77
76
80
64
71
52
57 
 72
75 
82 
79
81
80
53
77
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ตาราง 23 (ตอ) 

 
 

นักเรียน
คนที ่

หนวยการ
เรียนรู 

(40 คะแนน) 

แบบทดสอบ
ยอย 

(32 คะแนน) 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูดาน 
ความสามารถในทักษะการคิด 

(28 คะแนน) 

ผลการเรียนรูดานความ
สามารถในทักษะการคิด

(100 คะแนน) 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

31 
33 
35 
32 
36 
36 
33 
34 
36 
36 
33 

  

20 
20 
21 
20 
25 
21 
17 
21 
23 
25 
23 

 

23
23
23
16
23
21
20
23
22
19 
23

74
76
79
68
84
78
70
78
81
80
79
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ภาคผนวก ง 
การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดมีผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการ
คิดผานเกณฑเปนจํานวนรอยละ 70 ขึ้นไปของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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การทดสอบสมมติฐานที่วานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการสอนโดยใชชุด
การเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดมีผลการเรียนรูดาน
ความสามารถในทักษะการคิดผานเกณฑเปนจํานวนรอยละ 70 ขึ้นไปของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  
โดยใชสถิติทดสอบ Z 

สมมติฐาน คอื   7.0≤p:H0  

     7.0>p:H1  

 สถิติทดสอบ Z =  

n
)p1(p

pp̂

00

0
-

-
 

 เม่ือ  p̂    แทน  สัดสวนของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนผลการเรียนรูดาน 
                                  ความสามารถในทักษะการคิดผานเกณฑเปนจํานวนรอยละ 70 ขึ้นไป      
                                  ของคะแนนเตม็ 
         0p   แทน  สัดสวนของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ตองการทดสอบ 
   N    แทน  จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 เพราะวา  86.0=
36
31=p̂  , 70.0=p0    และ  36=n  

 ดังนั้น         Z =  11.2=

36
)30.0(70.0

70.086.0
=

n
)p1(p

pp̂
00

0 -
-

-
 

  เนื่องจาก    645.1=Z 05.    

  และ          645.1>11.2  

   เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธ  0H น่ันคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2ที่มีผลการเรียนรู

ดาน ความสามารถในทักษะการคิดผานเกณฑ มีจํานวนมากกวาจํานวนรอยละ 70 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 
ที่สงเสริมทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
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ชุดการเรยีนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ท่ีสงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปท่ี 2 

 
 

 

 
 
 
 

 
นางสาววาสนา วงษาไชย 
นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีติประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 เปนชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นสําหรับเปนเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือศึกษาผล
การเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดและศึกษาเจตคตทิี่มีตอชุดการเรียนการสอนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ในชุดการเรียนน้ีประกอบดวย 

1. แนวทางการใชชุดการเรยีนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวันที่สงเสริม 
ทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 2. แผนการจัดการเรียนรู                   จํานวน   4  แผน 
 3. เอกสารการเรียนรูและกจิกรรมการเรียนรู                จํานวน   4   ชุด 
 4. แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 หลังการเรียนเอกสารที่ 1-2      จํานวน   1   ชุด 
 5. แบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 หลังการเรียนเอกสารที่ 3-4      จํานวน   1   ชุด 
 6. แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูดานความสามารถในทักษะการคิด     จํานวน   1   ชุด 

7. แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันที่ 
สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน  1 ชุด 
 โดยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 เปนชุดการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนใชรวมกนั 
 
 

 
 

เน้ือหาของชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสรมิทักษะการคดิ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แบงเน้ือหาออกเปน 4 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย 

1. หนวยการเรียนรูที่  1  ตัวเลขในชวีติประจําวัน   จํานวน   2   คาบ 
2. หนวยการเรียนรูที่  2  คณิตศาสตรกับอาหาร   จํานวน   4   คาบ 
3. หนวยการเรียนรูที่  3  คณิตศาสตรกับกีฬา   จํานวน   4   คาบ 
4. หนวยการเรียนรูที่  4  คณิตศาสตรกับการเงิน   จํานวน   4   คาบ 

 
 
 

ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

แนะนําชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เนื้อหาของชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
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  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีติประจําวัน
ที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดกําหนดแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไวในแผนการจดัการเรียนรู และมีลําดับขัน้ตอนการใชชุดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังนี้ 

1. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในชีวติประจาํวัน 
ที่สงเสริมทักษะการคิด แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-2  ซึ่งสอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 1-2 
จํานวน 6  คาบเรียน เม่ือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเสรจ็ใหนักเรียนทาํ
แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 แบบอัตนัยจํานวน  4 ขอ ใชเวลาทดสอบ  1 คาบ 

2. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 
ที่สงเสริมทักษะการคิด แผนการจัดการเรียนรูที่ 3-4  ซึ่งสอดคลองกับหนวยเรียนรูที่ 3-4 จํานวน 8  
คาบเรียน เม่ือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเสร็จใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ยอยครั้งที่ 2 แบบอัตนัยจํานวน  4 ขอ  ใชเวลาทดสอบ  1 คาบ 

 3. เม่ือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหนักเรียนทํา 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด แบบอัตนัยจํานวน 7 ขอ ใชเวลา
ทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นใหนักเรียนตอบแบบสอบถามวัดเจตคตทิี่มีตอชุดการเรียน
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 
ขอ ใชเวลา  10  นาที 
 4.ในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในเอกสารการเรียนรายบุคคลและกิจกรรมการ
เรียนรูรายกลุม ใหนักเรียนปฏิบัติดวยความตั้งใจและทาํใหเสร็จภายในคาบเรียนแลวสงครทูุกครั้ง
เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคดิของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
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  ผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในทักษะการ
คิดของนักเรียนที่ไดรับจากการเรียนดวยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีติประจําวันที่สงเสริม
ทักษะการคิด โดยพิจารณาคะแนนจาก ตารางขางลาง ดังนี้ 
1. คะแนนจากหนวยการเรียนรู 
    1.1  คะแนนจากเอกสารการเรียนรู (รายบุคคล) 
    1.2  คะแนนจากกิจกรรมการเรียนรู (รายกลุม)

40 
20 
20 

2. คะแนนจากการทําแบบทดสอบ ประกอบดวย 
     2.1 คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอย 
         -  คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 
        -  คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 
    2.2 คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถใน 
         ทักษะการคิด 

60 
32 
16 
16 
28 

 
   
 

คะแนน / 
ความหมาย เกณฑการตรวจใหคะแนน 

4   มากที่สุด เขียนอธิบายแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอยางชัดเจน แนวคดิ
สอดคลองกับสถานการณ ไดคําตอบที่สมบูรณ  

3   มาก เขียนอธิบายแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอยางชัดเจน แนวคดิ
สอดคลองกับสถานการณ แตยังไดคําตอบที่ไมสมบูรณ หรือมีความ
ผิดพลาดในการคํานวณทําใหไดคําตอบที่ไมถูกตอง 

2   ปานกลาง มีความพยายามในการเขียนอธิบายแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ
เปนสวนใหญ แนวคิดสอดคลองกับสถานการณ แตยังไดคําตอบที่ไม
สมบูรณ หรือมีความผิดพลาดในการคํานวณทําใหไดคาํตอบที่ไม
ถูกตอง 

1   นอย มีความพยายามในการเขียนอธิบายแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ
บางบางสวน แตแนวคิดยังไมสอดคลองกับสถานการณ หรือไดคําตอบ
ที่ไมสมบูรณ หรือไดคําตอบที่ถูกตองที่อาจจะมาจากการเดา 

0   ปรับปรุง ไมมีรองรอยการเขียนตอบ ไมรูจะอธิบายอยางไร หรือแสดงแนวคิดไม
เกี่ยวของกับคาํถามเลย 

การเก็บคะแนนและการประเมินผลการเรียนรู 
ดานความสามารถในทักษะการคิด 

เกณฑการตรวจใหคะแนนเอกสารการเรียนรูและแบบทดสอบอัตนัย 
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เกณฑ หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด รอยละ 70ของ

คะแนนเต็ม 
นักเรียนที่มีผลการเรยีนรูดานความสามารถในทักษะการคิดผานเกณฑ หมายถงึ นักเรยีน

ที่ไดคะแนนผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิดตั้งแตรอยละ  70  ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
 

 
 
 
 1. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ชีวติประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ครูควรศึกษาเนื้อหาใน
แตละหนวยการเรียนรู รวมทั้งแบบฝกและกิจกรรมการเรียนรูในเอกสารหนวยการเรียนรูและศึกษา
แผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียดทั้งนีเ้พ่ือเปนแนวทางในการนําชุดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นไปใช 
 2. ครูควรเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของนักเรียนคอยสังเกตและใหคําแนะนํา
ตามความเหมาะสมแกนักเรียนในการทําเอกสารการเรียนรายบุคคลและกิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 
พรอมทั้งใชคาํถามกระตุนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิด 
 3.  ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และมีอิสระในการแสดง
ความสามารถในการใชทักษะการคิด เนนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู เชน การตอบ
คําถามและมีโอกาสไดแสดงความสามารถอยางทั่วถึง มีการเสริมแรงเม่ือนักเรียนประสบผลสําเรจ็ใน
การปฏิบัติกิจกรรม สําหรับในการทําเอกสารการเรียนรายบุคคลและกิจกรรมกลุมทุกครั้งควรให
นักเรียนทําดวยตนเองใหเสร็จและสงภายในคาบเรยีนสุดทายทุกครัง้เพ่ือใหเกิดความเที่ยงตรงใน
การวัดผลประเมินผลมากทีสุ่ด  

ลําดับ
ที่ 

รายการที่ประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
1 0 

1 มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายรวมกัน  
2 มีการแบงหนาที่และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุม  
3 มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน ทํางานเสร็จตามเวลา  
4 ผลงานมีความสมบูรณ ถูกตอง  
5 มีความนาสนใจในการนําเสนอ  

รวม 

ขอเสนอแนะในการใชชุดการเรียนการสอนสําหรับครู 

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายกลุม 
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 4. สําหรับในการทํากิจกรรม ชวนคิด มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนเขาใจและเห็นมโนภาพ
ระหวางเหตุการณในชีวิตประจําวันกับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ครูตองใหนักเรียนชวยกันเสนอ
เหตุการณในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับความรูวิชาคณิตศาสตรในเอกสารหนวยการเรียนรูนั้น ๆ  
ซึ่งคําตอบของนักเรียนอาจจะหลากหลาย ครูตองพยายามเสนอตัวอยางสถานการณที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหนักเรียนไดคําตอบที่ครอบคลุมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยการ
เรียน 
 5. ในการดําเนินการหาคําตอบของแบบฝกแตละขอ นักเรียนอาจจะมีวิธีการหาคาํตอบดวย
วิธีที่หลากหลายขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของนักเรียนแตละคน  ครูตองใหนักเรียนชวยกันเสนอ
แนวคิดและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาคําตอบของแตละวิธี   
 6. ในการทํากิจกรรมการเรียนรูรายกลุม ครูตองคอยสังเกตและกระตุนใหนักเรียนทุกคนใน
กลุมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมนั้น และเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมกลุมเปนไปดวยความเรียบรอย 
ครูตองใหนักเรียนปฏิบตัิตามขอตกลงและเงื่อนไขของแตละกิจกรรมการเรียนรู  
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ตัวเลขในชวีิตประจําวัน 
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ตัวเลขในชวีติประจําวัน     กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                   เวลา  2  ชั่วโมง                                  
1. สาระสําคัญ  

ในชีวิตของทุกคนจะตองพบปะกับการใชตัวเลขในชีวิตประจําวันหลากหลายรูปแบบ ไมวา
จะเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร การเดินทาง การซื้อสิ่งของ ลวนแตตองผานตากับตัวเลขทั้งน้ัน 
เพียงแตวาเราจะเห็นหรือเลือกใชตัวเลขแบบใดเทานั้นเอง  

ดังน้ันการอานตัวเลขไดอยางถูกตองจึงถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหการนําเสนอ
ขอมูลเชิงตัวเลขตาง ๆ ที่เราเกี่ยวของนั้นถูกตองหรือผิดพลาดนอยที่สุด เพราะถาแมเพียงแตเรา
เขียนหรืออานพลาดไปนิดเดียว นั่นยอมหมายถึงความสูญเสียอยางมากมายมหาศาลได 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     
 2.1 ดานความรูทางคณติศาสตร 

เขาใจหลักการอาน เขียนและใชตวัเลขในชีวติประจําวนัอยางถูกตอง 
2.2 ดานทักษะ/ กระบวนการทางคณติศาสตร 

- สามารถอาน เขียน และใชตัวเลขในชวีิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
- สามารถสังเกต และรวบรวมขอมูลเกี่ยวการใชตวัเลขตางๆในชวีติประจําวันแลว 

เชื่อมโยงเปนเรื่องราวโดยใชขอความของตนเอง 
 2.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- มีสวนรวมและมีความรับผดิชอบในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- ชวยเหลือและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานเปนกลุมได 
- มีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน กลาแสดงออกในการทํากิจกรรม 

3. สาระการเรียนรู 
 3.1 ตัวเลขเชงิปริมาณ เปนตัวเลขของขอมูลที่แสดงปริมาณหรือขนาดที่สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ในลักษณะมากกวา นอยกวาหรือเทากับ  เชน แสดงจํานวนเงิน แสดงระยะทาง  
เปนตน  การอานตัวเลขเชงิปริมาณนี้ ใหอานแบบอานจํานวน เชน  เงิน 250 บาท อานวา เงิน สอง 
รอย หา สิบ บาท 
 3.2  ตัวเลขเชิงนามบัญญตัิ เปนตวัเลขที่แสดงการตั้งชื่อของขอมูล ตัวเลขลักษณะนี้จะไม
มีความหมายทางคณิตศาสตรดังนั้นจึงไมสามารถนํามาคํานวณคาใด ๆ ได เชน ตัวเลขเลขที่บาน 
แสดงเบอรโทรศัพท ทะเบียนรถยนต เปนตน การอานตวัเลขเชิงนามบัญญัตินี้ ใหอานแบบเรียงตวั 
เชน  เบอรโทรศัพท 0866642482 อานวา เบอรโทรศพัท ศูนย แปด หก หก หก สี่ สอง สี่ แปด สอง 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1 ตัวเลขในชวีิตประจําวัน 
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4. กิจกรรมการเรียนรู  
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 
 
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
1.   ครูนําอภิปรายเกี่ยวกบัความสําคัญของการใช
ตัวเลขในชวีิตประจําวัน วาในชีวติของทุกคนจะตอง
พบปะกับการใชตวัเลขในชวีิตประจําวันหลากหลาย
รูปแบบ ไมวาจะเปนเรื่อง การติดตอสื่อสาร การเดินทาง 
การซื้อสิ่งของ ลวนแตตองผานตากับตัวเลขทั้งนั้น 
เพียงแตวาเราจะเห็นหรือเลือกใชตวัเลขแบบใดเทา
นั้นเอง ใหนักเรียนชวยกันบอกถึงความสําคัญของการ
ใชตวัเลขในชวีิตประจําวัน 

 
 
1. นักเรียนชวยกันเสนอความสําคัญ
ของการใชตวัเลขในชีวติประจําวัน 
โดยการใชขอมูลเดิมที่นักเรยีนเคย
ไดรับ แลวสื่อสารออกมาเปนภาษา
ของตนเอง 
 

 
 
   ครูแจกเอกสารการเรียนที่ 1 ตัวเลขใน
ชีวติประจําวนั  
2.   ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณของตัวเลขใน
ชีวติประจําวัน แลวใหนักเรยีนทํากิจกรรมชวนคิด 1  วา
มีการใชตวัเลขในสถานการณที่กําหนดใหอะไรบาง 
พยายามใหนักเรียนหาสถานการณใหไดมากที่สุด  
3.   ใหนักเรียนชวยกันพิจารณาวานอกจากตัวเลขใน
สถานการณทีก่ําหนดใหแลว ในชวีิตประจําวันของเรา
ยังอาจเจอตัวเลขอ่ืน ๆ อีกมากมาย ใหนักเรียนหา
สถานการณเพ่ิมเติมจากที่ครูกําหนดให 
4.  ครูใหนักเรียนเสนอความคิดและอธิบายเพิ่มเติม 
5.  จากสถานการณตัวเลขในชีวติประจําวนัขางตนให
นักเรียนสังเกตวาถาจะแบงหลักการอานตัวเลขแทน
สถานการณตาง ๆ จะแบงไดกี่ลักษณะ อยางไรบาง ครู
อธิบายเพิ่มเตมิใหสมบูรณ  

 
 
2. นักเรียนทํากิจกรรมชวนคิด 1 โดย
การสังเกตและสํารวจขอมูลที่
กําหนดใหแลวเขียนออกมาเปน
ภาษาของตนเอง  
3. นักเรียนใชขอมูลเดิมที่นักเรียน
เคยไดรับ แลวเขียนออกมาเปน
ภาษาของตนเอง 
 
4.  นักเรียนนําเสนอความคดิ 
5. นักเรียนสังเกต จําแนกแยกแยะ 
ถึงสถานการณตัวเลขใน
ชีวติประจําวันแลวสรุปคําตอบ 
ออกมาเปนภาษาเขียนและภาษาพูด
ดวยตนเอง 

 

กิจกรรม    1) ชวนคิด       2) กิจกรรมหนึ่งวันของมนูญ                                            

 กิจกรรมนําสูบทเรียน 

กิจกรรมพัฒนาการ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
(การอานตัวเลขแบงออกเปน 2 ลักษณะ  ไดแก 1)การ
อานตัวเลขเชิงปริมาณ ใหอานแบบอานจํานวน เชน 
เงิน 250 บาท อานวา  เงิน   สอง   รอย  หา   สิบ  
บาท และ 2) การอานตัวเลขเชงินามบญัญตัิ ใหอาน
แบบเรียงตัว เชน เบอรโทรศัพท  086 6642482  อาน
วา หมาย เบอรโทรศัพท ศนูย แปด หก หก หก สี่ สอง 
สี่ แปด สอง) 
6. ใหนักเรียนทําแบบฝก 3 หนึ่งวันของมนูญ เปน
รายบุคคล แลวสุมนักเรียนอานคําตอบของคนเองคนละ
ประโยค 

 
 
 
 
 
6. นักเรียนอานสถานการณหนึ่งวัน
ของมนูญ ใชขอมูลเดิมที่เคยไดรับ
แลวเขียนคําตอบเปนภาษาของ
ตนเองแลวนําเสนอความคดิของ
ตนเอง 

 
 
7.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ความสําคญัของการใช
ตัวเลขในชวีิตประจําวัน โดยครูใชคําถามแลวให
นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น เชน 

- ถาในชีวติประจําวันของเราไมมีตัวเลขใชแทน
ขอมูลตาง ๆ จะเกิดอะไรขึน้ (จะไมมีสัญลักษณแทน
จํานวน หรือแทนสิ่งที่เราตองการกําหนด ) 

- เราตื่นขึ้นมาตอนเชาเราตองเก่ียวของกับ
ตัวเลขกอนอยางอ่ืนหรือไม อยางไร (เราตื่นขึ้นมาตอน
เชาเราตองดนูาฬิกาเพื่อบอกเวลาวาเปนเวลาเทาไหร
แลว มีเวลาสาํหรับการอาบน้ํา แตงตัวไปโรงเรียน
เทาไหร เพ่ือจะไปโรงเรียนใหทันเวลา หรือแมแตการ
นับเงินในกระเปาวามีเพียงพอสําหรับการใชจายในวันนี้
หรือไม) 

- ถาเราใชตัวเลขหรืออานตวัเลขไมถูกตองตาม
สถานการณขณะน้ันจะเปนอยางไร (อาจจะกอใหเกิด
ความเสียหาย เชน จํานวนเงิน 1,000,000 ถาเราไป
เผลอใสเปนจุดทศนิยมกลายเปน 1,000.000 หรือ การ
อานตัวเลขที่จําเปนตองอานใหถูกตองเพ่ือจะไดเขาใจ
ไดตรงกัน 

 
7. นักเรียนสังเกต รวบรวมขอมูลจาก
ประสบการณเดิม สรุปความสําคัญ
ของการใชตวัเลขในชีวติประจําวัน 
แลวนําเสนอความคิดของตวัเอง 

 

กิจกรรมรวบยอด 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 
 
 1.  จากหลักการอานตัวเลขตวัเลขเชิงปริมาณขางตน
(การอานตัวเลขเชิงปริมาณใหอานแบบเรียงตัว) ให
นักเรียนชวยกันบอกถึงลักษณะของตวัเลขเชิงปริมาณ 
โดยครูใชคําถาม เชน 
 - ตัวเลขเชิงปริมาณ คืออะไร (ตัวเลขของขอมูล
ที่แสดงปริมาณหรือขนาด) 
 - เราสามารถนําตัวเลขเชิงปริมาณมา บวก ลบ 
คูณ หาร(คํานวณทางคณิตศาสตร) กันไดหรือไม เพราะ
อะไร (ไดเพราะ ปริมาณหรือขนาดเราสามารถเอามา
คํานวณได  เชน เงิน 250 บาท กับเงิน 50 บาท รวมกัน
ได 300 บาท) 
2. ใหนักเรียนทําแบบฝก 1 เพ่ือเปนการทบทวน
หลักการอานตัวเลขใหถูกตอง ครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการอานตัวเลขแสดงทศนิยม วา ตัวเลขที่อยู
หลังทศนิยมตองอานแบบเรียงตัว และ ตวัเลขทีล่งทาย
ดวย 1 ทหารเรือจะอานวา “หนึ่ง” ไมใช “เอ็ด” 
เน่ืองจากวา เรือที่ปฏิบัติงานอยูกลางทะเลยอมมีเสียง
คลื่นลมและเครื่องจักรรบกวนการสั่งงานอยูเสมอ การ
พูดจาตอบโตกันจึงตองตะโกน หรือใชเสียงดังกวาปกติ 
การขานตวัเลขตาง ๆ  เชน การสั่งศูนยปน มุมหัน มุม
กระดก ที่ลงทายดวยหนึ่งนั้น ตามธรรมดาจะออกเสียง 
“เอ็ด” ซึ่งคลายกับ “เจ็ด” มาก เพ่ือความถูกตองและ
ชัดเจน ทหารเรือจึงออกเสียง “หนึ่ง” แทน “เอ็ด” เสมอ 
เชน 11 อาน สิบ หนึ่ง 21 อาน ยี่ สิบ หน่ึง 
3.  ครูสุมนักเรียนเฉลยคําตอบและอธิบายเพิ่มเติมให
สมบูรณ 

 
1.นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะของตวัเลขเชิงปริมาณ โดย
สังเกต รวบรวมขอมูลจาก
ประสบการณเดิม แลวนําเสนอ
ความคิดของตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนทําแบบฝก 1 โดยการ
เขียนและนําเสนอความคิดของตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนนําเสนอความคดิของ
ตัวเอง 

 
 

กิจกรรม    1) ตัวเลขเชิงปริมาณ  2) ตัวเลขเชิงนามบญัญัติ   3) กิจกรรมกลุม                    

กิจกรรมพัฒนาการ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
4. จากหลักการอานตัวเลขตัวเลขเชิงนามบัญญัติขางตน
(การอานตัวเลขเชิงนามบญัญัติ ใหอานแบบเรียงตัว) ให
นักเรียนชวยกันบอกถึงลักษณะของตวัเลขเชิงนาม
บัญญัติ โดยครูใชคําถาม เชน 
 - ตัวเลขเชิงนามบัญญัติ คืออะไร (ตัวเลขที่
แสดงสัญลักษณการตั้งชื่อหรือการแทนขอมูล) 
 - เราสามารถนําตัวเลขเชิงนามบัญญัติมา บวก 
ลบ คูณ หาร(คํานวณทางคณิตศาสตร) กันไดหรอืไม 
เพราะอะไร (ไมได เพราะสัญลักษณหรือชื่อ ไมสามารถ
นํามาคํานวณได และตวัเลขนี้ไมมีความหมายทาง
คณิตศาสตร เชน เบอรโทรศัพท 0866642482 และ
เบอรโทรศัพท  0834453974 ยอมไมสามารถนํามาบวก
กันได) 
5. ใหนักเรียนทําแบบฝก 2 เพ่ือเปนการทบทวน
หลักการอานตัวเลขใหถูกตอง ครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ การอานบานเลขที่ วาบานเลขที่ที่มี 2 หลักจะ
อานแบบอานจํานวน แตถามีสามหลักขึ้นไปจะอานแบบ
จํานวนหรือเรียงตัวก็ไดแตนิยมอานแบบเรียงตัว และ 
เบอรโทรศัพทที่มีตัวเลข 2 สมัยกอนจะอานวา “โท”  
เน่ืองจากวามาจากทหารเรือเหมือนกัน ที่ สอง อาจฟง
เปน สาม จึงกําหนดใหออกเสียงวา “โท” ซึ่งมาจากคํา
ภาษาไทยทีว่า เอก โท ตรี ซึ่งแทน 1 2 3 ได เชน จา
เอก จาโท จาเอก หรือ ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
6.  ครูสุมนักเรียนเฉลยคําตอบและอธิบายเพิ่มเติมให
สมบูรณ 
7. แบงนักเรียนกลุมละ 4 คน ทํากิจกรรมการเรียนที่ 1 
ตัวเลขที่ฉันเจอ โดยใหแตละกลุมแตงเรื่องราว  ตัวเลข
ในวันน้ี ใหประกอบดวย ตวัเลขเชิงปริมาณและตวัเลข
เชิงนามบัญญัติ อยางนอยอยางละ  5  ตัวเลข 
8. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน 

4.นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะของตวัเลขเชิงปริมาณ โดย
สังเกต รวบรวมขอมูลจาก
ประสบการณเดิม แลวนําเสนอ
ความคิดของตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นักเรียนทําแบบฝก 2 โดยการ
เขียนและนําเสนอความคิดของตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นักเรียนนําเสนอความคดิของ
ตัวเอง 
7. นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนที่ 1 
ตัวเลขในวันน้ีเปนรายกลุม 
 
8. นักเรียนนําเสนอผลการทาํ
กิจกรรมกลุม 
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5. สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารหนวยการเรียนที ่1 :  ตัวเลขในชีวติประจําวนั 
  1. เอกสารหนวยการเรียนที ่1.1  ตัวเลขเชิงปริมาณ 
  2. เอกสารหนวยการเรียนที ่1.2  ตัวเลขเชิงนามบัญญัต ิ
 2. กิจกรรมกลุม  : ตัวเลขในชีวติประจําวนั  
6.  การวัดผลประเมินผล 

วิธีวัดผล เครื่องมือประเมินผล
1. ตรวจผลการทําแบบฝกที่ 1-3 แบบฝกที่ 1-3
2. ตรวจผลการทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม: ตัวเลขในชีวติประจําวัน  

 
7. บันทึกผลหลังการสอน 
 .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

  
 

ลงชื่อ.................................................ผูสอน 
วัน................เดือน.........................ป.......... 
เวลา........................................................... 
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ในชีวิตของเราจะตองพบปะกับการใชตัวเลขหลากหลาย

รูปแบบ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร การเดินทาง การซื้อสิ่งของ 
ลวนแตตองใชตัวเลขทั้งน้ัน เพียงแตวาเราจะเห็นหรือเลือกใช
ตัวเลขแบบใดเทานั้นเอง  
      ดังน้ันการอานตัวเลขไดอยางถูกตองจึงถือวามีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง เพ่ือใหการนําเสนอขอมูลเชิงตัวเลขตาง ๆ ที่เรา
เกี่ยวของนั้นถูกตองหรือผิดพลาดนอยที่สุด เพราะถาแมเพียงแตเรา
เขียนหรืออานพลาดไปนิดเดียว นั่นยอมหมายถึงความสูญเสียอยาง
มากมายมหาศาลได 
  พิจารณาการใชตัวเลขในชีวิตประจําวันตอไปนี้ วามี 

                                      การใชตัวเลขแทนสถานการณใดบาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหนวยการเรียนที่ 1  : ตัวเลขในชีวิตประจําวัน     

ชวนคิด 1  
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                     จากสถานการณในชีวติประจําวันขางตนมกีารใชตัวเลขในสถานการณใดบาง  
 1.  ใชตัวเลขแสดงราคาซื้อทองคําราคาบาทละ  18,700  บาท และราคาขายบาทละ  18,800 บาท 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................    
   นอกเหนือจากตัวอยางขางตนแลวเรายังใชตัวเลขในสถานการณใดอีกบาง  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

 
                        
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       การอานตัวเลขแบงออกเปน ............ ลักษณะ ไดแก   
        1. การอานตัวเลขเชิงปริมาณ นิยมอานแบบ .................................................................. 
                 เชน เงิน 250 บาท อานวา ................................................................................................ 
        2. การอานตัวเลขเชิงนามบัญญัติ นิยมอานแบบ ............................................................ 
เชน เบอรโทรศัพท 0866642482 อานวา .......................................................................................... 
...........................................................................................................................................................

Note 
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เอกสารหนวยการเรียนที่ 1.1 : ตัวเลขเชิงปริมาณ 
 

   ตัวเลขเชิงปริมาณ เปนตัวเลขของขอมูลที่
แสดงปริมาณหรือขนาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได 
ในลักษณะมากกวา นอยกวาหรือเทากับ  เชน ตัวเลข
แสดงจํานวนเงิน แสดงระยะทาง  เปนตน  การอาน
ตัวเลขเชิงปริมาณนี้ นิยมอานแบบอานจํานวน เชน  
เงิน 250 บาท อานวา เงิน สองรอย หา สิบ บาท  
 
 

แบบฝก 1.  จากสถานการณที่กําหนดให จงเขียนตัวเลขแสดงปริมาณพรอมคําอานใหถูกตอง 
ขอ สถานการณใน

ชีวติประจําวนั 
ตัวเลขแสดงปริมาณ คําอาน

1.   
 
 
 

1.1 ไอโมบายเครื่องละ 
1,990 บาท 
1.2 โนเกียเครื่องละ 
................... บาท  
 

1.1 ไอโมบายเครื่องละ……………
……………………………………. 
1.2 โนเกียเครื่องละ ..................... 
.................................................... 
.................................................... 

2.  
 
 
 

 2.1 อีก 31 กิโลเมตรถึง
กาญจนบุรี 
2.2 ………………... 
……………………. 
……………………. 

2.1 อีก ........................................
ถึงกาญจนบุรี 
2.2 อีก ....................................... 
.................................................... 
.................................................... 

3.  
 
 
 
 

 น้ําหนัก...................
................................ 
................................ 
............................... 

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

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

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

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

4. 
 
 
 

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

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

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

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

.................................................... 
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เอกสารหนวยการเรียนที่ 1.2 : ตัวเลขเชิงนามบัญญัติ 
   

         ตัวเลขเชิงนามบัญญตัิ เปนตัวเลขที่แสดง
สัญลักษณการตั้งชื่อหรือการแทนขอมูล ตัวเลขลักษณะนี้จะ
ไมมีความหมายทางคณิตศาสตร ดังนั้นจึงไมสามารถนํามา
คํานวณคาใด ๆ ได เชน ตัวเลขแสดงเบอรโทรศัพท เลขที่
บาน ทะเบยีนรถยนต เปนตน การอานตัวเลขเชิงนาม
บัญญัตินี้ นิยมอานแบบเรียงตัว เชน  เบอรโทรศัพท 
0866642482 อานวา เบอรโทรศัพท  

                                                 ศูนย แปด หก  หก หก สี่ สอง สี่ แปด สอง  
แบบฝก 2.  จากสถานการณที่กําหนดให จงเขียนตัวเลขพรอมคําอานใหถูกตอง 

ขอ สถานการณใน
ชีวติประจําวนั ตัวเลขเชิงนามบัญญตั ิ คําอาน 

1. 
 
 
 

 1.1 กค 5455 
    สุราษฏรธานี 
1.2 .......................... 
กรุงเทพมหานคร 

1.1  กอ คอ หา สี่ หา หา  
     สุราษฏรธานี 
1.2 .................................................... 
.......................................................... 

2. 
 
 
 
 

 จํานํา ...........................
.................................... 
.....................................
................................. 

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

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

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

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

3.  4.1 บานเลขที่ 
................................ 
4.2  บานเลขที่ 
............................... 

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

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

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

.................................................... 
4. 
 
 
 

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

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

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

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

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

....................................................  
 
นาคิด บานเลขที่เปนตัวเลขเชิงนามบัญญัติ แตทําไมอานแบบเรียงตวั หนูๆชวยคิดทีสิคะ …………………. 
……………………………………………………………………………..…………………………………
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                                                                หนึ่งวันของมนญู 
   
  มนูญเปนพอคาขายหมูปงหนาโรงเรียน ทกุ ๆ วันมนูญตองตื่นตั้งแตเวลา 03.30 น. 
…………………………………………เพื่อเตรียมอุปกรณใสรถเขญ็ แลวเข็ญไปขายหนาโรงเรยีน 
มนูญเข็ญรถจากบานถึงหนาโรงเรียนใชเวลาประมาณ  15 นาที ………………………………..  
 หมูปงของมนญูเปนที่ถูกใจของครูและนักเรียน เนื่องจากใหม สด และสะอาด ขายในราคาไมละ 5 
บาท……………………ไมใหญ ไมติดมัน 
  เชานี้มนูญขายหมูปงหมดตั้งแตกอน 09.00 น…………………………………………… 
เนื่องจากมีรถเกงสีขาวหมายเลขทะเบียน ภน 272 กรุงเทพมหานคร …………………………….. 
……………………………………………เขามาจอดหนาราน คนขับเปดกระจกลงแลวส่ังใหเอาหมู
ปงทั้งหมดไปสงที่บานเลขที่ 321/ 112 …………..……………………………………………..…
ถนน เอกชัย 41/2 ...………….. ……………………..………………..ซอยถัดไป 
  หลังจากที่มนญูเก็บของเขาบานเรียบรอย จึงอาบน้ําแตงตัวใหมแลวขบัรถออกจากบานดวย
ความเร็วเฉลี่ย 80 กม./ชม..................................................................................................ไปเยีย่มแมที่
จังหวดัปทุมธานี ในระหวางที่ขับรถอยูบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
……………………………. 
………………………………..(ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) มีรถเกง
ของวัยรุนคันหนึ่งวิ่งแซงเขาอยางเร็วมากทั้ง ๆ ที่มีปายจาํกัดความเร็วขางทางบอกไววาหามขับเกิน 
120 กม./ชม …………………………………………………………………..  
  ใกลจะถึงรังสิต เขาจึงโทรศัพทไปที่เบอร 086-6642482 …………………………………….. 
……………………………… เพื่อส่ังกวยเตีย๋วเรือเจาโปรดไปฝากแมจํานวน 4 ถุง………………….. 
กอนที่จะแวะรับกวยเตี๋ยว เขาแวะเติมแกสโซฮอล ออกเทน 95………………………………………. 
ราคาลิตรละ  37.14 บาท ...................................................................................................... ……..…..
จํานวน 10 ลิตร....................................................................................เขาตองจายเงนิ........................... 
.................................................................... บาท 
  เมื่อไปถึง คุณแมกําลังเตรียมผลไมรอเขาอยู  เขาเขาไปกราบแม และรับประทานกวยเตีย๋วเรือ
เปนอาหารกลางวันอยางเอร็ดอรอย 

แบบฝก 3    ใหนักเรียนอานเรื่อง  หน่ึงวันของมนูณ แลวเขียนคําอานลงในชองวางใหถูกตอง  
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คณิตศาสตรกับอาหาร 
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คณิตศาสตรกับอาหาร      กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                                                  เวลา  4  ชั่วโมง                                   
 
1. สาระสําคัญ  
 ในชีวติประจําวันมีเร่ืองที่เราสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดมากมาย ตัวอยางเชน ในแตละวัน
เราใชเวลาไมนอยไปในเรื่องของอาหารการกิน เราจึงสามารถเรียนคณิตศาสตรไดหลายอยางจาก
จานอาหารที่เรากิน หรือแมสิ่งที่เราสัมผัสในครัว เชน  สาว ๆ ที่กลวัอวนกอนที่จะกินอะไรซักชิ้น
ผานลงกระเพาะเจาหลอนจะตองมีการคํานึงปริมาณแคลอรีในอาหารนั้น สวนสาว ๆ ที่มีความสขุกับ
การกิน ก็จะสรรหาเมนูอาหารใหม ๆ  โดยคิดอัตราสวนผสมเด็ด ๆ จนไดสูตรอาหารใหม ๆ ขึ้นมา 
สวนแมบานมอืใหมอยางเรา ๆ ก็จะสาละวนกับการเปดสูตรอาหารจากตํารา จับทกุอยางลงหมอตาม
อัตราสวนผสมที่เขาใหไว 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     

2.1 ดานความรูทางคณติศาสตร  เพ่ือใหนักเรียน 
เขาใจเกี่ยวกบันําความรูทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ 

และหนวยการวัดความยาว มาใชในสถานการณที่เกี่ยวของกับอาหาร 
2.2 ดานทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือใหนักเรียน 
       สามารถอธิบายแนวคดิของอัตราสวน สัดสวน รอยละและหนวยการวัดความยาว ใน

สถานการณทีก่ําหนดใหได 
 2.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- มีสวนรวมและมีความรับผดิชอบในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- ชวยเหลือและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานเปนกลุมได 
- มีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน กลาแสดงออกในการทํากิจกรรม 

 
3. สาระการเรียนรู 
 1. อัตราสวน คือ ความสัมพันธที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจมีหนวย
เดียวกันหรือตางหนวยก็ได  
  2.  สัดสวน เปนประโยคทีแ่สดงการเทากันของอัตราสวน 
  3. รอยละ หรือเปอรเซ็นต เปนอัตราสวนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งตอ 
100  
 4.  หนวยวัดกับอาหาร ไดแก หนวยวดัความยาว หนวยวัดปริมาตร หนวยวัดน้ําหนัก 

แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 2 คณิตศาสตรกับอาหาร 
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4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 
 

กิจกรรมครู 
 

กิจกรรมนักเรียน 

 
 
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
1.   ครูนําอภิปรายเกี่ยวกบัการใชความรูทาง
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัในการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับอาหาร  เชน เม่ือเราจะลงมือประกอบ
อาหาร เราจะตองทราบวาควรใสอะไรมากนอยแคไหน  
อยางเชน เม่ือเราจะทําคุกกี ้ก็นาจะไดคุกกี้ที่มีหนาตา
เหมือนคุกกี้จริงๆ (ไมใชไปเหมือนสับปะรด แตรสชาติ
กลับไมเปนสบัปะรด)  เราตองรูวา คุกกีน้ั้นมีสวนผสม
อะไรบาง อยางละเทาไหร และตองใชใหตรงตามนั้น 
มิฉะนั้นแลวเราอาจจะไดคุกกี้ที่แข็งเปนหิน เพราะใส
แปงมากเกินไป หรือคุกกี้ที่เค็มปด เพราะใสเกลือเพลิน
ไปหนอย นั่นคือเราใชความรูเรื่องปริมาตรและ
อัตราสวนในการทําคุกกี้ ใหนักเรียนชวยกันบอกถึง
สถานการณของการใชความรูทางคณิตศาสตรในการทาํ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร  

 
 
1. นักเรียนเสนอสถานการณของการ
ใชความรูทางคณิตศาสตรในการทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร โดย
การใชขอมูลเดิมหรือประสบการณที่
นักเรียนเคยไดรับ แลวสื่อสารออกมา
เปนภาษาของตนเอง 
 

 
 
ครูแจก เอกสารการเรียนที่ 2 คณิตศาสตรกับอาหาร 
2. ใหนักเรียน ทํากิจกรรม ชวนคิด 2 โดยครูคอยใช
คําถามกระตุนใหนักเรียนไดฝกเชื่อมโยง รวบรวมขอมูล 
ถึงสถานการณเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนเคยเผชิญ  เชน 
ครูถามนักเรียนวา  
 
 
 
 
 

 
 
2. นักเรียนทํากิจกรรมชวนคิด 2 โดย
การฝกเชื่อมโยง รวบรวมขอมูล ถึง
สถานการณทีเ่กี่ยวกับอาหารที่
นักเรียนเคยเผชิญ  แลวเขยีนออกมา
เปนภาษาของตนเอง  
 

กิจกรรม    1) ชวนคิด       2) อัตราสวนกับอาหาร                                    ชั่วโมงที่ 1     

 กิจกรรมนําสูบทเรียน 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

จงชวยกันยกตัวอยางวาเราใชความรู
คณิตศาสตรอะไรบางในการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับอาหาร 

ชวนคดิ  
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

   -  ถาเราตองจายคากวยเตี๋ยวราคา 25 บาท เปบซ่ี
10 บาท และน้ําแข็งอีก 1 บาท ใหเงินแมคา 50 บาท 
เราจะไดเงินทอนกี่บาท  ในการคิดเงินทอนเราตองใช
ความรูคณิตศาสตรอะไร (การบวก การลบ จํานวนนับ)  
    -  ถาเราตองการเปรียบเทียบราคาน้ําผลไม 2 กลอง
วายี่หอไหนราคาถูกกวา เราตองใชความรูอะไร (การ
เปรียบเทียบอัตราสวน) 
 3. สุมนักเรียนนําเสนอความคิด โดยครูและเพื่อน ๆ 
เสนอแนะเพ่ิมเติม 
4. ใหนักเรียนศึกษาเอกสารการเรียนที่ 2.1: อัตราสวน
กับอาหาร และทําแบบฝก 1 เปนรายบุคคล 
5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝก 1 จากนั้นครูรวม
สนทนากับนักเรียนวา  ในการเขียนขอความที่แสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ เขียนไดโดยมีหนวย
กํากับซึ่งอาจจะมีหนวยเดียวกันหรือตางหนวยกันก็ได  
เชน คริสปครมี 1 ชิ้น ราคา 35 บาท  ครูถามนักเรียนวา
     -  นักเรียนเคยเห็นการเขียนแสดงความสัมพันธ
แบบนี้ที่ไหนบาง (ที่ตลาด เชน แมคาติดปายราคา“ผัก 
3 กํา 10”   “ทุเรียน 3 โล 100” ) 
    - การเขียนแสดงความสัมพันธในรูปแบบน้ีเพ่ืออะไร 
(เพ่ือบอกจํานวนกับราคา โดยเขียนสั้น ๆ ตัวโต ๆ) 
   -  เราสามารถเขียนแทนอัตราไดโดยไมตองเขียน
หนวยกํากับแตตองคํานึงถงึลําดับที่ดวย ในทาง
คณิตศาสตรเรียกวาอะไร (อัตราสวน) 
       ครูอธิบายใหนักเรียนเห็นวาเวลาเราไปซื้อของ
นอกจากจะใชความรูเรื่อง การบวก การลบ ใน
ระดับประถมแลว เรายังใชความรูเรื่อง อัตราและ
อัตราสวน ในระดับ ม.2 ดวย 
6.  ใหนักเรียนทําแบบฝก 2 เปนรายบุคคล สุมนักเรียน
เฉลยคําตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนนําเสนอความคดิโดยการ
เฉลยคําตอบของตัวเอง 
4. นักเรียนศกึษาเอกสารการเรียน
และทําแบบฝก 1  
5. นักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบและ
อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการใช
ความรูเรื่องอัตราสวนในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นักเรียนทําแบบฝก 2 และนําเสนอ
ความคิดโดยการเฉลยคําตอบของ
ตัวเอง 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

7. ใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมาย และความ
แตกตางของอัตราและอัตราสวน (อัตรา เปนขอความที่
แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณเขียนไดโดยมี
หนวยกํากับ  อัตราสวน เปนการเปรียบเทียบสิ่งของที่
มีหนวยชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน และสามารถเขียน
แทนอัตรา) นอกจากนี้ครูชี้แนะใหนักเรียนไดรูจักการ
เลือกรับประทานอาหารวาไมควรเหอตามกระแสนิยม
ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน ราคาถูก 
หาไดงาย อยางอาหารไทยดีกวา 

7. นักเรียนสรุปความหมายและความ
แตกตางของอัตราและอัตราสวน โดย
การสังเกต รวบรวมขอมูลจาก
ประสบการณเดิม แลวนําเสนอ
ความคิดของตัวเองโดยการอภิปราย 
 

 
 
 8. ใหนักเรียนเขียนสรุปหมายของอัตราและอัตราสวน 
สุมนักเรียนนําเสนอความหมายตามความเขาใจของ
ตนเอง 
9. ใหนักเรียนทําแบบฝก 3 โดยครูคอยใหคําแนะนํา
ตามความเหมาะสมและชวยเพ่ิมเติมคําตอบใหสมบูรณ 

 
 

 
8. จากการอภิปรายขางตนนักเรียน
เขียนสรุปความหมายของอัตราและ
อัตราสวนเปนภาษาของตนเอง 
9. นักเรียนทําแบบฝก 3 โดย ฝกการ
เชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร การ
ตีความ รวมถงึการใชขอมูลจากสิ่งที่
โจทยเพ่ือหาคําตอบทีเ่หมาะสมที่สุด 

 
 

 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
1.ใหนักเรียนศึกษาเอกสารการเรียนที่ 2:2  สัดสวนกับ
อาหาร  และ ใหนักเรียนศึกษาแบบฝก 4  วาจาก
ตัวอยางใชความรูคณิตศาสตรเรื่องอะไรในการแกปญหา 
และยังสามารถแกปญหาดวยวิธีอ่ืนไดอีกหรือไม 
อยางไร โดยครูอธิบายเพิม่เติม นอกจากนี้ครูควร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ปรากฏในตัวอยาง  เชน
ครูถามนักเรียนวา  
 

 
1. นักเรียนศกึษาเอกสารการเรียน
และทําแบบฝก 4 จากนั้นรวมกัน
เฉลยคําตอบและอภิปรายรวมกัน 
 
 
 
 

กิจกรรม    1) สัดสวนกับอาหาร       2) รอยละกับอาหาร                            ชั่วโมงที่  2    

กิจกรรมพัฒนาการ

กิจกรรมรวบยอด 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
   - ไขไกจากรานสะดวกซือ้ 1 ฟอง ราคากี่บาท หา

ราคาไข 1 ฟองอยางไร (
15
50   อัตราสวนระหวาง ราคา

ไขไก : จํานวนไขไก ) 
    - ไขไกจากคุณยาย 1 ฟอง ราคากี่บาท หาราคาไข 1 

ฟองอยางไร  (
3

10    อัตราสวนระหวาง ราคาไขไก : 

จํานวนไขไก) 
     - จากตัวอยางใชความรูคณิตศาสตรเรื่องอะไรใน
การแกปญหา (การเปรียบเทียบอัตราสวน ครูอธิบาย
เพ่ิมเติมวาประโยคที่แสดงการเทากันของอัตราสวนสอง
อัตราสวนเรียกวา สัดสวน ) 
     - นักเรียนคิดวาทําไมจอยจึงซื้อไขไกจากคุณยาย
เพ่ิม ( ไขไมพอ  สงสารคุณยายครูอธิบายเพิ่มเติมวา ถา
ใครซื้อไขไกจากคุณยายเพิม่เพราะสงสารคุณยาย แสดง
วาเปนคนที่มีจิตใจเมตตา กรุณา ) 
- นอกจากวิธีการขางตน เรายังสามารถแกปญหาดวย
วิธีอ่ืนไดอีกหรือไม อยางไร (ได เชน บัญญัติไตรยางศ  
รอยละ) 
2. ใหนักเรียนทําแบบฝก 5 โดยครูคอยใหคําแนะนํา
ตามความเหมาะสมและชวยเพ่ิมเติมคําตอบใหสมบูรณ 
3. ใหนักเรียนศึกษาเอกสารการเรียนที่ 2:3  รอยละกับ
อาหาร  และใหนักเรียนทําแบบฝก 6  โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติมและชีแ้นะใหนักเรียนเห็นถึงสารอาหารที่
รางกายจะไดรับจากการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
บอย ๆ  ครูถามนักเรียนวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนทําแบบฝก 5 โดย ฝกการ
เชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร การ
ตีความ รวมถงึการใชขอมูลจากสิ่งที่
โจทยเพ่ือหาคําตอบทีเ่หมาะสมที่สุด 
3. นักเรียนศกึษาเอกสารการเรียน
และทําแบบฝก 6 จากนั้นรวมกัน
เฉลยคําตอบและอภิปรายรวมกัน 

ตัวอยาง 4  จอยซื้อไขไกจากรานสะดวกซื้อแหง
หนึ่ง  15 ฟอง ราคา 50 บาท ขณะที่ออกมาจาก
รานเห็นคุณยายนั่งขายไขไกอยูขาง ๆ ราน จึงซื้อ
ไขไกจากคุณยาย 3 ฟอง ราคา 10  บาท  ราคาไข
ไกที่ซื้อจากรานสะดวกซื้อและจากคุณยายเทากัน

ื ไ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

    - ในบะหมีส่ําเร็จรูป  1  ซอง มีแปงสาลีอยู 56.82 
กรัม ใชหรือไม (ไมใช) 
    - ตัวเลข 56.82 เปนตัวเลขที่แสดงปรมิาณของ
อะไร (รอยละของปริมาณแปงสาลีในซองบะหม่ีขนาด 
60 กรัม) 
    - เราสามารถหาปริมาณแปงสาลีในซองบะหมี่ได
อยางไร (บะหม่ีขนาด 60 กรัม มีแปงสาลีอยู  56.82 
ดังนั้นถาบะหม่ีขนาด 100 กรัม จะมีแปงสาลีอยูกี่กรัม 
สามารถหาปริมาณแปงสาลีไดโดยการใช
บัญญัติไตรยางศและเปรียบเทียบกบั 100) 
   - นอกจากวิธีการขางตนแลวยังมีวธิีการหาปริมาณ
สวนประกอบตาง ๆ โดยวธิีการอ่ืนอีกหรือไม (มี เชน 
กําหนดตัวแปรแทนสวนประกอบที่ตองการหา แลวใช
ความรูเรื่องสดัสวน) 
   - มีนักเรียนคนใดที่ชอบทานบะหมี่มากกวาขาว ครู
ชี้ใหนักเรียนเห็นสวนประกอบบนซองบะหมี่วามี
สารอาหารไมครบ 5 หมู ถานักเรียนทานมาก ๆ 
อาจจะทําใหนักเรียนขาดสารอาหารได 
4. ใหนักเรียนทําแบบฝก 7 โดยครูคอยใหคําแนะนํา
ตามความเหมาะสมและชวยเพ่ิมเติมคําตอบให
สมบูรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.นักเรียนทําแบบฝก 7 โดย ฝกการ
เชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร การ
ตีความ รวมถงึการใชขอมูลจากสิ่งที่
โจทยเพ่ือหาคําตอบทีเ่หมาะสมที่สุด 

 
 
 
5. นักเรียนเขยีนสรุปความหมายของสัดสวนและรอย
ละ สุมนักเรียนนําเสนอความหมายตามความเขาใจ
ของตนเอง 

 
 
5. นักเรียนเขยีนสรุปและนาํเสนอ
ความหมายของอัตราและอัตราสวน
เปนภาษาของตนเอง 

กิจกรรมรวบยอด 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

 

 
 
1. ครูกลาวถึงโรงอาหารของโรงเรียน รสชาด ปริมาณ 
ราคาของอาหาร ความสะอาด ความสะดวก และ
รวดเร็วในการซื้ออาหาร แลวถามนักเรียนวา นักเรียน
มีสวนชวยทําใหโรงอาหารของโรงเรียนดูดีไดอยางไร 
นักเรียนเคยคาดคะเนหรือไมวา โรงอาหารของ
โรงเรียนจุนักเรียนไดมากที่สุดกี่คน  หรือโรงอาหารมี
พ้ืนที่ประมาณเทาไหร จากนั้นครูเชิญชวนนักเรียนวา
เม่ือถึงเวลารบัประทานอาหารใหนักเรียนลองไป
สังเกต แลววางแผนดูวา นักเรียนจะมีสวนในการ
พัฒนาโรงอาหารใหดูดีกวานี้ไดอยางไร 
 
 
2.ครูและนักเรยีนรวมกันอภิปรายถึงลักษณะของ 
หนวยวัด ตางๆ ที่เราคุนเคย  เชน มิลลิเมตร   
เซนติเมตร  กิโลเมตร สําหรับหนวยวัดความยาว กรัม 
กิโลกรัม  สําหรับหนวยวัดน้ําหนัก มิลลิลิตร ลติร 
สําหรับหนวยวัดปริมาตร เปนตน นอกจากนี้ในบาง
ประเทศก็อาจจะมีการใชหนวยการวัดที่แตกตางกนั
ออกไป เชน บางประเทศใชหนวยการวดัความยาว
เปน ไมล หลา ฟุต ใชหนวยนํ้าหนักเปนปอนด ใช
หนวยวัดปริมาตรเปนแกนลอน เปนตน 
       ครูอธิบายใหนักเรียนเห็นความสําคญัของการ
เรียนรูหนวยวดั  เชน ถาเราตองการสงสูตรคุกกี้ชาว
วัง ไปใหเพ่ือนชาวโปรตเุกส ก็อาจสงสูตรที่ใชหนวย
ตวงเปนถวย เปนชอนชาไป  และคาดหวังวาคุกกีค้ง
ออกมาอรอยไมแพกัน  หรือไมเราก็อาจแปลงหนวยให
เปนระบบเมตริก  เพ่ือรับประกันความมัน่ใจวาเม่ือ
เพ่ือนทําคุกกี้สูตรน้ีที่ประเทศของเขากเ็ลิศรสเชนกัน  
พรอมกับใหนักเรียนชวยกนัอภิปรายเพิ่มเติม 

 
1.นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโรงอาหารของโรงเรียน 
รสชาด ปริมาณ ราคาของอาหาร 
ความสะอาด ความสะดวก และรวดเรว็
ในการซื้ออาหารและและชวยกัน
เสนอแนะวิธทีีจ่ะทําใหโรงอาหารดูดี 
เปนตน 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายถึง 
หนวยวัดตาง ๆ โดยอาศัย
ประสบการณเดิมที่เคยไดรบั 

 
 
 
 
 
 

   นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการใชหนวยวัดที่เปน
สากล 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมนําสูบทเรียน 

  กิจกรรม    หนวยวัดกับอาหาร                                                            ชั่วโมงที่ 3   

กิจกรรมพัฒนาการ
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แบบฝก  8  จงเขียนแผนผังแสดงพื้นที่ของโรง
อาหารของโรงเรียนซ่ึงมีพื้นที่ 150 ตารางเมตร 
โดยใชมาตราสวน 1 เซนติเมตร : 2  เมตร  

 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

3.  ใหนักเรียนศึกษาหนวยวัดความยาวจากเอกสาร
การเรียนที่ 2.4 : หนวยวัดกับอาหาร  ครูและนักเรียน
รวมกันอภิปรายถึงหนวยความยาวทีใ่ชในการวัด  วา
หนวยที่ใชในการวัดความยาวหรือระยะทาง มีหนวย
หลักคือ เมตร  เชน โรงอาหารกวาง 10 เมตร ยาว 15 
เมตร ผากันเปอนยาวผืนละ  1 เมตร เปนตน  อยางไร
ก็ตาม ถาเปนระยะทางไกล ๆ  หรือความยาวมาก ๆ  
เชน ระยะทางจากบานของฉันถึงรานอาหารไผหลิว 
เราจะใชหนวยเปนกิโลเมตร  แตถาเปนความยาวนอย 
ๆ เชน ความสูงของตนหอม จะวัด เปนเซนติเมตร
หรือมิลลิเมตร 
4.  ใหนักเรียนทําแบบฝก 8 โดยครูเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยการใชคําถาม ดังนี้  
 
 
 
 
 
ครูถามนักเรียนวา 
- ในการเขียนแผนผังแสดงพื้นที่ของโรงอาหาร เรา
เขียนใหเทาของจริงไดหรือไม เพราะอะไร ถาไมได 
เราตองทําอยางไร (ไมได เพราะโรงอาหารมีขนาด
ใหญเราตองเขียนรูปแบบยอสวนใหเหมือนของจริง
โดยใชมาตราสวน) 
- เราสามารเขียนแผนผังโรงอาหารที่มีพ้ืนที่ 150 
ตารางเมตรแบบเดียวหรือไม อยางไร   (ไมใช เรา
สามารถสรางแผนผังใหมีพ้ืนที่ 150 ตารางเมตรได
หลายแบบ) 
- มาตราสวน  1 เซนติเมตร : 2  เมตร หมายความวา
อยางไร (ถาความยาวในแผนผัง 1 เซนติเมตร ความ
ยาวจริงจะเปน 2 เมตร) 

3. นักเรียนศกึษาเอกสารการเรียน
และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัการใช
หนวยการวัดความยาวที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.นักเรียนทําแบบฝก  8  และชวยกัน
แสดงความคดิเห็น 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 
 

1.แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน สง
ตัวแทนกลุมจับสลากบตัรกจิกรรม กลุมละ 1 
กิจกรรม ไดแก  
กิจกรรมที่ 1 น้ําดอกอัญชัน  
กิจกรรมที่ 2 ชามะนาวเย็น         และ 
กิจกรรมที่ 3 น้ําตะไคร-ใบเตย  
 2. ใหนักเรียนแตละกลุมทดลองผสมน้ําตาม
สวนผสมที่กําหนดใหจํานวน 3 สูตรแลวบันทึก
อัตราสวนผสมที่ไดจากการทดลอง 
 3. แตละกลุมเลือกสูตรผสมที่กลุมคิดวาอรอย
ที่สดุมา 1 สูตรพรอมทั้งตั้งชื่อ 
 
 
 
4. แตละกลุมเขียนสูตรผสมลงในกระดาษ(แผน
ใหญ) ตกแตงใหสวยงามแลวนําเสนอผลหนา
หองเรียน 

 

 
1.นักเรียนแบงกลุมจับสลากบัตรกิจกรรม 
กลุมละ 1 กิจกรรม 
 
 
 
 
2.นักเรียนทดลองผสมน้ําตามสวนผสมที่
กําหนดใหจํานวน 3 สูตรและบันทึกผลทีไ่ด
จากการทดลอง 
3.นักเรียนเลือกสูตรผสมพรอมทั้งตั้งชื่อสูตร 
 
 
 
 
4.นักเรียนชวยกันสรุปผลและนําเสนอหนา
หองเรียน 

 

 
 
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
5.ใหนักเรียนทําแบบฝก 9-15 เพ่ือเปนสวน
หนึ่งของการประเมิน ครูอธิบายเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม 

 
5. นักเรียนทําแบบฝก 9-15 ดวยตนเอง 

กิจกรรมพัฒนาการ

กิจกรรมรวบยอด 

กิจกรรม   กิจกรรมการเรียนรูรายกลุม                                                      ชั่วโมงที่ 4   

กิจกรรมรวบยอด 
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5. สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารหนวยการเรียนที ่2 :  คณิตศาสตรกับอาหาร ประกอบดวย  
  1. เอกสารหนวยการเรียนที ่2.1  อัตราสวนกับอาหาร 
  2. เอกสารหนวยการเรียนที ่2.2  สัดสวนกับอาหาร 
   3. เอกสารหนวยการเรียนที ่2.3  รอยละกบัอาหาร 
   4. เอกสารหนวยการเรียนที ่2.4   หนวยวัดกับอาหาร 
 2. กิจกรรมการเรียนที่ 2 : คณิตศาสตรกับอาหาร 
  1. กิจกรรมที่ 1 น้ําดอกอัญชัน 
  2. กิจกรรมที่ 2 ชามะนาวเย็น 
  3. กิจกรรมที่ 3 น้ําตะไคร-ใบเตย 
6.  การวัดผลประเมินผล 

วิธีวัดผล เครื่องมือประเมินผล
3. ตรวจการทําแบบฝกที่ 1-15 แบบฝกที่ 1-15
4. ตรวจผลการทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมการเรียนที่ 1-3

 
7. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………
………………………………….………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ.................................................ผูสอน 
  วัน................เดือน.........................ป........... 

    เวลา............................................................ 
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 ในชีวิตประจําวันมีเรื่องที่เราสามารถ
เรียนรูคณิตศาสตรไดมากมาย ตัวอยางเชน 
ในแตละวันเราใชเวลาไมนอยในเรื่องของ
อ า ห า ร ก า ร กิ น  เ ร า จึ ง ส า ม า ร ถ เ รี ย น
คณิตศาสตรไดหลายอยางจากจานอาหาร 
หรือแมสิ่งที่เราสัมผัสในครัว เชน  สาว ๆ ที่
กลัวอวนกอนที่จะกินอะไรสักชิ้นลงกระเพาะ 
เจาหลอนจะตองมีการคํานวณปริมาณแคลอรี
ในอาหารนั้น สวนสาว ๆ ที่มีความสุขกับการ

กิน ก็จะสรรหาเมนูอาหารใหม ๆ  โดยคิดอัตราสวนผสมเด็ด ๆ  จนไดสูตรอาหารใหม ๆ ขึ้นมา สวน
แมบานมือใหมอยางเรา ๆ ก็จะสาละวนกับการเปดสูตรอาหารจากตํารา จับทุกอยางลงหมอตาม
อัตราสวนผสมที่เขาใหไว 
 
 
  จงชวยกันยกตัวอยางวาเราใชความรูคณิตศาสตรอะไรบางในการทํากิจกรรมที่
เก่ียวของกับอาหาร 
      ……เราใชความรูเรื่องปริมาตรและอัตราสวนเม่ือเราทําอาหาร………………………… 
 ……………………………………………………………………………………..…… 
 ……………………………………………………………………………………..……
 ………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………..…… 
 …  เราใชความรูเรื่อง การบวก ลบ เม่ือเราไปซื้อของ………………………………..… 
 ……………………………………………………………………………………..……
 ……………………………………………………………………………………..……
 ……………………………………………………………………………………..…… 

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

เอกสารหนวยการเรียนที่ 2  : คณิตศาสตรกับอาหาร     

ชวนคิด  
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เอกสารหนวยการเรียนที่ 2.1 : อัตราสวน ( Ratio ) กับอาหาร 
 
 ความสัมพันธระหวางสวนผสมแตละอยางในอาหาร
สูตรหนึ่ง ๆ นั้นเปนแนวคิดที่สําคัญของ
การทําอาหาร และเปนแนวคิดที่สําคัญ
ในคณิตศาสตรดวย หากสูตรคุกกี้ชาววัง
กําหนดให ตองใชไขไก 1 ฟอง และแปง 

2 ถวย ความสัมพันธระหวางจํานวนไขกบัจํานวน
แปงจะเปน 1 ตอ  2 ในภาษาคณิตศาสตร เราสามารถเขียน
สัญลักษณแทนความสัมพันธนี้ได  2 แบบ คือ  1:2 หรือ 2/1  
  สัญลักษณนี้ แสดงอัตราสวนระหวางจํานวนไขและจํานวน แปง  
ถาหากเราตวงแปง หรือนับไขผิด อาจจะเปนไปไดวาเราจะไมไดกิน คุกกี้

 แสนอรอยนะ...จะบอกให 
แบบฝก 1  จงพิจารณาตัวอยาง แลวเตมิคําตอบลงในชองวางให
สมบูรณ             
 

 

ขอ รายการ …………………………… …………...
1. ไขไก 3 ฟอง ราคา  10 บาท  3   ฟอง ราคา 10 บาท  ................. 
2. พิซซา ราคาถาดละ 259  บาท  ……………………..….. ................. 
3. แฮมเบอรเกอร 1 ชิ้นหนัก 97 กรัม ให

โปรตีน 13 กรัม ราคา  39 บาท  
1 ชิ้นราคา……………บาท 
......ชิ้น หนัก.............กรัม 

................. 
…………. 

4. ในการทําน้ําตะไครตองใชตะไคร 1 ขีด ตอ 
น้ําตาล 100 กรัม 

ตะไคร..........ขีด ตอ  
น้ําตาล .........กรัม 

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

5. ปลาทูเขงละ   3  ตัว ราคา 30  บาท 1  ตัว  ราคา................บาท 
150 บาทตอ................เขง 
.............เขงตอ    3    ตัว 

................. 
…………. 
…………. 

6. น้ําผลไมกลองมีปริมาณและราคาดังนี้ 
ใหญ    1,000 มิลลิลติร     69   บาท 
กลาง    500  มิลลิลติร      35   บาท 
เล็ก      250   มิลลิลิตร    18   บาท  

ใหญ 1 กลอง .............บาท 
กลาง 2 กลอง..........มิลลิลิตร 
เล็ก .......กลอง ราคา 90 บาท
ใหญ 1 กลองตอเล็ก......กลอง 

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

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

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

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

1 : 2  กับ 2 : 1 
ไมทากันนะคะ
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แบบฝก 2  จงเขียนอัตราและอัตราสวนแทนขอความทีก่ําหนดตอไปน้ี 
 

สิ่งของ ....................................................... .........................................
 1  ชิ้น  ราคา     35      บาท

6   ชิ้น   ราคา    200     บาท 
1   กลอง   ราคา   315      บาท 
12   ชิ้น   ตอ       1        กลอง 

1  :  35 
  6   :  200 
  1   :  315 

          12   :  1 
 1    ชิ้น  ราคา     3     บาท

4    ชิ้น    ราคา    10       บาท 
1    มัด    ราคา    20        บาท 
7     ชิ้น    ตอ       1          มัด 

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

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

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

..................... 
 1    หอ        ราคา    35    บาท

1  หอ   น้ําหนักสุทธิ  125   กรัม 
125 กรัม  พลังงาน 160 กิโลแคลอร ี
มันฝรั่ง 62%   น้ํามันรําขาว 32 % 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       เรามีหลักในการเลือกซือ้/รับประทานอาหารอยางไร  
…......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Note 

                       อัตราสวน คอื …........................................................................................... 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Note 
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แบบฝก 3    สูตรนํ้าตะไคร-เพ่ือสุขภาพ 

   -    ตะไคร    40    กรัม  (2 ตน )  
   -  น้ําเชื่อม  30    มิลลิลติร (2 ชอนโตะ )  
   -  น้ําเปลา   480  มิลลิลติร (32 ชอนโตะ ) 
 นําตะไครมาลางใหสะอาด ห่ันเปนทอนสั้น ทุบใหแตก ใสหมอตมกับนํ้า ใหเดือด 
กระทั่งน้ําตะไครออกมาปนกับน้ําจนเปนสีเขียวสักครูจึงยกลง กรองเอากากตะไครออก เติม
น้ําเชื่อม ชิมรสตามชอบ แบงใสน้ําแข็งไดประมาณ 2 แกว 

1.ถาแกวตองการน้ําตะไคร-เพ่ือสุขภาพเพิ่มเปน 3  เทา สําหรับเลี้ยงเพ่ือน ๆ ที่จะมา
เยี่ยมแกวจะตองใชสวนผสมอยางไร และไดน้ําตะไครประมาณกี่แกว 
  วิธีทํา   ตองการน้ําตะไคร-เพ่ือสุขภาพเพิ่มเปน 3 เทา หมายถึง  .............................. 
............................................................................................................................................ 
สวนผสมที่แกวตองใช   ตะไคร     40 ×  3   =     120   กรัม   ( 2 × 3 = 6  ตน) 
    น้ําเชื่อม    ......................   มิลลิลิตร  (.......................  ชอนโตะ )  
             น้ําเปลา   ................................................................................... 
แบงใสน้ําแข็งไดประมาณ................................................................................................. 
 2. ในวันที่อากาศรอน ๆ กลาตองการทําน้ําตะไครใหคณุยายและสมาชิกในครอบครัว
ไดลิ้มลองฝมือ แตเน่ืองจากคุณยายเปนโรคเบาหวานและสมาชิกในครอบครัวควบคุมปริมาณ
น้ําตาล เขาจึงลดปริมาณน้ําเชื่อมลงครึ่งหนึ่ง ถาเขาตองการน้ําตะไคร 1 เหยือก (ประมาณ 10 
แกว) เขาตองเตรียมสวนผสมทั้งหมดอยางไร  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
  3. สวนเกลาตองการทําน้ําตะไครแชเย็นไวด่ืมเอง 1 สัปดาห (ด่ืมวันแกว)เขาตอง
เตรียมสวนผสมทั้งหมดอยางไร  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............. 
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  แบบฝก 4  จอยซ้ือไขไกจากรานสะดวกซื้อแหงหน่ึง  15 ฟอง ราคา 50 บาท ขณะที่
ออกมาจากรานเห็นคุณยายนั่งขายไขไกอยูขาง ๆ ราน จึงซื้อไขไกจากคุณยาย 3 ฟอง ราคา 
10  บาท  ราคาไขไกที่ซื้อจากรานสะดวกซื้อและจากคุณยายเทากนัหรือไม 
  วิธีทํา   รานสะดวกซือ้แหงหน่ึงขายไขไก 15 ฟอง ราคา 50 บาท 

  ดังนั้น ไขไกราคาฟองละ  
15
50

    บาท  

   คุณยายขายไขไก  ……………. ฟอง ราคา …………….. บาท 
ดังนั้น ………………………………………………… 

จะได          
15
50   =   

3
10  

             
153
1510

315
350

×

×
=

×
×  

                
45

150
45

150
=  เปนอัตราสวนที่เทากัน 

       ดังนั้น ไขไกทั้งสองรานราคาเทากัน   
ตอบ  เทากัน 
 

             เอกสารหนวยการเรียนที่ 2. 2: สัดสวน ( Proportion ) กับอาหาร 
 

  หลักการโภชนาการแนะนําใหเรารับประทานอาหารประเภทแปง
เปนหลักเติมผักผลไมลงไปใหมาก รับประทานอาหารใหไดพลังงานจาก
โปรตีนประมาณรอยละ 15 - 20 ลดอาหารที่เปนไขมันโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไขมันสัตวลง ลดน้ําตาลทราย ลดเกลือ และเลีย่งแอลกอฮอล 
  จากสัดสวนงายๆอยางนี้ หากวันใดเรารับประทานไขมนั ครีมหรือ

โปรตีนมากเกนิไป อยางเชนไปรับประทานแฮมเบอรเกอร   พิซซาชีส หรือเนยแข็งคอนขางมากและ
มีไขมันสูง ก็ขอใหเพ่ิมสัดสวนของผักผลไมกับแปงในมื้อถดัไปหรือในวันรุงขึ้นใหมากหนอย ทั้งน้ี ก็
เพ่ือใหรางกายปรับสมดุลกลับไปอยูในสดัสวนของอาหารตามที่ไดกลาวไวขางตน  
  ดังนั้นหากสูตรคุกกี้ชาววังกาํหนดวาตองใชไขไก  1 ฟอง กับแปง 2 ถวย แตถาเราอยากจะ
ไดปริมาณคุกกี้ใหมากขึ้นโดยเพ่ิมไขไก เปน 5 ฟอง แลวจะเพิ่มแปงเปนกี่ถวย เราก็อาจจะหา
ปริมาณแปง โดยใชความรูเรื่องสัดสวน นั่นคือ  1: 2  =  1× 5  : 2 × 5  นั่นคือเราตองเพ่ิมแปง 
เปน 10 ถวย แคนี้เราก็จะไดคุกกี้ชาววังที่อรอยเหมือนตนฉบบั โดยไดคุกกี้มากกวาเดิมถึง 5 เทา 
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แบบฝก 5   เอ้ือยกําพราพอมาตั้งแตเด็ก หลอนอาศัยอยูกับแมที่กําลังปวยหนัก เนื่องจากเธอ
มีฝมือในการทําขนม เธอจึงคิดจะทําขนมฟกทองสังขยาขายเพื่อหาเงินมาเปนคา
รักษาพยาบาลแม      คุณปาขางบานเหน็ความตั้งใจ จึงไดจดสูตรการทําฟกทองสังขยาให
ดังนี้  
  กะทิ        3     ถวย      :     น้ําตาลปบ    1     ถวย 
   น้ําตาลปป   2     ถวย      :     ไขไก          8      ฟอง 
 แตอยู ๆ คุณปาก็เขียนสตูรใหใหมและบอกวาเปนสูตรเดียวกัน  ดังนี้  
 ฟกทอง  1 ลูก (5 ขีด)      :     กะทิ    3       ถวย     
   กะทิ     9       ถวย        :     ไขไก  12      ฟอง 
เอ้ือยสงสัยวาจะทําฟกทองสังขยาไดอยางไร เพราะครั้งแรกคุณปาไมบอกวาใชฟกทอง
เทาไหร และครั้งหลังก็ไมบอกวาใชน้ําตาลปบเทาไหร  ชวย เอ้ือยคิดทีสิคะวาหลอนตอง
เตรียมสวนผสมทั้งหมดอยางไร จึงจะทําฟกทองสังขยาไดตามสูตรของคุณปา 
วิธีทํา  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       สัดสวน คือ …............................................................................................. 
............................................................................................................................................
Note 
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                        เอกสารหนวยการเรียนที่ 2. 3: รอยละ ( Percent ) กับอาหาร 
 

    รอยละ  เปนการบอกจํานวนของสิ่งของตางๆ โดย
เทียบจาก  100  สวน โดยอาจใชคําวาเปอรเซ็นต (%) แทน
ได ซึ่งมีความหมายเดียวกนั  
  ดังนั้นหากเรารูวาในขนมคกุกี้ชาววังแตละชิ้นมี
น้ําตาลเปนสวนประกอบอยูถึง  40%  นั่นก็หมายความวา
ถาชิ้นเล็กๆนัน้หนัก 10 กรัม จะมีน้ําตาลอยูถึง 4 กรัม เรา
จึงตองตัดสินใจแลววาวันน้ันเราควรจะทานคุกกี้ชิ้นเลก็ ๆ 

ซักกี่ชิ้นจึงจะไมมากจนทําใหเราตัวโตเพราะชิ้นเล็ก ๆ นั้น 
 
แบบฝก 6  จากขอมูลบนซองบะหมี่สําเร็จรูปยี่หอหน่ึง น้ําหนักสุทธิ  60 กรัม 
จงเติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง 

บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป / Instant noodles 
สวนประกอบสําคัญโดยประมาณ  

(Ingredients) 
รอยละของ
ปริมาณ 

(%) 

ปริมาณ 
(g) 

แปงสาลี (wheat flour) 56.82 
100

6082.56 ×  =  34.09 

น้ํามันปาลม (palm oil) 4.74  

พริกแดงปน (red chilli powder) 2.28  

ผักอบแหง (dehydrated vegetable) 1.39 
 

วัสดุปรุงแตงรสอาหาร 
(Mono Sodium Glutamate) 

1.15  

 
 
 
 
 
  

                       รอยละ คือ ….......................................................................................... 
........................................................................................................................................
Note 
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แบบฝก 7 จงพิจารณาขอมูลที่กําหนดใหพรอมทั้งจัดรายการอาหารใหเหมาะสมกับวัยรุน 
ปริมาณแคลเซียมทีแ่นะนําใหคนไทยบริโภค  ใน  1  วันสําหรับกลุมอายุตางๆ 

 

กลุม กลุมอายุ 
ปริมาณแคลเซียม  
(มิลลิกรัม) 

ทารก 
0 – 6  เดือน 210 
7 – 12 เดือน 270 

เด็ก 
1 – 3 ป 500 
4 – 8  ป 800 

วัยรุน 9 – 18  ป 1,000 
ผูใหญ 19 – 50  ป 800 

>  50  ป 1,000 
หญิงตั้งครรภ 19 – 50 ป 800 
หญิงใหนมลูก 19 – 50 ป 800 

*  หญิงตั้งครรภและหญิงใหนมลูกที่เปนวัยรุน  ควรบริโภคแคลเซียมตามปริมาณที่แนะนํา
ในชวงวัยรุน 

*คนที่มีการสะสมมวลกระดกูมากตั้งแตวยัหนุมสาว  เม่ือเขาสูวัยหมดประจําเดือนและวัยชรา
จะยังมีมวลกระดูกเหลืออยูมากกวาคนทีมี่การสะสมมวลกระดูกนอยและลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
กระดูกพรุนในวัยสูงอายุ 

ตัวอยางปริมาณแคลเซียมในอาหาร 

อาหาร ปริมาณอาหารที่บริโภค ปริมาณแคลเซียม
(มิลลิกรัม) 

นมจืด 1  กลอง  (200  มิลลิลิตร) 226 
นมพรองมันเนย 1  กลอง  (200  มิลลิลิตร) 246 
โยเกิรต,  รสตางๆ เฉลีย่ 1  ถวย  (150 กรัม) 160 
นมเปรี้ยวพรอมด่ืมรสตางๆ 1 กลอง  (180 มิลลิลติร) 106 
ปลาตวัเล็ก 2  ชอนโตะ 226 
ปลาซารดีนกระปอง 4  ชอนโตะ 198 
กุงแหง 1  ชอนโตะ 138 
ปลาไสตัน 1 ถวยตวง 152 
ปลาสลิด  2 ขีด 100 
ไขไก 1 ฟอง 70 
เตาหูออน 5  ชอนโตะ 150 
เตาหูแข็ง 2  ชอนโตะ 32 
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ตัวอยางปริมาณแคลเซียมในอาหาร (ตอ)
 

อาหาร ปริมาณอาหารที่บริโภค 
ปริมาณแคลเซียม

 (มิลลิกรัม) 
ลูกชิ้นปลา  10 ลูก 52 
ผักคะนาผัด 1 ทัพพี 71 
ผักกาดเขียวตม 1  ทัพพี 96 
ผักกวางตุงตม 1  ทัพพี 60 
ผักกาดขาวตม 1  ทัพพี 49 
ไอศกรีม 1 ถวยตวง 194 
สมเขียวหวาน 1 ลูก 52 

 
คําสั่ง   จงจัดรายการอาหารสําหรับวัยรุน 1วัน  ( 3 ม้ือ  ม้ือละ 3 อยาง) โดยบอกปริมาณ

แคลเซียมที่ควรไดใหเพียงพอตอวันและตองเผื่อใหมากกวาเกณฑ เพราะรางกายสามารถดูดซึม
แคลเซียมไปไดไมเกิน 60% ของปริมาณที่ไดรับเขาไป 

 
รายการอาหาร ปริมาณอาหาร ปริมาณแคลเซียมที่

ไดรับ 
เชา 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

………………..…… 
……………..……… 
…………..………… 

 
………………..…… 
……………..……… 
…………..………… 

กลางวัน
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 
 

………………..…… 
……………..……… 
…………..………… 

 
………………..…… 
……………..……… 
…………..………… 

เย็น 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

………………..…… 
……………..……… 
…………..………… 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

รวม ……………………
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เอกสารหนวยการเรียนที่ 2.4 : หนวยวัดกับอาหาร 
  

เน่ืองจากในปจจุบันประเทศตาง ๆ ตองมีการติดตอสือ่สารกัน เชน มีการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย 
หรือทําขอตกลงตาง ๆ ระหวางกัน จึงไดมีการตกลงใชหนวยการวัดสากล โดยไดคัดเลือกหรือ
ดัดแปลงหนวยในระบบเมตริกมาใชเปนหนวยระหวางประเทศ (International System of Units) 
หรือ หนวยระบบเอสไอ (SI) ซึ่งคือ ระบบหนวยมาตรฐานที่องคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน(ISO หรือ International Organization for Standardization) กําหนดขึ้นใหทุกประเทศใช
เปนมาตรฐาน เพ่ือใหการใชหนวยเปนมาตรฐานเดยีวกนัทั่วโลก 

จากสูตรคุกกี้ชาววังขางตน ถาเราตองการสงสูตรไปใหเพ่ือนชาวโปรตุเกส ก็อาจสงสูตรที่ใช
หนวยตวงเปนถวย เปนชอนชาไป  และคาดหวังวาคุกกี้คงออกมาอรอยไมแพกัน  หรือไมเราก็อาจ
แปลงหนวยใหเปนระบบเมตริก  เพ่ือรับประกันความมั่นใจวาเมื่อเพ่ือนทําคุกกี้สูตรน้ีที่ประเทศของ
เขาก็เลิศรสเชนกัน 

 
 
 
 
 
 

 
ในการใชหนวยวัด เราจะเริ่มที่หนวยหลักกอน แตถาปริมาณที่จะวัดมากหรือนอยเกินกวาที่จะวัด
โดยหนวยหลัก ก็ใหแปลงหนวยหลักใหใหญขึ้นหรือเล็กลง  โดยใชหลัก 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แปลงหนวยเล็ก    เปนหนวยใหญ  ใชหลักการหาร 
แปลงหนวยใหญ  เปนหนวยเล็ก   ใชหลักการคูณ 

                       นักเรียนมีสวนชวยทําใหโรงอาหารของนักเรียนดดูีไดอยางไร
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Note 
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  แบบฝก  8  จงเขียนแผนผังแสดงพื้นที่ของโรงอาหารของโรงเรียนซ่ึงมีพ้ืนที่ 150 
ตารางเมตรโดยใชมาตราสวน 1 เซนติเมตร ตอ  2  เมตร  
 วิธีทํา1 สมมุติใหโรงอาหารกวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร 

  
 
 
 
วิธีทํา 2  สมมุติใหโรงอาหารกวาง.........................ยาว........................... 
 
 
 
 
 

 
หนวยที่ใชในการวัดความยาวหรือระยะทาง มีหนวย

หลักคือ เมตร  เชน โรงอาหารกวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร 
ผากันเปอนยาวผืนละ  1 เมตร เปนตน  อยางไรก็ตาม ถาเปน
ระยะทางไกล ๆ  หรือความยาวมาก ๆ  เชน ระยะทางจาก
บานของฉันถึงรานอาหารไผหลิว เราจะใชหนวยเปนกิโลเมตร  
แตถาเปนความยาวนอย ๆ เชน ความสูงของตนหอม จะวัด 
เปนเซนติเมตรหรือมิลลิเมตร  เปนตน 
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  แบบฝก  10  ริทย ตองการผาที่มีความยาว 5 ฟุต 7 นิ้ว มาตัดผากันเปอนใหแม และ
ตองการผาที่มีความยาว 4 ฟุต 6 นิ้ว มาตัดผาเช็ดมือใหนองสาว  ริทยจะตองซื้อผาที่มีความ
ยาวกี่เมตร 
 วิธีทํา   เน่ืองจาก   12  นิ้ว  =   …………………………………………………  ฟุต  
  จะไดผากันเปอนมีความยาว ..............................................................  นิ้ว 
  และผาเช็ดมือมีความยาว      .............................................................  นิ้ว  
  ดังนั้นริทยตองซื้อผาทั้งหมด ...............................................................  นิ้ว 
  เนื่องจาก  1 นิ้ว  =  ...................................................................เซนติเมตร 
  จะไดริทยตองซื้อผาทั้งหมด  .......................................................เซนติเมตร 
  และเนื่องจาก  1 เมตร =  ...........................................................เซนติเมตร 
  ดังนั้นริทยตองซื้อผาทั้งหมด  ...........................................................  เมตร 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

 
  แบบฝก  9  เซนซื้อไหมพรมมาถักผารองแกวไปฝากคุณยาย ถาผารองแกว  1 ผืน 
ใชไหมพรม 125 เซนติเมตร เซนถักผารองแกวทั้งหมด 8 ผืน จะตองใชไหมพรมทั้งหมดกี่
เมตร 
 วิธีทํา    ผารองแกว   1   ผืน ใชไหมพรม ..............................................เซนติเมตร 
  ผารองแกว ........  ผืน ใชไหมพรม ..............................................เซนติเมตร 
  เนื่องจาก 1 เมตร  =  .................................................................เซนติเมตร 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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 แบบฝก 11  ติ๊กนาชวยแมขายกะหล่ําปลีในตอนเชาได 
24.5 กิโลกรัม ขายในตอนเย็นได 16.3 กรัม รวมขาย
กะหล่ําปลีไดทั้งหมดกี่ขีด 
 วิธีทํา   เน่ืองจาก   1 กิโลกรัม    =     1   ขีด 
    ดังนั้นตอนเชาขายกะหล่ําปลีได 24.5 × 10    =  245  ขีด 
    และตอนเย็นขายกะหล่ําปลีได    16.3 × 10   = 163  ขีด 
    รวมขายกะหล่ําปลีไดทั้งหมด       245 + 163  =  408 ขีด 
  ดังนั้น ติ๊นาขายกะหล่ําปลีได  408 ขีด 
 ตอบ   408 ขีด 

แบบฝก  12 โมนาชวยคุณแมห้ิวหมู 1.5 กิโลกรัม  สม 2.5 
กิโลกรัม และกะหล่ําปลี 12 ขีด รวมโมนาหิ้วของชวยคุณแม
หนักกี่กรัม 
วิธีทํา     เน่ืองจาก 1 กิโลกรัม   =  .............................. กรมั
 โมนาหิ้วหมู 1.5 กิโลกรัม =  ............................. กรัม 
   โมนาหิ้วสม 2.5 กิโลกรัม =  .............................. กรัม 

โมนาหิ้วผัก 12 ขีด  =  ............................. กรมั 
ดังนั้นโมนาหิ้วของทั้งหมด 
.................................................................................
................................................................................. 

 
   

หนวยหลักทีใ่ชในการวัดน้ําหนักคือ กรัม  เชน 
น้ําตาล 300 กรัม  สตอเบอรี 500 กรัม เปนตน  แตถาเปน
น้ําหนักที่มาก ๆ  เชน ขาว 1 กระสอบ จะใชน้ําหนักเปน 
กิโลกรัม  สวนน้ําหนักนอย ๆ จะใชหนวยเปน มิลลิกรมั เชน 
ผงชูรส  
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  หนวยหลักที่ใชสําหรับการวัดปริมาตรในระบบเอสไอ คือ 
ลูกบาศกเมตร  คือปริมาตรของสิ่งของใด ๆ ที่เทากับปริมาตรของ
สี่เหลี่ยมลูกบาศกที่มีดานกวาง ยาว และสูง ดานละ 1 เมตร  

สวนหนวยวัดปริมาตรที่ใชกันทั่วไป คือ   ลิตร  โดยปริมาตร 
1 ลิตร จะเทากับปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกที่มีดานกวาง 
ยาว และสูงดานละ 10 เซนติเมตร ดังนั้นปริมาตร 1 ลติร จะเทากับ 
1,000 ลูกบาศกเซนตเิมตร 

 ถึงแมหนวยลิตรจะไมใชหนวยระบบเอสไอ แตเน่ืองจากไดใชกันมานานจนเคยชนิ และยาก
ตอการเปลี่ยนแปลง ในระบบสากลจึงอนุโลมใหใชลิตรได ดังนั้น หนวยที่ใชในการวดัปริมาตร จึงมีใช
กันทั้งสองหนวย แลวแตกรณีคอื ในการบอกปริมาตรของสิ่งของที่มีปริมาณมาก เชน น้ําประปา จะ
บอกเปนลูกบาศกเมตร  แตถาสิ่งของไมมากนัก เชน น้ํามันรถยนตจะบอกปริมาตรเปนลิตร  ถามี
ปริมาณนอยกวา 1 ลิตร เชนแชมพูสระผม เครื่องสําอางจะบอกเปนมิลลิลติร หรือลูกบาศก
เซนติเมตร เปนตน  นอกจากนี้การบอกปริมาตรยังนิยมบอกเปน คิว  ซึ่งใชแทนลูกบาศกฟุต ใน
การบอกปริมาตรของตูเย็น หรือใช คิว แทนลูกบาศกเมตรในการวดัปริมาตรของน้ําประปา หิน 
ดิน  ทรายดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

  แบบฝก  13 โบวมีน้ําองุนอยู 1.5  ลิตร แบงใหเบียร 650 มิลลิลิตร และแบงใหเบน 
 30 มิลลิลิตร โบวจะเหลือนํ้าองุนกี่มิลลิลิตร 
  วิธีทํา  เน่ืองจาก  1 ลิตร     =   ………………………………………….. มิลลิลติร  
  ดังนั้นโบวมีน้ําองุนอยู  1.5  ×  …………….  =  ………..……..  มิลลิลติร 
  แบงใหเบียรและเบน  ………..……………………………..…..   มิลลิลติร
  ดังนั้นโบวเหลอืนํ้าองุนอยู   ………………………………………..  มิลลิลิตร
 ตอบ   ……………………………………………….. มิลลลิิตร 
 

  แบบฝก 14 เบิ้มจะจัดน้ําหวานไปเลี้ยงเด็ก ๆ โดยเขาตองการใหเด็กแตละคนได
น้ําหวานคนละ 2 ถวย  ถามีเด็กทั้งหมด 40 คน เบิ้มจะตองเตรียมน้ําหวานไปทั้งหมดกี่ลิตร 
 วิธีทํา  มีเด็ก  40  คน ไดน้ําหวานคนละ 3 ถวย 

ดังนั้นเบิ้มตองจัดน้ําหวานทั้งหมด   ………………………………… ถวย   
เน่ืองจาก  1 ถวย   =   ………..……………….………………….. มิลลิลติร 

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

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

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

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

  แบบฝก 15 มุกมีน้ํามะนาว 5 ออนซ น้ําสม 15 ออนซ น้ําองุน 12 ออนซ และนํ้า
สับปะรด   6  ถวย สําหรับทําน้ําพั้นซเลี้ยงเด็ก ๆ  อยากทราบวามุกจะมีน้ําพั้นซปริมาณ 3 
ลิตรครึ่งหรือไม 
  วิธีทํา  เน่ืองจาก  1   ถวย     =    ……………………………..…………..  ออนด  
    ดังนั้น      6    ถวย    =     ……………………………….…………  ออนด 
   มุกมีน้ําผลไมทั้งหมด   =    ............................................................  ออนด 
            =    ………….………..……………………..    ถวย 
   และเนื่องจาก 1 ถวย     =   .......................................................   มิลลิลติร 
   ดังนั้นมุกมีน้ําพ้ันซทั้งหมด..........................................................   มิลลิลติร 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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คณิตศาสตรกับกีฬา 
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คณิตศาสตรกับกีฬา                กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                  เวลา  4  ชั่วโมง                                  
 
1. สาระสําคัญ  
 การเลนกีฬา ทําใหอวัยวะสวนตางๆของรางกายไดเคลือ่นไหวตามธรรมชาติ เชน การวิ่ง 
การกระโดด ทุม ขวาง เปนตน เม่ือมนุษยไดมีการพัฒนาทางความคิดมากขึ้น ลักษณะการ
เคลื่อนไหวของอวัยวะตางๆก็มีการพัฒนาตามไปดวย จากการเคลื่อนตามไหวปกต ิก็ปรับหรือนํามา
ทําใหเกิดประโยชน ซึ่งเรียกวา การออกกําลังกาย เพ่ือชวยใหสขุภาพรางกายแข็งแรงขึ้น  
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคญักับการเลนกีฬา ถาเราเปนผูชมก็จะเห็นการนําตัวเลขมาใชเปน
คะแนนในการแขงขัน  ตารางสรุปเหรียญหรือผลการแขงขันตาง ๆ ก็นิยมนําเสนอในรูปของสถติิ 
หรือเราเปนโคชเราก็ตองใชสูตรทางคณติศาสตรเด็ดๆที่เรียกกันวา เทคนิค เพ่ือสอนลูกทีมของเรา
ใหโชวผลงานไดอยางเจง ๆ หรือแมแตถาเราตองเปนผูเลนเองเราก็จะตองรูหลักโอกาสที่จะชนะ   
ถาเราเปนนักบาศเกตบอลเราตองรูวาเราตองยิงลูกดวยมุมกี่องศา ดวยความอัตราเร็วเทาไหร จึงจะ
สามารถทําคะแนนได ยิ่งถาเปนนักฟุตบอล เราผูชมมักจะเคยไดยินวาเตะกี่หลา ซึง่เปนหนาที่ของ
นักฟุตบอลทีจ่ะตองหาระยะเตะเหลานั้นเอง หรือแมแตนักวิ่งที่ตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรเพ่ือ
คํานวณหาระยะวิ่งตัดลูเพ่ือไมใหตัวเองเสียเปรียบนักวิ่งลูในกวา เปนตน 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     

2.3 ดานความรูทางคณิตศาสตร  เพ่ือใหนักเรียน 
1. เขาใจเกี่ยวกบันําความรูทางคณิตศาสตร เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูป 

เรขาคณิตมาใชในสถานการณที่เกี่ยวของกับลูวิ่ง 
2. เขาใจเกี่ยวกบันําความรูทางคณิตศาสตร เรื่องการหาพ้ืนที่ของรูปเรขาคณิตมา 

ใชในสถานการณที่เกี่ยวของกับสนามกีฬา 
2.4 ดานทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือใหนักเรียน  

1. สามารถอธิบายแนวคิดของการหาความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิตใน 
สถานการณทีก่ําหนดใหได 

2. สามารถอธิบายแนวคิดของการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตในสถานการณที่ 
กําหนดใหได 
 2.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- มีสวนรวมและมีความรับผดิชอบในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- ชวยเหลือและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานเปนกลุมได 
- มีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน กลาแสดงออกในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 3 คณิตศาสตรกับกีฬา 
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3. สาระการเรียนรู 
1. ลูวิง่กับคณติศาสตร  

            ลูวิง่   คือ ทางวิ่งทั้งหมด  
            ชองวิง่  คือ อาณาเขตที่แบงยอยจากลูวิ่ง  เปนชองวิ่งที ่1 ชองวิ่งที่2 จนถึงชองวิ่งที่ 8 มี
ความกวางชองวิ่งละ 1.22 – 1.25 เมตร การวัดความกวางวัดจากขอบนอกถึงขอบในเสนของชองวิ่ง
กวาง 5 เซนตเิมตร  
             รัศมีทางวิง่   คือ รัศมีทีว่ัดจากจดุศูนยกลางไปถึงทางวิ่งของชองวิ่งนั้น ๆ  
             รัศมีขอบใน  คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนยกลางไปถึงขอบในของชองวิ่งนั้น ๆ 
              ขนาดสนามมาตรฐาน 400 เมตร 
  1. ความยาวดานตรงขามขนานกัน 2 ขาง  ยาวดานละ 84.34 เมตร 
  2. ความกวางโคงเปนรูปครึง่วงกลมปดกั้นหัวทาย มีรัศมียาว 36.50 เมตร และมี
ความยาวดานละ 114.714 เมตร 
  3. ทางวิ่งชิดขอบในสุดทั้ง 4 ดานรวมกันยาว  398.206 เมตร 
  4. เพ่ือใหทางวิ่งมีระยะทางยาว 400 เมตรพอดี จะตองวัดรัศมีทางวิ่งจริงหางจาก
ขอบในของสนามออกไปอีก 30 เซนติเมตร สําหรับชองวิ่งที่ 1  

      5. ชองวิ่งแตละชองจะมีความกวาง 1.22 – 1.25 เมตร 
2. สนามกีฬากับคณิตศาสตร 
คณิตศาสตรเปนวิชาทีเ่ราสามารถคนหาแบบรูปของความเปนไปของชีวิตในธรรมชาต ิทํา

ใหเรามองเห็นความงดงามที่มีในธรรมชาติหรือจากงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้น ชวยใหเรามีแนวคดิ
ในการสรางสรรค เชน  การออกแบบลวดลายโดยใชเสนหรือรูปทรงตางๆ เปนตน  สนามกีฬา เปน
สถานที่ที่สรางขึ้น เพ่ือใชในการแขงขัน มีพ้ืนที่สําหรับการแขงขัน และพ้ืนที่สําหรบัผูชม ที่ออกแบบ
มาเพ่ือน่ัง หรือยืนเพื่อชมการแขงขัน  
 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู 
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
1. ครูกระตุนและสรางความสนใจเกี่ยวกบัคณิตศาสตร
กับกีฬา โดยการเลาถึงประวัตคิวามเปนมาอยางคราว ๆ 

 
 
1. นักเรียนเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

กิจกรรม    1) ชวนคิด       2) ลูวิ่งกับคณิตศาสตร                            ชั่วโมงที่ 1               

 กิจกรรมนําสูบทเรียน 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ใหนักเรียนฟง เชน การเลนกีฬาทําใหอวยัวะตางๆของ
รางกายไดเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ซึ่งตอมาไดพัฒนา
จากการเคลื่อนไหวปกตเิปนการเคลื่อนไหวเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอรางกายซึ่งเรียกวา การออกกําลังกาย เพ่ือ
ชวยใหสขุภาพรางกายแข็งแรง  
 
 
ครูแจก เอกสารหนวยการเรียนที่ 3 คณิตศาสตรกับ
กีฬา 
2. ครูสนทนากับนักเรียนถงึสถานการณเกี่ยวกับการ
เลนกีฬา  วาการเลนกีฬามสีถานการณทีเ่กี่ยวของกับ
คณิตศาสตรอยางไร ครูยกตัวอยาง เชน ขนาดของ
สนามกีฬา ระยะทางในการวิ่ง ผลการแขงขัน เปนตน 
ใหนักเรียนยกตัวอยางสถานการณของการใชความรู
ทางคณิตศาสตรในการทํากจิกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬา 
3. ใหนักเรียน ทํากิจกรรม ชวนคิด 3  โดยครูคอยใช
คําถามกระตุนใหนักเรียนไดฝกเชื่อมโยง รวบรวมขอมูล 
ถึงสถานการณเกี่ยวกับกฬีาที่นักเรียนเคยเผชิญ  เชน  
 
 
 
 
ครูถามนักเรียนวา  
-  ในสมัยเด็กเราวิ่งรอบสนามวอลเลยบอล 100 รอบ 
เราอยากทราบวาเราวิ่งไดระยะทางเทาไหรเราจะตองใช
ความรูคณิตศาสตรอะไร (การหาความยาวเสนรอบรูป) 
-  ถาเราตองการทราบวาในสระวายน้ํามีปริมาณน้ําอยู
เทาไหร เราตองทําอยางไร (การหาปริมาตร) 
4. สุมนักเรียนนําเสนอความคิด โดยครูและเพื่อน ๆ 
เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนเสนอสถานการณของการ
ใชความรูทางคณิตศาสตรในการทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬา โดยการ
ใชขอมูลเดิมหรือประสบการณที่
นักเรียนเคยไดรับ แลวสื่อสารออกมา
เปนภาษาของตนเอง 
3. นักเรียนทํากิจกรรมชวนคิด 3 โดย
การฝกเชื่อมโยง รวบรวมขอมูล ถึง
สถานการณทีเ่กี่ยวกับกีฬาที่นักเรียน
เคยเผชิญ  แลวเขียนออกมาเปน
ภาษาของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนนําเสนอความคดิโดยการ
เฉลยคําตอบของตัวเอง 

กิจกรรมพัฒนาการ

จงชวยกันยกตวัอยางวาเราใชความรูคณิตศาสตร
อะไรบางในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬา 

ชวนคดิ  
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

5. ใหนักเรียนศึกษาเอกสารการเรียน 3.1: ลูวิ่งกับ
คณิตศาสตร จากนั้นครูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
สนามกรีฑาและขนาดของสนามกีฬามาตรฐานมี 2 
ขนาดคือ สนามกีฬาขนาด 200 เมตรและสนามกีฬา
ขนาด 400 เมตร แตที่นิยมใชกันทั่วไปคือขนาด 400 
เมตร 
6. สําหรับการทําแบบฝก 1  การคํานวณระยะทางวิ่ง
ของสนามขนาด 400 เมตร ครูใชการถามตอบกับ
นักเรียนในสถานการณตอไปน้ี 
- การหาระยะวิ่งทางโคง 2 ดานทําไมใชสตูรการหาเสน
รอบรูปของวงกลม (เพราะสวนโคงของสนามทั้งสอง
ดานเปนรูปครึ่งวงกลมที่มีรศัมีเทากัน)  
- ทําไม  R = รัศมีขอบใน + ทางวิ่งจริงชองที่ 1 (เพราะ
เพ่ือใหทางวิ่งมีระยะทางยาว 400 เมตรพอดี จะตองวัด
รัศมีทางวิ่งจรงิหางจากขอบในของสนามออกไปอีก 30 
เซนติเมตร สาํหรับชองวิ่งที่ 1 ดังนั้น ดังนั้นรัศมีจริงยาว 
36.50 เมตรตองบวกเพิ่มอีก 30 เซนติเมตร) 
7. สําหรับการทําแบบฝก 2 การคํานวณหาระยะตอของ
ชองวิ่ง  ครูใหนักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนตองคํานวณหาระยะทางวิ่งทางโคง
เพ่ือหาความตางของระยะทางแตละชองวิ่งวามีความ
ตางกันเทาไหร เพ่ือวัดระยะตอไดถูกตอง และให
นักเรียนคํานวณหาระยะทางของแตละชองวิ่งครูอธิบาย
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
 
 
8. ใหนักเรียนทําแบบฝก 3-4  ครูอธิบายเพิ่มเติมความ
ความเหมาะสม และชวยกันเฉลยคําตอบ 

5. นักเรียนศกึษาเอกสารการเรียน 
3.1 และซักถามเพิ่มเติม 
 
 
 
6. นักเรียนทําแบบฝก 1 โดยการใช
ความรูทางคณิตศาสตรเรือ่งการหา
เสนรอบรูปและรวมกันแสดงความ
คิดเห็นโดยการตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
7.นักเรียนทําแบบฝก 2โดยการใช
ความรูทางคณิตศาสตรเรือ่งการหา
เสนรอบรูปและรวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
 
 
 
 
 
8.ใหนักเรียนทําแบบฝก 3-4  และ
รวมกันเฉลยคําตอบ 

 
 
 
 

กิจกรรมรวบยอด 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

 

 
 
 
1.ครูสนทนากบันักเรียนถึงสนามกีฬา ใหนักเรียน
ชวยกันแสดงความคิดเห็น เชน 
- สนามกีฬาของโรงเรียนเรามีสนามกีฬาอะไรบาง 
(สนามฟุตบอล สนามวอลเลยบอล สนามบาสเก็ตบอล 
สนามตะกรอ สนามเบตอง เปนตน)  
- สนามกีฬามีไวสําหรับการเลนกีฬาเพื่อการแขงขัน
อยางเดียวหรือไม เราใชประโยชนจากสนามกีฬา
อะไรบาง (สนามกีฬามีไวสาํหรับการเลนกีฬาทั้งเพ่ือ
การแขงขันและการออกกําลังกาย และจัดกิจกรรมตาง 
ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน เขาแถวหนาเสาธง 
จัดงานเลี้ยงตาง ๆ เปนตน) 
- นักเรียนควรชวยกันดูแลบริเวณสนามกฬีาอยางไร 
(ไมทิ้งขวดน้ํา ถุงขนม เศษอาหาร) 
- เม่ือนักเรียนอยูในสนามกีฬานักเรียนเคยนึกถึงอะไรที่
เกี่ยวของกับคณิตศาสตร (ความกวาง ความยาว ขนาด
ของสนาม สนามแหงนี้สามารถจอดรถบัสไดกี่คัน ) 
 
 
2.สําหรับการทําแบบฝก 5 ครูใหนักเรียนชวยกันอธบิาย

ความหมายของ ลานกีฬาขนาด กวาง  
4
115  เมตร และ 

 ยาว 30
2
1  เมตร  เชน  

-  สนามกีฬากวาง 15 
4
1  เมตร หมายความวาอยางไร

เขียนในรูปทศนิยมไดอยางไร (กวาง 15 เมตร กับ 25 
เซนติเมตร หรือเขียนในรูปทศนิยมคือ 15.25 เมตร) 
 

 
 
1.นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสนามกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.นักเรียนทําแบบฝก 5 โดย ฝกการ
เชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร การ
ตีความ รวมถงึการใชขอมูลจากสิ่งที่
โจทยเพ่ือหาคําตอบทีเ่หมาะสมที่สุด 
 

กิจกรรม     สนามกีฬากับคณิตศาสตร             ชั่วโมงที่  2  

 กิจกรรมนําสูบทเรียน 

กิจกรรมพัฒนาการ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

-  สนามกีฬายาว 30
2
1  เมตร หมายความวาอยางไร

เขียนในรูปทศนิยมไดอยางไร (ยาว 30 เมตร กับ 50 
เซนติเมตร หรือเขียนในรูปทศนิยมคือ 30.50 เมตร) 
         ครูใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ถึงประโยชนของการออกกําลังกาย จากนั้นใหนักเรียน
ชวยกันเฉลยคําตอบพรอมสุมนักเรียนนําเสนอแนวคิด 
 3. สําหรับการทําแบบฝก 6 ครูใหนักเรยีนชวยกันทํา
และสุมถามนกัเรียนวาในการหาคําตอบนักเรียนตอง
อาศัยขอมูลสวนใดบาง ซึ่งนักเรียนตองสงัเกตใหดีวา
ขอมูลสวนไหนที่เปนประโยชนตอนักเรียน จากนั้นให
นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบพรอมสุมนักเรียนนําเสนอ
แนวคิดและใหนักเรียนชวยกันบอกถึงวธิีการปฏิบตัิตวั
ในการรวมกิจกรรมกีฬาสีโดยไมใหมีผลกระทบตอการ
เรียน 
 4. ในการทําแบบฝก 7 การหาพื้นที่โดยประมาณของ
สวนน้ํา ครูใหนักเรียนชวยกันเสนอวิธีการคิดและครู
อาจจะแนะนําใหนักเรียนการลากเสนเพิ่มเติมเพ่ือชวย
ในการคํานวณ สุมนักเรียนเฉลยคําตอบพรอมแนวคดิ
โดยครูและเพือ่น ๆ เสนอแนะเพิ่มเติมใหสมบูรณ 

 
 
 
นักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็น
และเฉลยคําตอบ 
 
3.นักเรียนทําแบบฝก 6 โดย ฝกการ
เชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร การ
ตีความ รวมถงึการใชขอมูลจากสิ่งที่
โจทยเพ่ือหาคําตอบทีเ่หมาะสมที่สุด
และรวมกันแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
4.นักเรียนทําแบบฝก 7 และเฉลย
คําตอบพรอมแนวคิด 

 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 
 
1.แบงนักเรียนเปนกลุมกลุมละ 4 คน  ครูแจกใบ
กิจกรรมการเรียนที่ 3 สนามกีฬา 
2.ครูแจกอุปกรณในการสรางลูวิ่งมาตรฐานไดแก 
กระดาษขนาด A4 สําหรับใหนักเรียนวางแผนในการ
สราง จากนั้นใหนักเรียนสรางลูวิ่งจําลองลงในกระดาษ
เทาขาวขนาด 31 นิ้ว × 42 นิ้ว โดยใชมาตราสวนให
เหมาะสม 

 
1.แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน 
เพ่ือทํากิจกรรมการเรียนที่ 3 สนาม
กีฬา  
2.นักเรียนวางแผนและสรางลูวิ่ง
ขนาดจําลองโดยใชมาตราสวนที่
เหมาะสม 
 

กิจกรรม        กิจกรรมการเรียนที่ 3 สนามกีฬา                                         ชั่วโมงที่ 3 

กิจกรรมพัฒนาการ
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
 
ใหแตละกลุมเขียนสรุปขั้นตอนการดําเนินงานและ
นําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาหองเรียน 

 
 
แตละกลุมเขียนสรุปขั้นตอนการ
ดําเนินงานและนําเสนอผลการทํา
กิจกรรมหนาหองเรียน 

 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารหนวยการเรียนที ่3 :  คณิตศาสตรกับกฬีา ประกอบดวย  
  1. เอกสารหนวยการเรียนที ่  3.1  ลูวิ่งกบัคณิตศาสตร 
  2. เอกสารหนวยการเรียนที ่  3.2  สนามกีฬากับคณิตศาสตร 
 2. กิจกรรมการเรียนที่ 3 : คณิตศาสตรกับกีฬา 
  
6.  การวัดผลประเมินผล 

วิธีวัดผล เครื่องมือประเมินผล
5. ตรวจการทําแบบฝกที่ 1-7 แบบฝกที่ 1-7
6. ตรวจผลการทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมการเรียนที่ 3

 
7. บันทึกผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.................................................ผูสอน 
วัน................เดือน.........................ป........... 
เวลา........................................................... 

กิจกรรมรวบยอด 
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 การเลนกีฬา ทําใหอวัยวะสวนตางๆของรางกายได
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เชน การวิ่ง การกระโดด ทุม ขวาง 
เปนตน เม่ือมนุษยไดมีการพัฒนาทางความคิดมากขึ้น
ลักษณะการเคลื่อนไหวของอวัยวะตางๆก็มีการพัฒนาตาม
ไปดวย จากการเคลื่อนไหวตามปกติ ก็ปรับหรือนํามาทําให
เกิดประโยชน ซึ่งเรียกวา การออกกําลังกาย เพ่ือชวยให
สุขภาพรางกายแข็งแรง ขึ้น  
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคญักับการเลนกีฬาไมวา
เราจะเปนผูนัง่ชม เราก็จะเห็นถึงการนําตัวเลขมาใชเปน
คะแนนในการแขงขัน  ตารางสรุปเหรียญหรือผลการแขงขัน

ตาง ๆ ก็นิยมนําเสนอในรูปของสถิติ หรือเราจะเปนโคชเราก็ตองใชสตูรทางคณิตศาสตรเด็ดๆที่
เรียกกันวา เทคนิค เพ่ือสอนลูกทีมของเราใหโชวผลงานไดอยางเจง ๆ หรือแมแตถาเราตองเปนผู
เลนเองเราก็จะตองรูหลักโอกาสที่จะชนะ ถาเราเปนนักบาศเกตบอลเราตองรูวาเราตองยิงลูกดวยมุม
กี่องศา ดวยความอัตราเร็วเทาไหร จึงจะสามารถทําคะแนนได ยิ่งถาเปนนักฟุตบอล เราผูชมมักจะ
เคยไดยินวาเตะกี่หลา ซึ่งเปนหนาที่ของนักฟุตบอลทีจ่ะตองหาระยะเตะเหลานั้นเอง หรือแมแตนัก
วิ่งที่ตองใชวธิกีารทางคณิตศาสตรเพ่ือคํานวณหาระยะวิ่งตัดลูเพ่ือไมใหตัวเองเสียเปรียบนักวิ่งลูใน
กวา เปนตน 
 

จงชวยยกตวัอยางวาเราใชความรูคณติศาสตรอะไรบางในการทํากิจกรรมที่
เก่ียวของกับกีฬา 
……เราใชความรูเรื่องพื้นที่เพ่ือคํานวณพื้นที่ของสนาม………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………..  
เราใชความรูเรื่องปริมาตร เพ่ือหาปริมาณนํ้าในสระ………………………..………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……. 

เอกสารหนวยการเรียนที่ 3  : คณิตศาสตรกับกีฬา     

ชวนคิด 



186 
 

                     เอกสารหนวยการเรียนที่ 3.1 : ลูวิ่งกับคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สนามกีฑา 
ที่มา:  http://www.fbtsports.com/upload/SportInfo/greenta.pdf 

สิ่งควรทราบ  
             ลูวิง่   คือ ทางวิ่งทั้งหมด  
      ชองวิง่  คอื อาณาเขตที่แบงยอยจากลูวิ่ง  เปนชองวิ่งที่ 1 ชองวิ่งที่2 จนถึงชองวิ่งที่ 8 มี
ความกวางชองวิ่งละ 1.22 – 1.25 เมตร การวัดความกวางวัดจากขอบนอกถึงขอบในเสนของชองวิ่ง
กวาง 5 เซนตเิมตร  
             รัศมีทางวิง่   คือ รศัมีทีว่ัดจากจุดศูนยกลางไปถึงทางวิ่งของชองวิ่งนั้น ๆ  
             รัศมีขอบใน  คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนยกลางไปถึงขอบในของชองวิ่งนั้น ๆ 
ขนาดสนามมาตรฐาน 400 เมตร 
 1. ความยาวดานตรงขามขนานกัน 2 ขาง  ยาวดานละ 84.34 เมตร 
 2. ความกวางโคงเปนรูปครึง่วงกลมปดกั้นหัวทาย มีรัศมียาว 36.50 เมตร และมีความยาว
ดานละ 114.714 เมตร 
 3. ทางวิ่งชิดขอบในสุดทั้ง 4 ดานรวมกันยาว  398.206 เมตร 
 4. เพ่ือใหทางวิ่งมีระยะทางยาว 400 เมตรพอดี จะตองวัดรัศมีทางวิ่งจริงหางจากขอบใน
ของสนามออกไปอีก 30 เซนติเมตร สําหรับชองวิ่งที่ 1  
 5. ชองวิ่งแตละชองจะมีความกวาง 1.22 – 1.25 เมตร 
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แบบฝก 1  การคํานวณระยะทางวิ่งของสนามขนาด 400 เมตร
การหาระยะทางวิ่งทางโคง 2 ดาน =   2πR (เม่ือ R = รัศมีขอบใน + 0.30) 

      =   2 × 
7
22  × (36.50 + 0.30)  

              = ..................................................................................... 
     = ...................................................................................... 
การหาทางวิ่งที่เปนเสนตรง 2 ดาน =   400 - ระยะทางวิ่งทางโคง 
       =   400 – 231.31 
       = ................................................................................... 
       = ................................................................................... 

แบบฝก 2  การคํานวณหาระยะตอของชองวิ่ง  เพื่อความยุตธิรรมจําเปนตองคํานวณหา
ระยะทางวิ่งทางโคงเพ่ือหาความตางของระยะทางแตละชองวิ่งวามีความตางกันเทาไหร เพ่ือ
วัดระยะตอไดถูกตอง 
  เสนรอบวง   =   2 πR 
  R  =   รัศมีขอบใน 
  L   =   ทางวิ่งจริงของชองวิ่ง 
  W   =   ความกวางของชองวิ่ง 
การหาทางวิ่งระยะทางโคง  (เพ่ือหาความแตกตางของทางวิ่งทางโคงของแตละชอง)  

ชองวิ่งที่ 1  =   2 π  × (R + L) 

    =   2 × 
7
22  × (36.50 + 0.30)  

    = ....................................................................................... 
    = ....................................................................................... 

ชองวิ่งที่ 2  =   2 π  × (R + W +L) 

    =   2 × 
7
22  × (36.50 + 1.25 +  0.20)  

    = ....................................................................................... 
   = ....................................................................................... 
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ชองวิ่งที่ 3  =   2 π  × (R + 2W +L) 

    =   2 × 
7
22  × (36.50 + 2(1.25) +  0.20)  

    = ....................................................................................... 
    = ....................................................................................... 

ชองวิ่งที่ 4  =   2 π  × (R + 3W +L) 

    =   2 × 
7
22  × (36.50 + 3(1.25) +  0.20)  

    = ....................................................................................... 
    = ....................................................................................... 

ชองวิ่งที่ 5  =   2 π  × (R + 4W +L) 

    =   2 × 
7
22  × (36.50 + 4(1.25) +  0.20)  

    = ....................................................................................... 
    = ....................................................................................... 

ชองวิ่งที่ 6  =   2 π  × (R +5W +L) 

    =   2 × 
7
22

 × (36.50 + 5(1.25) +  0.20)  

    = ....................................................................................... 
    = ....................................................................................... 

ชองวิ่งที่ 7  =   2 π  × (R + 6W +L) 

    =   2 × 
7
22  × (36.50 + 6(1.25) +  0.20)  

    = ....................................................................................... 
    = ....................................................................................... 

ชองวิ่งที่ 8  =   2 π  × (R + 7W +L) 

    =   2 × 
7
22  × (36.50 + 7(1.25) +  0.20)  

    = ....................................................................................... 
    = ....................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



189 
 

แบบฝก 3 การตอระยะ  เพ่ือใหระยะทางของการวิ่งยาวเทากัน จึงตองจัดระยะตอของแตละ
ชองวิ่ง ซึ่งสามารถจัดไดดังนี้ 

ชองวิ่งที่ 1 ตอให ชองวิ่งที่ 2  =  238.543 – 231.10     =   7.443  เมตร  
ชองวิ่งที่ 2 ตอให ชองวิ่งที่ 3 = ……………………………………..  เมตร  
ชองวิ่งที่ 3 ตอให ชองวิ่งที่ 4 = ……………………………………..  เมตร  
ชองวิ่งที่ 4 ตอให ชองวิ่งที่ 5  = ……………………………………..  เมตร  
ชองวิ่งที่ 5 ตอให ชองวิ่งที่ 6 = ……………………………………..  เมตร  
ชองวิ่งที่ 6 ตอให ชองวิ่งที่ 7  = ……………………………………..  เมตร  
ชองวิ่งที่ 7 ตอให ชองวิ่งที่ 8  = ……………………………………..  เมตร  

แบบฝก 4  การวิ่งตดัลู   เพ่ือใหระยะการวิ่งของนักวิ่งแตละลูเทากัน จึงตองมีระยะที่นักวิ่ง
สามารถวิ่งเขาลูอ่ืนเม่ือวิ่งครบระยะของลูตัวเอง ซึ่งสามารถทําไดดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       มารยาทของนกัวิ่งท่ีดีเปนอยางไร......…...................................................................
ใ....................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Note 
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                  เอกสารหนวยการเรียนที่ 3.2 : สนามกีฬากับคณิตศาสตร 
 

คณิตศาสตรเปนวิชาทีเ่ราสามารถคนหาแบบรูปของความ
เปนไปของชีวติในธรรมชาต ิทําใหเรามองเห็นความงดงามที่มีใน
ธรรมชาติหรือจากงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้น ชวยใหเรามีแนวคิดใน
การสรางสรรค เชน  การออกแบบลวดลายโดยใชเสนหรือรูปทรงตางๆ 
เปนตน 
 สนามกีฬา เปนสถานที่ที่สรางขึ้น เพ่ือใชในการแขงขัน มีพ้ืนที่
สําหรับการแขงขัน และพ้ืนที่สําหรับผูชม ที่ออกแบบมาเพื่อน่ัง หรือ

ยืน เพ่ือชมการแขงขัน ตอไปน้ีเราจะมาพิจารณาวาคณิตศาสตรมีสวนสัมพันธกับสนามกีฬาอยางไร  
 
แบบฝก 5  กองเปนผูนําชุมชนแหงหน่ึง เขาและชาวบานไดตกลงกันวาจะสรางลานกีฬาขนาด     

15 
4
1  เมตร ยาว 30

2
1  เมตร เพ่ือเปนที่เลนกีฬาของชุมชน 

1. ลานกีฬาแหงนี้จะมีพ้ืนที่เทาไหร 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 
2. ในวันอาทิตยชาวบานมาชวยกันปูหญาบริเวณที่แบงทําสนามเด็กเลนคิดเปน 1 ใน 6 ของพื้นที่
ทั้งหมด ชาวบานตองจายเงินคาหญาเทาไหร ถาหญาตารางเมตรละ 11 บาท 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................ 

 
 
 

                       การออกกําลังกายมีประโยชนอยางไรบาง
......….......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Note 
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แบบฝก 6  กีฬาสีของโรงเรียนปนี้มีกีฬาชนิดใหมที่นักเรียนชื่นชอบ นั่นก็คือกีฬาปาเปา ถากระดาน
ปาเปาที่ใชในการแขงขันมีขนาดดังภาพ 

1.วงในสุดของกระดานปาเปามีพ้ืนที่เทาไหร 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.พ้ืนที่ของวงในรวมกับพื้นที่วงนอกสุดมากกวาหรือ นอยกวาพื้นที่ของวงที่สองรวมกับพื้นที่วงที่สี่ 
อยูเทาไหร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3.กระดานปาเปานี้มีพ้ืนที่ทัง้หมดเทาไหร
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................  

...……………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…..……………………………………………
…………………………………………..……
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แบบฝก 7 สวนสาธารณะแหงหนึ่งประกอบดวยสวนสวนน้ํา ดังภาพขางลาง 

 
 
1.จงหาพื้นที่โดยประมาณของสวนน้ําโดยการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
2.จงหาพื้นที่โดยประมาณของสวนน้ําโดยการหาพื้นที่ของรูปวงกลม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.จงหาพื้นที่โดยประมาณของสวนน้ําโดยวิธีอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราสวน 1 ซม.: 100 ม.
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คณิตศาสตรกับการเงิน 
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คณิตศาสตรกับการเงิน     กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                                                   เวลา  4  ชั่วโมง                                
 
1. สาระการเรียนรู  
 1. การทําบัญชีรายรับ-รายจาย   

การทําบัญชีรายรับ-รายจาย เปนการรูจักจัดการการเงินอยางเปนระบบ คนสวนใหญมัก
ผัดผอน เห็นวาเปนเรื่องนาปวดหัว ไมเห็นความสําคัญ โดยเห็นวาไวทําทีหลัง เดือนหนาคอยทํา ป
หนาคอยทําก็ได ที่จริงการทําบัญชีรายรบั-รายจาย เปนเครื่องมือชวยใหเรารูจักตวัเอง รูจักการใช
ชีวติของเราในปจจุบันใหดียิ่งขึ้น เปนจุดเร่ิมตนใหเราเริ่มคิดถึงชีวติที่เราอยากเปน และเปน
เครื่องมือที่ชวยใหเราเริ่มควบคุมชีวติของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การซื้อ - การขายสินคา 

ในการซื้อ ขายสินคา แนนอนวาผูขายก็ยอมตองการขายสินคาในราคาที่สูง ในขณะที่ผูซื้อก็
ตองการซื้อสินคาในราคาที่ต่ํา ดังนั้นการกําหนดราคาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหกิจการนั้นดําเนินการ
ตอไปได กําไรและขาดทุนเกิดจากการซื้อ – ขาย ถาราคาขายมากกวาราคาทุน เรียกวา กําไร ถา
ราคาขายนอยกวาราคาทุนเรียกวา ขาดทุน  

3. ดอกเบี้ย 
  ดอกเบี้ย เปนเงินพิเศษที่เราจะไดรับเปนการตอบแทนที่ฝากเงินไวทีธ่นาคารและยอมให
ธนาคารเปนผูดูแลเงินของเรา ถาถามวาไดดอกเบี้ยเทาไร คําตอบทีไ่ดมักอยูในรูปของเปอรเซ็นต
หรือรอยละ เชน อัตราดอกเบี้ย 1%  5% หรือ 7%  ตอป เปนตน 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     

2.5 ดานความรูทางคณิตศาสตร  เพ่ือใหนักเรียน 
เขาใจเกี่ยวกบัการนําความรูเรื่องจํานวนเต็มและรอยละมาใชในสถานการณที่ 

เกี่ยวของกับการเงิน 
2.6 ดานทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือใหนักเรียน 

สามารถอธิบายแนวคิดของจํานวนเต็มและรอยละในสถานการณที่กําหนดใหได 
 2.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- มีสวนรวมและมีความรับผดิชอบในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- ชวยเหลือและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานเปนกลุมได 
- มีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน กลาแสดงออกในการทํากิจกรรม 

  
 

แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 4 คณิตศาสตรกับการเงิน 
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3.กิจกรรมการเรียนรู 
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการ ถามนักเรียนวาวันน้ีได
เงินมาโรงเรียนเทาไหร ใชจายอะไรไปแลวบาง ตอนนี้
เหลือเงินอยูเทาไหร เงินที่เหลือจะเอาไปใชจาย
อะไรบางและจะเหลือเก็บไวหยอดกระปกุออมสินหรือ
เปลา เปนตน 
 
   
2.  ครูยกตัวอยางสถานการณวา “วันนี้ครูขอเก็บเงินคา
เอกสารการเรียนเพ่ิมเติมคนละ 30 บาท ” (อาจจะเปน
อยางอ่ืน เชน เร่ียไรเงินทําบุญ เงินคาของขวัญสําหรับ
ครูเกษียณ เปนตน) แลวถามนักเรียนวาใครที่มีเงินเก็บ
และสามารถจายเงินใหครูภายในตอนนี้ไดบาง  จากนั้น
ครูอธิบายเพิ่มเติมวา ถาตอนนี้นักเรียนสามารถมีเงิน
เก็บพอที่จะจายเงินคาเอกสารได แสดงวานักเรียนมีการ
วางแผนการเงินที่ดี  เพราะในชีวิตประจําวันของเรา เรา
อาจจะเจอเหตุการณฉุกเฉินที่จะตองใชเงินเปนจํานวน
มาก  ถึงแมเราจะไดเงินมาโรงเรียนวันละไมมากแตเรา
ก็สามารถที่จะมีเงินเก็บจํานวนมากได ถาเรามีการวาง
แผนการใชจายเงินที่ดี 
3. ใหนักเรียนชวยกันทํากิจกรรมชวนคิด 3    โดยครู
ยกตัวอยางวานักเรียนที่ยังไมมีเงินเก็บเพราะเมื่อ
นักเรียนไดรับเงินมาแลวนักเรียนมักจะคิดวาจะใชเงินที่
ไดมาซื้ออะไรดี  จะดูหนังเรื่องอะไรหรือจะกินอะไร  
สวนนักเรียนที่มีเงินเก็บเปนเพราะนักเรยีนรูจักใช
จายเงินอยางคุมคา และถาตอไปน้ีเราอยากจะมีเงินเก็บ
มาก ๆ เม่ือเราไดเงินมาแลวเราควรจะมคีําถามเกี่ยวกบั 
เงินที่เรามีตอนนี้อยางไร 

 
1. นักเรียนสํารวจและวางแผนการใช
จายเงินของตัวเองแลวตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนสํารวจและวางแผนการใช
จายเงินของตัวเองแลวตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนทํากิจกรรมชวนคิด 3 โดย
การฝกเชื่อมโยง รวบรวมขอมูล ถึง
สถานการณทีเ่กี่ยวกับการเงินของ
นักเรียนแลวเขียนออกมาเปนภาษา
ของตนเอง  
 

กิจกรรม    1) ชวนคิด       2) การทําบัญชีรายรับ-รายจาย                              ชั่วโมงที่ 1   

 กิจกรรมนําสูบทเรียน 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
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            เด็ก ๆ รูจักแตจะใชเงิน 
 -จะดูหนังเร่ืองอะไร จะกินอะไร 
- …………………………………………………… 
ที่จริงยังมีคําถามเกี่ยวกับการเงิน และการใชจายเงิน
อยางคุมคา ซ่ึงเปนประเด็นที่สําคัญมาก แตเด็ก  ๆ 
ยั งอาจคิดไม ถึ ง  ชวยกันคิดหนอยนะคะว ามี
อะไรบาง 
-จะจายเงินอยางไร 
- ......................................................... 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.  สุมนักเรียนนําเสนอความคิด โดยครูและเพื่อน ๆ 
เสนอแนะเพิ่มเติม 
5.  ใหนักเรียนศึกษาเอกสารการเรียน 4.1 การทําบัญชี
รายรับ-รายจาย และทําแบบฝก 1 โดยครูยกตัวอยาง
เปาหมายทางการเงิน 
เปาหมายทางการเงินที่ไมดี  :  ฉันตองการซื้อ    
                 BlackBerryรุนลาสุด 
เปาหมายทางการเงินที่ดี      :  ฉันจะออมเงินเดือนละ   
                 1,000 บาท  เพ่ือซ้ือ BlackBerry  
                 ใหไดภายในปหนา 
 
    ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัตวัอยางดานบน
วาทําไม “ฉันตองการซื้อ BlackBerry รุนลาสุด” และ 
“ฉันจะออมเงินเดือนละ 1,000 บาท  เพ่ือซ้ือ 
BlackBerry ใหไดภายในปหนา” จึงเปนเปาหมายทาง
การเงินที่ดีและไมดี ผูสอนคอยอธิบายเพิม่และใหผูเรียน
วางแผนเปาหมายทางการเงินที่ดีของตัวเอง แลวสุม
ถามผูเรียนแตละคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนนําเสนอความคดิโดยการ
เฉลยคําตอบของตัวเอง 
5. นักเรียนศกึษาเอกสารการเรียน
4.1 การทําบัญชีรายรับ-รายจาย และ
ทําแบบฝก 1  
 
 
 
 
 
 
นักเรียนวิเคราะหสถานการณและ
รวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เปาหมายทางการเงินที่ดีและไมดี 
 
 

ชวนคิด  
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

6. ใหนักเรียนทําแบบฝก 2 โดยครูนําอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยชนของการทําการทําบัญชีรายรับ-รายจาย และ
ถามนักเรียนวานักเรียนเคยทําบันทึกรายรับรายจาย 
หรืองบประมาณรายจายในชีวิตประจําวันของตัวเอง
หรือไม และการทํามีประโยชนอยางไร ใหนักเรียน
ชวยกันแสดงความคิดเห็น 
    ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจาย และเกี่ยวกับ คาใชจายประจํา(Fixed 
Expenses) คอื  คาใชจายที่คงที่ในแตละเดือน สวน 
คาใชจายผันแปร (Flexible Expenses)  คือ คาใชจายที่
มีการเปลี่ยนแปลงในแตละเดือนอาจจะไมเทากัน   
 
 
8. ครูใหผูเรียนชวยกันวิเคราะหวา ตรัยมีพฤติกรรมดาน
ใดที่ควรถือเปนแบบอยาง (ขยัน หารายไดพิเศษ
ระหวางเรียนดวยความซื่อสัตย  มีน้ําใจ)และพฤติกรรม
ดานใดที่ไมควรถือเปนแบบอยาง (ใชจายเกิน
งบประมาณทีก่ําหนดไว) พรอมทั้งใหนักเรียนชวยกัน
บอกถึงประโยชนของการจัดทํางบประมาณรายจาย
สวนตวั 

6. นักเรียนทําแบบฝก 2 และรวมกัน
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัประโยชน
ของการทําบญัชีรายรับ-รายจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. นักเรียนจําแนกพฤติกรรมดานดี
และไมดีของตรัยและรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของ
การจัดทํางบประมาณรายจายสวนตวั 

 
     

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
1. ใหนักเรียนศึกษาเอกสารการเรียนที่ 4-2 การซื้อ – 
ขายสินคา ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความตองการซื้อและความตองการขายระหวางผูซื้อกับ
ผูขาย วาเราในฐานะผูซื้อ เราก็ยอมตองการซื้อสินคาใน
ราคาที่ถูกแตในขณะที่คนขายก็ยอมตองการขายเพื่อให
ไดกําไรมากที่สุด  ดัง น้ันเราจึงตองใชความรูทาง

 
1.นักเรียนศึกษาเอกสารการเรียน4-2 
การซื้อ – ขายสินคาและรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับความตองการซื้อ
และความตองการขายระหวางผูซื้อ
กับผูขาย 
 

กิจกรรม     การซื้อ- ขายสินคา                                                            ชั่วโมงที่  2    

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

กิจกรรมรวบยอด 
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ตัวอยางที่ 2  ในวันเสารกิฟทไปซื้อสมโอจากสวนมา
ขายหนาบาน ซ้ือสมโอ 3 ผล ราคา 50  บาท  จํานวน 
84 ผล และ 7 ผล ราคา 100 บาท จํานวน 168 ผล 
นํามารวมกนัแลวขายไป 6 ผล ราคา 100 บาท กิฟทจะ
ไดกําไรหรือขาดทุนเทาไหร 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

คณิตศาสตรชวยในการตัดสินสินใจเพื่อที่จะกอใหเกิด
ความคุมคากับเรามากที่สุด 
  2. ใหนักเรียนศึกษาแบบฝก 2  วาจากตัวอยางใช
ความรูคณิตศาสตรเรื่องอะไรในการแกปญหา และ
สามารถแกปญหาดวยวธิีอ่ืนไดอีกหรือไม อยางไร โดย
ครูอธิบายเพิม่เติม นอกจากนี้ครูควรสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมที่ปรากฏในตวัอยาง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ครูถามนักเรียนวา  
   - จะหาราคาทุนของสมโอทั้งหมดไดอยางไร   (หา
ราคาทุนของสมโอแตละขนาดกอนแลวเอาราคาทั้งสอง
มารวมกัน จะไดราคาทุนของสมโอขนาด 3 ผล ราคา 50 

บาท หนึ่งผลราคา
3

50   บาท ดังนั้นสมโอ 84 ผล ราคา   

84
3

50
×   บาท  และทาํนองเดียวกันจะไดราคาทุนของ

สมโอขนาดหลัง ราคา 
7

816100×
) 

  - จะหาวากฟิทขายสมโอไดเงินทั้งหมดเทาไหรได
อยางไร  (หาวามีสมโอทั้งหมดกี่ผล เม่ือนํามาคละกัน
ขายไปในราคา 6 ผล 100 บาท จะไดเงินทั้งหมด 

6
242100 ×

 ) 

 - นักเรียนเคยหารายไดดวยตนเองหรือไม  อยางไร 
(ครูอธิบายเพิม่เติมเกี่ยวกบัประกอบอาชพีที่สุจริตวาเรา
สามารถทําไดโดยไมอายใคร การหารายไดดวยตนเอง 

 
2.นักเรียนทําแบบฝก 2 จากนั้น
รวมกันเฉลยคําตอบและอภิปราย
รวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

แบบฝก 6  ฉันออมเงินไดจํานวน 27,500 บาท 
นําไปฝากธนาคาร และธนาคารใหอัตราดอกเบี้ย
แบบคงตนในอัตรา 8% ตอป เมื่อฝากครบ 2  ป 
ฉันจะไดรับเงนิรวมทั้งหมดเทาไหร

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

จะทําใหเราภาคภูมิใจและใชเงินที่หามาไดอยางรูคุณคา)
 
 
3.  ใหนักเรียนทําแบบฝก 3-5  สุมนักเรียนเฉลยคําตอบ
พรอมแนวคิดโดยครูและเพ่ือน ๆ เสนอแนะเพิ่มเติมให
สมบูรณ 
 

 
 
 
3.นักเรียนทําแบบฝก 3-5 จากนั้น
รวมกันเฉลยคําตอบ 

 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
1.  ครูถามนักเรียนวา ทําไมเมื่อเราเอาเงินไปฝาก
ธนาคาร เราจึงไดดอกเบี้ย ใหนักเรียนชวยกันแสดง
ความคิดเห็นและครูคอยอธิบายเพิ่มเติม (เน่ืองจากวา
เม่ือธนาคารไดเงินฝากจากประชาชนมา ธนาคารก็จะ
เอาไปใหคนทีมี่ความจําเปนกูยืม เชน ทําธุรกิจ กูซื้อ
บาน กูซื้อรถ กูเพื่อการศึกษา ฯลฯ ซึ่งธนาคารจะคิด
ดอกเบี้ยจากผูกูในอัตราทีสู่งกวาที่จายเปนดอกเบี้ย
ใหกับผูฝาก สวนตางของดอกเบี้ยเงินกูกับดอกเบี้ยเงิน
ฝากถือเปนคาใชจายดําเนินการ และเปนกําไรของ
ธนาคาร) 
2.  ใหนักเรียนศึกษาแบบฝก 6  โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ครูควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ปรากฏ
ในตวัอยาง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
ครูถามนักเรียนวา  

 
1.นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนศกึษาแบบฝก 6 และ
รวมกันตอบคาํถาม  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม    คณิตศาสตรกับดอกเบี้ย                                                       ชั่วโมงที่ 3    

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู

กิจกรรมรวบยอด 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 - มีนักเรียนคนใดที่แบงคาใชจายสวนหนึง่ไวหยอด
กระปุกออมสินบาง และมีนักเรียนคนใดทีเ่คยออมตังค
ไดดวยตนเองแลวเอาไปฝากธนาคาร (ครอูธิบาย
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บหอมรอบริบ  บางคนฐานะทาง
บานไมคอยดี ไดตังคมาโรงเรียนไมมาก แตถาเรารูจัก
ประหยัด แบงตังคสวนหนึ่งไวหยอดกระปุก เราก็
สามารถเปนเจาของบัญชีธนาคารได) 
 - ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยคงตน  8% ตอปหมายความ
วาอยางไร (ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยคงตน 
วาหมายถึง ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินตนเริ่มแรก ซึ่งจะทํา
ใหจํานวนดอกเบี้ยคงที่เทากันทุกป และอัตราดอกเบี้ย 
8% หมายถึง ถาเงินตน 100 บาท ในเวลา 1 ป ธนาคาร
จะใหดอกเบี้ย 8 บาท ) 
3.  ใหนักเรียนทําแบบฝก 7-10 สุมนักเรียนเฉลย
คําตอบพรอมแนวคิดโดยครูและเพ่ือน ๆ เสนอแนะ
เพ่ิมเติมใหสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.นักเรียนทําแบบฝก 7-10 จากนั้น
รวมกันเฉลยคําตอบ 
 

 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

 
 
 ครูแจกใบกิจกรรมการเรียนที่ 4 : เงินทองของนอกกาย
แตเปนปจจัยแหงชีวิต 
1.แบงนักเรียนเปนกลุมกลุมละ 4 คน สมาชิกแตละคน
จับสลาก อาชีพและรายไดครอบครัวฉัน แลวบันทกึ
ลงในชองอาชีพและเงินเดือนดานบน 
2.ใหแตละครอบครัวจัดทําแผนการใชจายเงินตาม
ขั้นตอน ดังนี้  

1. ใสรายไดลงในชองรายไดตอเดือน 
2. แบงเงินออมและเงินสําหรับเปนคาใชจายใน

ครอบครัว 

 
 
 
1.นักเรียนแบงกลุมและสมาชิกแตละ
คนจับสลาก อาชีพและรายได
ครอบครัวฉนั  
2. แตละครอบครัววางแผนการใช
จายเงินตามคาํชี้แจงที่กําหนดให 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู                                                                          ชั่วโมงที่  4   

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

3. ประมาณคาใชจายรายการที่จําเปนกอน
4. คํานวณคาใชจายทุกรายการใหเปนรอยละ

ของรายได 
3.ในแตละเดือน สมาชิกแตละคนจับสลากบัตร เกิด
อะไรขึ้นกับฉัน และตัวแทนจับสลากบตัร สถานการณ
ฉุกเฉิน 
4. แตละครอบครัวสรุปแผนการใชจายเงินประจําเดือน 
วางแผนการใชจายในเดือนถัดไปและจับสลากบตัร เกิด
อะไรขึ้นกับฉัน และบตัร สถานการณฉุกเฉิน ตอไป  

 
 
3. สมาชิกแตละคนจับสลากบัตร เกิด
อะไรขึ้นกับฉัน และตัวแทนจับสลาก
บัตร สถานการณฉุกเฉิน 
4. แตละครอบครัวสรุปและวาง
แผนการใชจายในเดือนถัดไปและจับ
สลากบตัร เกิดอะไรข้ึนกับฉัน และ
บัตร สถานการณฉุกเฉิน ตอไป 

 
 
นําเสนอผลการวางแผนการใชจายเงินของครอบครัวใน
ระยะเวลา 3 เดือนและสรุปการวางแผนการเงินที่ดี 

 
นักเรียนชวยกันสรุปผลและนําเสนอ
หนาหองเรียน 

 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารหนวยการเรียนที ่3 :  คณิตศาสตรกับการเงนิ ประกอบดวย  
  1. เอกสารหนวยการเรียนที ่4.1   การทําบัญชีรายรับ-รายจาย                               
  2. เอกสารหนวยการเรียนที ่4 .2  การซื้อ- ขายสินคา 
   3. เอกสารหนวยการเรียนที ่4 .3  คณิตศาสตรกับดอกเบี้ย 
 2. กิจกรรมการเรียนที่ 4 : เงินทองของนอกกายแตเปนปจจัยแหงชีวิต 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 

วิธีวัดผล เครื่องมือประเมินผล
7. ตรวจการทําแบบฝกที่ 1-10 แบบฝกที่ 1-10
8. ตรวจผลการทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมการเรียนเงินทองของนอกกายแตเปน

ปจจัยแหงชีวิต 
 
 
 

กิจกรรมรวบยอด 
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7. บันทึกผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………. 
 

ลงชื่อ.................................................ผูสอน 
วัน................เดือน.........................ป........... 
เวลา............................................................ 
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                    ผูคนจํานวนมากทั่วโลก แมโตเปนผูใหญแลวก็ยังไม 
           รูจักวิธีการบริหารการเงินของตนเอง ไมสามารถซื้อสิ่งที่

จําเปนในเวลาที่จําเปนไดเพราะไมมีเงิน ทั้งที่ตนเองกเ็ปน
คนที่มีงานทํา บางคนก็ถูกผูอ่ืนหลอกลวงใหเสียทรัพย
มากมาย บางคนก็จัดการการเงินของตนไมเปน ไมทําให
มีดอกผลงอกเงยขึ้น 
       ถาเราบริหารการเงินได เราก็สามารถบริหารชวีิตใน
เรื่องอ่ืนๆไดเชนกัน  เราอยากใหชีวติเปนอยางไร อยาก   

                      ทํางานอาชีพอะไร อยากทําอะไรเปนงานอดิเรก อยาก 
                                                   ทองเที่ยว อยากเรียนสูงๆ เราทําไดทั้งน้ัน ถาเรารูจัก 
                                                   บริหารเงินทองและบริหารชวีิต 
 

เด็ก ๆ รูจักแตจะใชเงิน 
• วันน้ีเราอยากซื้ออะไร 
• อาทิตยนี้เราจะตองซื้ออะไรสําหรับการเรียน 
• จะดูหนังเรื่องอะไร จะกินอะไร 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 

ที่จริงยังมีคําถามเกี่ยวกับการเงิน และการใชจายเงินอยางคุมคา ซึ่งเปนประเด็นที่
สําคัญมากแตเด็ก  ๆ ยังอาจคิดไมถึง ชวยกันคิดหนอยนะคะวามีอะไรบาง 

• จะจายเงินอยางไร 
• จะหาเงินใชเองอยางไร 
• ถาทําเงินหายหรือใชเงินหมด จะทําอยางไร 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………… 

 

เอกสารหนวยการเรียนที่ 4  : คณิตศาสตรกับการเงิน    

  ชวนคิด 
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แบบฝก 1 จงยกตัวอยางเปาหมายทางการเงินที่ดีและไมดี 
 
1.  เปาหมายทางการเงินที่ไมดี   :  ฉันตองการซื้อ BlackBerry รุนลาสุด 
    เปาหมายทางการเงินที่ดี      :  ฉันจะออมเงินเดือนละ 1,000 บาท  เพ่ือซ้ือ BlackBerry ใหได   
                                          ภายในปหนา 

 
2.  เปาหมายทางการเงินที่ไมดี  :  แมใหของขวัญวันเกิดเปนเงิน 1,000 บาท ฉันจะเอาเงินที่แม   
                                         ใหไปดูหนังและซื้อรองเทาคูใหม 
     เปาหมายทางการเงินที่ดี     : ............................................................................................. 
              .............................................................................................. 
 
3. เปาหมายทางการเงินที่ไมดี    :  ............................................................................................ 
               .............................................................................................. 
     เปาหมายทางการเงินที่ดี      : ............................................................................................. 
              ............................................................................................ 
 
 

เอกสารหนวยการเรียนที่ 4-1 : การทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
 

การทําบัญชรีายรับ-รายจาย เปนการรูจักจัดการ
การเงินอยางเปนระบบ คนสวนใหญมักผดัผอน เห็นวา
เปนเรื่องนาปวดหัว ไมเห็นความสําคัญ โดยเห็นวาไวทาํ
ทีหลัง เดือนหนาคอยทํา ปหนาคอยทําก็ได 

ที่จริงการทําบญัชีรายรับ-รายจาย เปนเครือ่งมือ
ชวยใหเรารูจักตัวเอง รูจักการใชชวีิตของเราในปจจุบนัให
ดียิ่งขึ้น เปนจุดเร่ิมตนใหเราเริ่มคิดถึงชีวติที่เราอยากเปน 
และเปนเครื่องมือที่ชวยใหเราเริ่มควบคุมชีวติของ 

                                                ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝก 2   บัญชีรายรับ-รายจายของตรัย 

ตรัยทํางานพิเศษ 2 แหง คือ ที่รานถายเอกสารหนาโรงเรียนมีรายได 2,000 บาท / เดือน 
และทีรานอาหาร มีรายได  3,000 บาท / เดือน  ในแตละเดือนตรัยมีการแบงเงินสําหรับเปน
คาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 

คาใชจายประจํา (Fixed Expenses) ไดแก  
• คาเชาหอพัก 600 บาท/เดือน (พักกับเพ่ือนอีก 2 คน จายคนละ 600 บาท/

เดือน) 
• คาอาหาร  2,500 บาท 

คาใชจายผันแปร (Flexible Expenses)  ไดแก 
• คาใชจายในการเรียน  700  บาท 
• คาน้ํา คาไฟ  100  บาท 
• คาเสื้อผา  200 บาท 
• คาพักผอนหยอนใจ  200  บาท 
• คาเครื่องใชสวนตวั(สบู ยาสีฟน ฯลฯ) 200 บาท 
• คาใชจายอ่ืนๆ 300 บาท  

 ถาในเดือนสิงหาคม ตรยัมีรายการที่ตองใชจาย ดังนี้ 
• คาอาหารเลี้ยงสังสรรคกับเพื่อน  400 บาท 
• ซื้อเสื้อใหม  250 บาท 
• ดูหนัง  120 บาท 
• คาน้ํา คาไฟ 50 บาท  
• ซื้อแชมพูและครีมนวดผม  150  บาท 
• ซื้อของขวัญใหแม     500  บาท 
• คาหนังสือเพ่ิมเติมและอุปกรณการเรียน  450 บาท 

และนอกจากนี้ยังมีรายจายที่ไมคาดคิด คือ  
• ปวย จายคารกัษาพยาบาล  250  บาท 
• คาทําบุญทอดกฐิน  100 บาท 

  แตเน่ืองจากชวงเทศกาลวันแม ตรัยไดคาทํางานลวงเวลาอีก 1,000 บาท  
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จากรายการดานบนใหจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของตรัยประจําเดือนสิงหาคมลงในตารางขางลางนี้ 
รายการ งบประมาณ ใชจริง ขาดหรือเกิน
รายได 

• รานเครื่องเขียน 
• รานอาหาร 
• คาลวงเวลา 

รวม 
……………………………………………. 

2,000 
3,000 
1,000 
………………. 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

เงินออม  (หักจากรายได) 1,800 ……………… ………………
เงินที่มีไวใชจาย(เงินที่เหลือไวสําหรับ
คาใชจาย) 

4,200 ……………… 
 

………………
 

คาใชจาย 
คาใชจายประจํา 

• คาเชาหอพัก 
• คาอาหาร 

คาใชจายผันแปร 
• คาใชจายในการเรียน   
• คาน้ํา คาไฟ   
• คาเสื้อผา  
• คาพักผอนหยอนใจ   
• คาเครื่องใชสวนตวั(สบู ยาสีฟน ฯลฯ) 
• คาใชจายอ่ืนๆ  

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

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

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

รวมทั้งสิ้น ……………. …………….. ……………
 
 
 
 
 
 

 

                       พฤติกรรมของตรัยดานใดที่ควรถือเปนแบบอยาง 
…................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
พฤติกรรมของตรัยดานใดทีไ่มควรถือเปนแบบอยาง 
…................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
ประโยชนของการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Note 
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แบบฝก 2  ในวันเสารกิฟทไปซื้อสมโอจากสวนมาขายหนาบาน ซื้อสมโอ 3 ผล ราคา 50  บาท   
    จํานวน 84 ผล และ 7 ผล ราคา 100 บาท จํานวน 168 ผล นํามารวมกันแลวขายไป 

              6 ผลราคา 100 บาท กิฟทจะไดกําไรหรือขาดทุนเทาไหร 

วิธีทํา      สมโอ 84 ผล  ซื้อมาเปนเงิน  84
3

50
×          =       1,400   บาท 

       สมโอ 168 ผล  ซื้อมาเปนเงิน ....……………........................................................ 
      ซื้อสมโอเปนเงินทั้งหมด  1,400  +  2,400    =  ………………..……………  บาท 
      ขายสมโอ 84 +  168  = ……………   เปนเงิน ...........................................  บาท 
      ดังนั้นไดกําไร ……………………………………………………………………  บาท 
ตอบ            …………………   บาท 

เอกสารหนวยการเรียนที่ 4-2 : การซื้อ - การขายสินคา 
 

ในการซื้อ ขายสินคา แนนอนวาผูขายก็
ยอมตองการขายสินคาในราคาที่สูง ในขณะที่ผูซื้อก็
ตองการซื้อสินคาในราคาที่ต่ํา ดังน้ันการกําหนด
ราคาจึ ง เป นสิ่ ง สํ า คัญที่ จ ะทํ า ให กิ จกา รนั้ น
ดําเนินการตอไปได 
      กําไรและขาดทุนเกิดจากการซื้อ – ขาย ถา
ราคาขายมากกวาราคาทุน เรียกวา กําไร ถาราคา

ขายนอยกวาราคาทุนเรียกวา ขาดทุน นั่นคือ  
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       กําไร  คือ …................................................................................................ 
                    ขาดทุน คือ ................................................................................................... 
Note 

                       เรามีวิธีหารายไดระหวางเรียนไดอยางไร
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Note 
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แบบฝก 3   นักเรียนสองคนหารายไดพิเศษโดยการเขาหุนซ้ือปากกามาขาย คนทีห่นึ่งลงทุน 
                500 บาทคนที่สองลงทุน 750  บาท ถาไดกําไรรวมกันเปนเงิน  1,200  บาท จงหาวา 
               ทั้งสองควรไดกําไรคนละเทาไหร 
วิธีทํา       นักเรียนคนที่หนึ่งลงทุน                        500    บาท 
       นักเรียนคนที่สองลงทุน      .............................................  บาท 
      รวมเงินลงทุนเปน        .............................................  บาท 

       ดังนั้นนักเรียนคนที่หนึง่ ควรไดกําไร   200,1
250,1

500
×  =   ………… บาท 

                นักเรียนคนทีส่อง ควรไดกาํไร   ......................................................... บาท    
ตอบ         ............................................. ............................................. ........................ 

แบบฝก 4  สุดาซื้อเสื้อไปฝากนองสาว ราคาตัวละ   450 บาท ทางรานติดประกาศลดราคา 20 %  
               สุดาซื้อเสื้อราคาเทาไหร 
วิธีทํา       เสื้อราคา        450       บาท     ลดราคา 20 % 
      เสื้อราคา        100       บาท  ลดราคา ………………………………………..  บาท 
       เสื้อราคา  ...................  บาท   ลดราคา …………….………………………..  บาท 
      .............................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................... 
ตอบ         ................................................................................................................................      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ในการซื้อ - ขาย เราใชความรูคณิตศาสตรเรื่องอะไรบาง 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Note 

                       สมมติเราเปนแมคา (พอคา)เราจะปฏิบัตติอลูกคาของเราอยาไร 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Note 
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แบบฝก 5 ในวันหยุดเสาร- อาทิตย มาลีและมาลัยเขาหุนกันซ้ือสมไปที่ตลาดนัดใกล
โรงเรียน  มาลีลงทุนไป 1,000 บาท มาลัยลงทุนไป 1,500 บาท ถาไดกําไรรวมกันเปนเงิน 1,450  
บาท  
 
1.  ถาทั้งสองแบงกําไรที่ไดรับตามอัตราสวนเงินทุน จงหาวาทั้งสองควรจะไดกําไรคนละเทาไหร 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................... 
 2.  จงหาวามาลีและมาลยัขายสมไดกําไรทั้งหมดกี่เปอรเซ็นต 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................... 
 3. ถามาลีแบงกําไรที่ไดรับเปนคาใชจายในการไปโรงเรียน 40 % ใหแม 10 % และเปนคาใชจายอ่ืน 
ๆ สวนที่เหลือเปนเงินออม   174  บาท   จงหาวามาลีแบงกําไรไวเปนคาใชจายอ่ืน ๆ กี่เปอรเซ็นต 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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แบบฝก 6  ฉันออมเงินไดจํานวน 27,500 บาท นําไปฝากธนาคาร และธนาคารใหอัตราดอกเบี้ย 
              แบบคงตนในอัตรา 8% ตอป เม่ือฝากครบ 2  ป ฉันจะไดรับเงินรวมทัง้หมดเทาไหร 
วิธีทํา  ฝากเงิน   27,500  บาท   ไดรับดอกเบี้ย 8% ตอป 
          ฝากเงิน  100      บาท   เวลา   1    ป  ไดรับดอกเบี้ย      8           บาท 

ฝากเงิน   27,500   บาท   เวลา  1    ป  ไดรับดอกเบี้ย     
1
1500,27

100
8

××    บาท 

 ฝากเงิน    27,500   บาท  เวลา  2    ป  ไดรับดอกเบี้ย 500,27
100

8
× ×  

1
2

  

                                                                                  =  4,400                  บาท 
 ดังนั้นครบ 2  ป ฉันไดเงินรวมทั้งหมด  27,500 +  4,400  = 31,900                 บาท  
ตอบ         31,900   บาท 

     เอกสารหนวยการเรียนที่ 4-3: คณิตศาสตรกับดอกเบี้ย  
 
  ดอกเบี้ย เปนเงินพิเศษที่เราจะ

ไดรับเปนการตอบแทนทีฝ่ากเงินไวที่
ธนาคารและยอมใหธนาคารเปนผูดูแลเงิน
ของเรา ถาถามวาไดดอกเบี้ยเทาไร 
คําตอบที่ไดมักอยูในรูปของเปอรเซนตหรอื
รอยละ เชน อัตราดอกเบี้ย1% หรือ 5% 
หรือ 7%  ตอป เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      เงินตน  คือ .............................................................................................. 
                  เงินรวม คือ .............................................................................................. 
                     เวลา  คือ เวลาที่กูยืมเงินหรือฝากเงินกับธนาคาร นับตั้งแตวันฝากหรือวันกูยืม 
                       เงินจนถึงวันกําหนดสง โดยคิด 1 ป มี 365 วัน 52 สัปดาห หรือ 12 เดือน 

Note 
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แบบฝก  8 นัทจังยืมเงินเอม่ีไปทําน้ําผลไมขายระหวางปดภาคเรียนวันที่ 10 ตุลาคม เปนเงิน 
               จํานวน 3,000 บาท  เอม่ีคิดดอกเบี้ย 15%  เม่ือถึงวันที่ 1 มกราคม ปถัดไป นัทจังนํา 
               เงินมาคืน จงหาวานัทจังตองนําเงินมาคืนเอม่ีทั้งหมดเทาไหร 
วิธีทํา                ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 
 เวลา     (31 - 10) = 22     +        30         +      31      +          1          =    83  วัน   
 กูเงิน    100    บาท     เวลา   360  วัน    เสียดอกเบี้ย   ....................................     บาท 
 กูเงิน  ..........   บาท     เวลา  ..........วัน   เสียดอกเบี้ย   .....................................     บาท 

กูเงิน  3,000    บาท     เวลา    84   วัน   เสียดอกเบี้ย   ....................................     บาท 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

ตอบ     ……………………………………………………………. 

แบบฝก  7  มะนาวนําเงินที่รวบรวมไดในวันเกิดของตัวเองจํานวน  10,600  บาท ไปฝากธนาคาร  
               เม่ือครบ 6 เดือน มะนาวไดดอกเบี้ยทั้งหมด 318  บาท จงหาวาธนาคารใหอัตรา 
               ดอกเบี้ยรอยละเทาไหร 
วิธีทํา  ฝากเงิน   10,600 บาท   ไดรับดอกเบี้ย         318  บาท 

 ฝากเงิน   10,600 บาท   เวลา ...........   ป  ไดรับดอกเบี้ย……………………….   บาท 
 ฝากเงิน    100     บาท  เวลา ...........   ป  ไดรับดอกเบี้ย……………………….   บาท 

  ฝากเงิน    100     บาท    เวลา     1        ป  ไดรับดอกเบี้ย 100
600,10

318
×  ×  …………  

 .........................................................................................................................................
         .........................................................................................................................................   
         ......................................................................................................................................... 
         ..........................................................................................................................................
          ดังนั้นธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยรอยละ …………………   ตอป  
ตอบ         ………………………………………………………… 
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แบบฝก  9 นัทจังนํากําไรที่ไดจากการขายน้ําผลไมจํานวน 5,000 บาท ไปฝากธนาคาร ธนาคารให   
      อัตราดอกเบี้ยแบบทบตน 6% ตอป เม่ือฝากครบ 4 ป นัทจังจะมีเงินทั้งหมดเทาไหร 
          (การ คิดดอกเบี้ยทบตน เปนการนําดอกเบี้ยที่ครบกําหนดในแตละงวดมารวมกับเงินตน  
        เดิมเปนเงินตนของงวดตอไป) 
วิธีทํา         เงินตน  5,000 บาท ธนาคารใหดอกเบี้ยทบตน 6% ตอป 

       สิ้นปที่ 1 เงินรวมเทากบั  000,5
100
106

×     =     5,300   บาท 

       สิ้นปที่ 2 เงินรวมเทากบั  300,5
100
106

×     =     ……….  บาท 

 
      สิ้นปที่  3 เงินรวมเทากับ  ………………………………..   บาท 
 
      สิ้นปที่  4 เงินรวมเทากับ  ……………………………….. บาท 
 

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

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

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

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

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

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

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      ตอไปน้ีเราจะวางแผนการใชจายเงินของเราอยางไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ถาเราอยากมีเงินออมเพ่ิมขึ้นเราควรทําอยางไร                                   
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Note 
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 แบบฝก 10  หลังจากที่มาลีและมาลัยชวยกันขายไขไกผานไป 2 เดือน ทั้งสองนับเงินเก็บที่ได
รวบรวมไว ปรากฏวามาลีออมเงินได 6,000 บาท มาลยัออมเงินได 6,500 บาท  
 1. มาลีนําเงินทั้งหมดไปฝากธนาคาร โดยไดดอกเบี้ยทบตนรอยละ 4  ตอป เม่ือฝากครบ 3 
ป มาลีจะมีเงินทั้งหมดกี่บาท 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................. 
 2. ถามาลัยเลอืกนําเงินไปฝากแบบประจาํ  3 เดือน โดยธนาคารใหอัตราดอกเบี้ย 8% ตอป  
เม่ือครบกําหนด 3 เดือน มาลัยจะไดดอกเบี้ยทั้งหมดเทาไหร (ฝากประจํา 3 เดือน หมายถึง 
ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และตองเสยีภาษีดอกเบีย้ 15%) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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............................................................. 
 

3. ถามาลีใหเพ่ือนกูเงินไปลงทนุ 3,000 บาท เม่ือครบ 6 เดือน เพ่ือนนําเงินมาคืนทั้งหมด 
3,600 บาท จงหาวามาลีคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละเทาไหรตอป 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................................................. 

4. มาลัยฝากเงินทั้งหมดกับธนาคารเมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2553 ธนาคารใหดอกเบี้ยรอย 
ละ 4 ตอป เม่ือถึงวันที่ 29 ธันวาคมของปเดียวกัน มาลัยจะมีเงินทั้งหมดเทาไหร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ  
แบบทดสอบ 

 
- แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- แบบทดสอบยอยครั้งที่ 2 
- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด 
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k 
 
 
ชื่อ.................................................................................ชั้น..........................เลขที่.................. 
คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบอตันัย จํานวน 4 ขอ เวลาทีใ่ชในการสอบ 50 นาที 
2. ใหนักเรียนหาคําตอบพรอมทั้งแสดงวิธีคิดอยางละเอียด 
 
ขอ 1 จากพาดหัวขาวหนังสือพิมพฉบับหน่ึง จงหาวาตัวเลขในวงกลมตอไปน้ีเปนตัวเลขเชิง 
ปริมาณหรือตัวเลขเชิงนามบัญญัต ิพรอมทั้งเขียนคําอานใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ ลักษณะของตัวเลข คําอาน 
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1    
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ขอ 2 จากสถานการณที่กําหนดให จงเขียนตัวเลขในสถานการณพรอมคําอานใหถูกตอง 

สถานการณใน
ชีวติประจําวนั 

ตัวเลขแสดงปริมาณ ตัวเลขเชิงนามบัญญตั ิ

1. 

 
 

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..

2. 

 
 

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..

3.  
 
 
 
 
 

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..

4. 
 
 
 
 
 

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..

………………………………..
……………..…………………
อานวา……………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 

 
ขอ 3  พิซซาหนาแฮมชีสไสกรอกถาดกลาง (เสนผานศูนยกลาง 9 
นิ้ว) ขายในราคา 199 บาท ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 
  แฮม    1    ขีด  ไสกรอก   1    ขีด 

ชีส     2    ขีด               แปงสาลี   200  กรัม 
  ถาตองการทําพิซซาถาดใหญ (เสนผานศนูยกลาง 12 นิ้ว) 
จะตองเพ่ิมปริมาณสวนประกอบทั้งหมดอยางไร และขายในราคา
เทาไหรจึงจะไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 4   วธิีการลดน้ําหนักใหไดผลวธิีหนึ่งคือการควบคมุอาหาร(ไมใชอดอาหารนะคะ) บวกกับการ
ออกกําลังกาย โดยการรับเขา (คือการกิน)จะตองนอยกวาการสงออก(คือการออกกําลังกาย)                               
                                                 พลังงานที่ตองการ( ตอวัน ) 
 

เพศ, บุคคล ปริมาณพลังงาน (แคลอรี่) 
ชายทั่วไป 1,800-2,000 
ชายทํางานหนัก ,นักกีฬา 2,500-3,000 
หญิงทั่วไป 1,500-2,500 
หญิงทํางานหนัก ,นักกีฬา 2,000-2,500 
ชายสูงอายุ 60 - 69 ป 2200
หญิงสูงอายุ 60 - 69 ป 1850 
อายุ 70 ปขึ้นไป ตองการพลังงานโดยเฉลี่ยลดลง 10 - 12 % ของกลุมอายุ 60 - 69 ป
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 พลังงานที่ไดรับจากอาหาร 

อาหารจานเดียว 
อาหาร ปริมาณอาหาร แคลอรี ่

ขาวมันไก 230 กรัม 459 
ขาวหมูแดง 213 กรัม 254 
ขาวผัดปูใสไข 218 กรัม 377 
ขนมจีนนํ้ายา 136 กรัม 130 
ขนมจีนนํ้าพริก 210 กรัม 292 
ราดหนา 211 กรัม 214 
ผัดซีอ๊ิว 218 กรัม 425 
ผัดไทย 218 กรัม 411 
บะหม่ีหมูแดง 213 กรัม 231 
เสนหม่ีลูกชิ้นเน้ือสด 323 กรัม 187 
สุกี้ยากี้น้ํา 250 กรัม 221 
กระเพาะปลา 238 กรัม 138 
ขาวสวย 60 กรัม 68 

อาหารวาง 
สาคูไสหมู 6 ลูก 168 
กุยชาย 3 อัน 159 
ทอดมัน 5 ชิ้น 185 
กวยเตี๋ยวหลอด 2 อัน 100 
กะหรี่พัฟ 1 ตัว 156 
ขาวตมผัด 1 มัด 197 
มันฝรั่งทอด 10 ชิ้น 155 
แฮมเบอรเกอร  1 อัน 283 
บะหม่ีสําเร็จรปู 1 หอ 237 
กลวยแขก 5 ชิ้น 253 

ของหวาน 
กลวยไขเชื่อม  3 ผล 265 
กลวยบวดชี 1 ถวย 129 
บัวลอย 1 ถวย 211 
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อาหาร ปริมาณอาหาร แคลอรี ่
ลอดชอง 1 ถวย 166 
วุนกะท ิ 1 อัน 166 
ทองหยิบ 1 ดอก 142 

   

จํานวนพลงังานที่ใชไปในชีวติประจําวนั 
 

กิจกรรม พลังงานที่ใชไป ตอชั่วโมง (แคลอรี่) 
นั่งดูทีว ี 100
ยืน 140
ปูที่นอน 135
ทํางานบาน 150-250 
เดินเลน 210
กวาดพื้น 225
ตัดหญา 250-300 
ทําสวน 300-450 

 

ในวันหยุดเสาร-อาทิตย เรยาไปเยี่ยมคุณแมและคุณยาย ซึ่งปนี้คุณยายของเรยา
อายุ 72 ปแลว คุณแมบอกวาคุณยายรางกายแข็งแรงดี แตตองคอยควบคุมพลังงานและ
ออกกําลังกายใหพอเหมาะ เรยาบอกวาในวันน้ีหลอนจะรับหนาที่จัดอาหารใหคุณยายดวย
ตนเอง 
 

คําสั่ง   ถาในเชาวันน้ีเรยาตื่นแตเชาพาคุณแมและคุณยายไปเดินเลนที่สวนสาธารณะใน
หมูบานตั้งแตเวลา 06.00-08.30 น. และระหวางวันคุณยายเดินเลน 1 ชม.และดูทวีี 2 ชม. 
จงชวยเรยาจดัรายการอาหารสําหรับคุณยาย  1วัน   ( 3 ม้ือ  ม้ือละ 3 อยาง)  
  หาพลังที่คุณยายตองการใน 1 วัน …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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รายการอาหาร ปริมาณอาหาร แคลอรี ่
เชา 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3…………………………………………. 
…………………………………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

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

กลางวัน 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 
…………………………………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

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

เย็น 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 
…………………………………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

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

รวม ………………………… 
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ชื่อ..........................................................................ชั้น..................................เลขที.่................ 
คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบอตันัย จํานวน 4 ขอ เวลาทีใ่ชในการทดสอบ 50 นาที 
2. ใหนักเรียนหาคําตอบพรอมทั้งแสดงวิธีคิดอยางละเอียด 
 
    ขอ 1 จากภาพเปนแบบจําลองของสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

 
   
   จงคํานวณหาพื้นที่บริเวณสนามกีฬาและจะตองเสยีคาปูหญาภายในสนามกีฬาเทาไหรถาคาหญา
ตารางเมตรละ  20 บาท (นักเรียนสามารถลากเสนในภาพที่กําหนดมาใหได ถาจะชวยใหการ
ประมาณงายขึ้น) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 

แบบทดสอบยอยครั้งที่ 2   

มาตราสวน 1 ซม.: 100 ม.



223 
 

 
ขอ 2   สนามกีฬาของโรงเรียนแหงหนึ่งมีขนาดดังภาพ  

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  ลูวิ่งนี้ประกอบดวยรูปเรขาคณิตกี่ชนิด อะไรบาง      
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
2. ถาแตงกวาเปนนักวิ่งในลูที่ 1  และแตงไทยเปนนักวิง่ในลูวิ่งที่ 8 เม่ือแตละคนวิง่ครบ 1 รอบ ในลู
วิ่งของตนเองแลวระยะทางที่ทั้งสองคนวิง่ไดจะแตกตางกันเทาไหร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
จะเห็นวาในการแขงขันแตละครั้ง จุดปลอยของแตละลูวิง่จะไมใชจุดเดียวกัน 
3. นักเรียนคิดวาทําไมจุดปลอยของแตละลูวิ่งจึงไมใชจุดเดียวกัน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ขอ 3  จงทําบัญชีรายรับรายจายจากขอมูลที่กําหนดให 
รายไดครอบครอบฉัน 

  ครอบครัวของฉันมี 5  คน คือพอ แม พ่ีสาว พ่ีชาย และฉัน  พ่ีสาวของฉันเรียนตอที่
กรุงเทพฯตอนนี้อยูชั้นปที่ 3  แมตองสงเงินไปใหพ่ีสาวเดือนละ 3,000 บาท สวนพ่ีชายของฉัน
เรียนโรงเรียนในเมืองจะจบม. 6 ในปนี ้ซึ่งแมตองใหเงินพ่ีชายอาทิตยละ 500 บาท สวนฉัน
เรียนอยู ป. 6 โรงเรียนใกลบานแมใหเงินคาขนมฉันอาทิตยละ 100 บาท  
  ครอบครัวของฉนัมีอาชีพทํานา ทําสวนในแตละปเราจะปลูก
ขาว  กระเทียม  ขาวโพด  ถั่ว 
เดือนนี้มีพอคาคนกลางมาเหมากระเทียมที่สวนพอไป 4,500 บาท  และทุก ๆ เชาแมจะเอาถั่ว
และขาวโพดไปขายทีต่ลาดในหมูบานไดประมาณวันละ 200  บาท  
  ในเดือนนี้มีงานบุญทีว่ัดแมบริจาคเงินทําบุญไป 500 บาท และชวยงานแตงงานเพื่อน
บานอีก 500 บาท และแมยงัใจดีซื้อเสื้อกันหนาวตวัใหมใหฉันตัวละ 350 บาท สวนพอก็ลงมือ
ปลูกกระเทียมแปลงใหมตองซื้อนํ้ามันรถและยาฆาแมลงอีก 700 บาท   
  สวนคาใชจายอ่ืนๆในบานกไ็มคอยมี พอบอกวาเราอยูอยางพอเพียง ในขาวมีปลา ใน
นามีน้ํา ถาเราขยันเราไมมีวันอดตาย  ฉัน.....จะเอาอยางพอ 
  เดือนนี้ฉันตองทําบัญชีรายรับรายจายของครอบครัว ชวยฉันดวยนะ...  

รายการ จํานวนเงิน(บาท) รอยละของรายไดทั้งหมด 
(%) 

รายรับ 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 

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

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

รายจาย 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 
……………………...……….. 

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

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

คงเหลือ ……………………...……….. ……………………...………..
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 ขอ 4  จงใชขอมูลที่กําหนดใหหาคําตอบในขอตอไปนี้ 

                                             รานคาใหม 
  นิศาเปนพนักงานขายของในรานซุปเปอรมาเก็ตแหงหนึ่ง เธอออกจากบานเวลา 7 โมง
เชาและกลับถงึบานเวลา  4 โมงเย็นของทุกวัน และหยุดงานวันเสาร – อาทิตย เธอเห็นวายังมี
เวลาเหลือจึงคิดที่จะหารายไดเพ่ิมเติมโดยการเปดรานขายของชําที่บาน เธอไดไปสํารวจราคา
สินคาตาง ๆ เพ่ือนํามาขายในรานเธอดังนี้ 
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นิศาไดซื้อของเขามาทดลองขายในรานเธอจํานวนหนึ่ง ดังนี้
รายการ จํานวนที่ซื้อ (แพ็ค) ราคาขายปลีก (บาท/ชิ้น)

1.สแน็คแจ็ค  2 5 
2. เลย 2 10 
3. ดัชมิลล 3 10 
4. โฟรโมสต 2 11 
5. สบูอิมพิเรียล 3 10 
6. โคกกระปอง  2 15 
7. ปลากระปอง 1 15 
8. มามาถวย 2 15 
9.  มามาหอ 2 6 

 

ถานิศาขายสินคาตามรายการและราคาที่กําหนดไวจนหมดเขาจะไดกําไรทั้งหมดกี่บาท 
และคิดเปนกําไรกี่เปอรเซ็นต 

.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ขอ 1 จากภาพที่กําหนดให ประกอบดวยตัวเลขแทนอะไรบางพรอมเขียนคําอานใหถูกตอง 

 
 

สถานการณ ลักษณะของตัวเลข คําอาน 
1………………………. ……………….……. …………………………………… 
2………………………. …………………….. …………………………………… 
3………………………. …………………….. …………………………………… 
4………………………. ……………….……. …………………………………… 

  
 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะการคิด    

ชื่อ..................................................ชั้น........................เลขที่.................................... 
คําชี้แจง 
  1. แบบทดสอบฉบบันี้สรางขึ้นเพื่อวัดผลการเรียนรูดานความสามารถในทักษะ
การคิดเรื่องคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการ
เรียนดวยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชวีิตประจําวันที่สงเสรมิทักษะการคดิ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
  2. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 7 ขอ ขอละ 4 คะแนน เวลาที่
ใชในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ใหนักเรียนหาคําตอบพรอมทั้งแสดงวิธีทําอยาง
ละเอียดทุกขอ 
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ขอ 2 นัฐไดคดิคนสูตรนํ้าดอกอัญชันมะนาว ซึ่งมีสวนผสมของ น้ําดอกอัญชัน 1ลิตร น้ําตาล และน้ํา
มะนาว ขึ้นมา  3 สูตร ดังนี้ 
 สูตรที่ 1    น้ําตาล   7 ชอนโตะ   น้ํามะนาว  3 ชอนโตะ 
   สูตรที่ 2    น้ําตาล   8 ชอนโตะ   น้ํามะนาว  4 ชอนโตะ 
 สูตรที่ 3    น้ําตาล   9 ชอนโตะ   น้ํามะนาว  5 ชอนโตะ 
  จงพิจารณาวาสูตรการผสมน้ําดอกอัญชันของนัฐ สูตรใดมีน้ํามะนาวผสมเขมขนทีสุ่ด เพราะ
เหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ขอ 3 ในการทําน้ําเตาหู 1 หมอ (20 ลิตร) มีสวนประกอบและคาใชจาย ดังนี้ 
 1. ถั่วเหลือง  2    กิโลกรัม  ราคา   50    บาท   2. น้ําตาลทราย 2  กิโลกรัม  ราคา    40    บาท 
 3.  น้ํา       20  ลิตร      ราคา   20    บาท  4. ใบเตย    3  ขีด        ราคา    10     บาท 
 5. ถานหุงตม 3   กิโลกรัม  ราคา   30    บาท   6. คาถุงและหนังยางรัด       ราคา   20      บาท 
  เม่ือทําเสร็จตกัใสถุงๆละ 250 มิลลิลติร  ถาขายน้ําเตาหูหมด 1 หมอ ในราคาถุงละ 5 บาท 
จะไดกําไรกี่บาทและคิดเปนกี่เปอรเซ็นต 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอ 4 สวนสาธารณะแหงหนึ่งมีประกอบดวยสวนสวนสวนปาและสวนน้ํา ดังภาพขางลาง 
 

 
 

   
  จงหาพื้นที่โดยประมาณของสวนน้ํา โดยใชมาตราสวนในแผนที่ที่กําหนดให  (นักเรียน
สามารถลากเสนในแผนที่ทีก่ําหนดมาใหได ถาจะชวยใหการประมาณงายขึ้น) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

มาตราสวน  1ซม. : 1 กม.

สวนน้ํา
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  ขอ 5  กลาเปนผูนําชุมชนเขาไดขอความรวมมือชาวบานใหมาชวยกันปลูกหญาภายใน
สนามใหมเขาตองใชงบประมาณในการซื้อหญาเทาไหร ถาหญาตารางเมตรละ 25 บาท และระยะ
ทางตรงของสนามแหงนี้ยาวดานละ 100 เมตรและรศัมีทางโคงยาว 30 เมตร 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 6  วันดีตองการทําธุรกิจขายเครื่องด่ืม เขาจึงสั่งซื้อสินคาจากรานขายสงแหงหน่ึง ซึ่งรานคาคิด
ในราคาขายสง  โดยมีรายการสินคา จํานวนสินคาและราคาสินคาที่วนัดีขาย  ดังตาราง 
 
รายการ จํานวนที่สั่งซื้อ ราคาขายสงจาก

รานคาสง 
ราคาขายปลีกในราน
วันดี 

1. น้ําเปลา  600 มล.
2. น้ําอัดลม  325 มล. 
3. นมกลอง 250 มล. 
4. ชาเขียว  500 มล. 

   120   ขวด
   120    กระปอง 
   96     กลอง 
   48     ขวด 

12 ขวด       50   บาท
12 กระปอง 110  บาท 
48 กลอง     300  บาท
24  ขวด     370  บาท 

ขวดละ        7      บาท
กระปองละ  15    บาท 
กลองละ      10    บาท 
ขวดละ       20     บาท 

 
 จงหาวา ถาวันดีขายสินคาตามรายการและราคาที่กําหนดไวจนหมดเขาจะไดกําไรทั้งหมดกี่
บาท และคิดเปนกําไรกี่เปอรเซ็นต 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 7  จงหาคําตอบพรอมทั้งแสดงวิธีคิดอยางละเอียด   
                         
                                  ออมเงินซื้อไอแพด 
     เจนจิราอยากไดไอแพดเครื่องใหม ราคา 15,000 บาท จึงคิดที่จะเก็บเงินซ้ือดวยตนเอง ตอนนี้
หลอนมีเงินเก็บอยู 12,00 บาท จึงนําไปฝากธนาคาร ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ย 4 % ตอป หลอน
จะตองออมเงินเพิ่มอยางนอยที่สุดวันละกี่บาทจึงจะสามารถซื้อไอแพดเครื่องใหมไดภายใน 1 ป 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………… 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามวัดเจตคตทิี่มีตอชุดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวันที่สงเสรมิทักษะการคิด 
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานเน้ือหาคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวัน
1.   เน้ือหาคณิตศาสตรสอดคลองกับ

สถานการณในชีวติประจําวนั 
  

2. เน้ือหาเรียงลําดับจากสถานการณที่
งายไปยาก 

  

3. เน้ือหาคณิตศาสตรเหมาะสมตอการ
นําไปใชในชีวติประจําวัน 

  

4. นักเรียนเห็นคณุคาของคณิตศาสตร
มากขึ้นหลังจากเรียนดวยเนื้อหา
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนั 

  

5. นักเรียนสามารถนําความรูทาง
คณิตศาสตรไปใชในชีวติประจําวัน 

  

6.  ความรูทางคณิตศาสตรสามารถนํามา
ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกบั
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ได 

  

แบบสอบถามวัดเจตคตทิี่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 
ที่สงเสริมทักษะการคิด หลังจากการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน

ชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

           คําชี้แจง 
       1. แบบสอบถามวัดเจคติชุดนี้มีทั้งหมด 20 ขอ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ความรูสึก
ของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี 3 ดานไดแก   
 1.1 ดานเนื้อหาคณิตศาสตรในชีวติประจาํวัน 
 1.2 ดานเนื้อหาคณิตศาสตรในชีวติประจาํวันที่สงเสริมทักษะการคิด 
 1.3 ดานกิจกรรมการเรียนรู 
 2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น ความรูสึกของ
นักเรียนมากที่สุดเพียงชองเดียว 
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

7. นักเรียนทําแบบฝกและกิจกรรมการ
เรียนรูดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และทําใหเขาในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น 

  

ดานเนื้อหาคณิตศาสตรในชีวติประจําวันที่สงเสริมทักษะการคิด
8.  เน้ือหาคณิตศาสตรในชวีติประจําวันมี

สถานการณทีช่วนใหคิด ชวนใหนา
คนหา 

  

9. สถานการณในชีวติประจําวนัทําให
นักเรียนไดประยุกตใชความรู
คณิตศาสตรทีเ่คยเรียนมา 

  

10. สถานการณในชีวติประจําวนัทําให
นักเรียนไดเชือ่มโยงความรูวิชา
คณิตศาสตรในหองเรียนสูความจริง 

  

11. คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัสงเสริม
ใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกตัดสินใจ
แกปญหาโดยนําความรูคณิตศาสตรที่
เคยเรียนมาใช 

  

12. นักเรียนไดประยุกตใชความรูทาง
คณิตศาสตรชวยในการตัดสนิปญหา
เพ่ือใหไดทางเลือกหรือคําตอบที่ดี
ที่สุด 

  

13. นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ไดใช
จินตนาการ เกิดกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย 

  

14. สถานการณคณิตศาสตรใน
ชีวติประจําวันทําใหนักเรียนไดฝก
ทักษะการคิดที่หลากหลาย 
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
15. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียนเห็น

คุณคา/ประโยชนของวิชาคณิตศาสตร
มากขึ้น 

  

16. กิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหนักเรียน
ไดเกิดการแสวงหาความรูดวยตวัเอง 
เกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ชวนคิด 
ไมนาเบื่อ 

 
  

17. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียน
ไดฝกทักษะการคิดที่หลากหลาย 

  

18. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียนได
ฝกความรับผิดชอบ และทํางานเปน
กลุม 

  

19. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียนอยาก
เรียนคณิตศาสตรมากยิ่งขึน้ 

  

20. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนกัเรียน
สามารถนําไปใชไดในชวีิตประจําวัน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาววาสนา วงษาไชย 
วันเดือนปเกิด 16 พฤษภาคม 2527 
สถานที่เกิด อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
สถานที่อยูปจจุบัน 68  ถ. ราษฎรบูรณะ  เขตราษฎรบูรณะ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 
ประวตัิการศึกษา  
           2540 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
                      จากโรงเรียนบานทุงพาย 
   2543 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
                      จากโรงเรียนกระดุมทองวิทยา 
  2546 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
                      จากโรงเรียนกันทรารมย 
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