
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง  การบวก ลบ  
จ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในคร้ังน้ี  ผูร้ายงานไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นโจะโหวะ พทุธศกัราช  2553 (ฉบบัปรับปรุง 2557)   
  1.1  สาระหลกักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.3  คุณภาพผูเ้รียน 
  1.4  ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2.  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
  2.1  ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
  2.2  หลกัการสอนคณิตศาสตร์ 
  2.3  เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ 
  2.4  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.5  แนวคิดพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.6  แนวการพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                      2.7  รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์  
 3.  ทฤษฎีที่เก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์  
 4.  ความรู้เก่ียวกบัทกัษะกระบวนการคิด 

4.1  ความหมายของการคิด    
4.2  ความรู้เบื้องตน้ที่เก่ียวขอ้งกบัการคิด 

4.3 วตัถุประสงคข์องการสอนเนน้กระบวนการคดิ 
4.4  ลกัษณะการคิด 
4.5  มิติการคิดและกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
4.6  ประโยชน์ของการสอนแบบเนน้กระบวนการคิด 
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5.  เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะ 
5.1  ความหมายแบบฝึกทกัษะ 
5.2  ประเภทของแบบฝึก   
5.3  ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดี 
5.4  การสร้างแบบฝึก   
5.5  ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก 
5.6  หลกัส าคญัในการฝึกทกัษะ 
5.7  ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 
5.8  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

6.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบวกลบจ านวนนบั 
 7.  เอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 7.1  งานวจิยัในประเทศ 
 7.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโจะโหวะ พทุธศักราช  2553   
(ฉบับปรับปรุง 2557)   

 

เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผูร้ายงานไดศ้ึกษาคน้ควา้ ดงัรายละเอียด  ต่อไปน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 1 - 41) 

 

 1.1  สาระหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

อยา่งต่อเน่ือง ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัที่จ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
 1.  จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวนระบบจ านวนจริง 

สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละการแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน 
และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

 2.  การวดั : ความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดั
ระบบต่าง ๆ  การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และ 
การน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

 3.  เรขาคณิต : รูปเรขาคณิตและสมบตัิของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ  
การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)  เร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation) 

 4.  พีชคณิต : แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการด าเนินการของเซต  
การใหเ้หตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรม
เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น : การก าหนดประเด็น  การเขียนขอ้ค าถาม  
การก าหนดวธีิการศึกษา  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การจดัระบบขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลาง 
และการกระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล   การส ารวจความคิดเห็น  
ความน่าจะเป็น  การใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  
และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 6.  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  ความรู้ต่าง ๆ     
ทางคณิตศาสตร์  และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
 มาตรฐาน  ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ  านวน           

ในชีวติจริง 
 มาตรฐาน  ค 1.2  เขา้ใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสมัพนัธ ์

ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 
 มาตรฐาน  ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
 มาตรฐาน  ค 1.4  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
 สาระที่ 2  การวัด 
 มาตรฐาน  ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตอ้งการวดั 
 มาตรฐาน  ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
 สาระที่ 3  เรขาคณติ 
 มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มาตรฐาน  ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning) 

และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model)  ในการแกปั้ญหา 
 สาระที่ 4  พีชคณติ 
 มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ ์ และฟังกช์นั 
 มาตรฐาน  ค 4.2  ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  

(mathematical  model)  อ่ืน ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย  และน าไปใช้
แกปั้ญหา   

 สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน  ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 มาตรฐาน  ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน  ค 5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจ                  

และแกปั้ญหา 
 สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล   การส่ือสาร  การส่ือ 

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์                    
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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 คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสน           

และศูนย ์และการด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณการหาร                
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้

 2.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และน าความรู้เ ก่ียวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 3.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียม 
มุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเสน้ตรง รังสี เสน้ตรง และมุม 

 4.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสมัพนัธไ์ด ้
 5.  รวบรวมขอ้มูล และจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกับตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกล้ตวัที่พบเห็น 

ในชีวติประจ าวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
 6. ใชว้ิธีการที่หลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ   และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ตามหลักสูตร                 
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 
 

ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 
ป1/1   เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  และ 
ตวัเลขไทยแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจ านวน
นบัที่ไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์
 
 
 

 การใชจ้  านวนบอกปริมาณที่ไดจ้ากการนบั 
 การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก และตวัเลขไทย
แสดงจ านวน 

 การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 การนบัเพิม่ทีละ 1  ทีละ 2   
 การนบัลดทีละ 1 
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ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 
ป1/2  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่
เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์
 
 
 

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั 
 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้
เคร่ืองหมาย  =      >   < 

 การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 
 

สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2    เขา้ใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสมัพนัธร์ะหวา่ง                    
                             การด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  

 

ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 
ป1/1  บวก ลบ  และบวก ลบระคนของจ านวนนบั
ไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

 ความหมายของการบวก  และการใช้
เคร่ืองหมาย + 

 การบวกที่ไม่มีการทด  
 ความหมายของการลบ  และการใช้
เคร่ืองหมาย – 

 การลบที่ไม่มีการกระจาย  
 การบวก  ลบระคน      

ป1/2  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 
และโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบัไม่เกิน
หน่ึงร้อยและศูนยพ์ร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 โจทยปั์ญหาการบวก ลบระคน 
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 

 

สาระที่ 2  การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตอ้งการวดั 

 

ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 
ป1/1 บอกความยาวน ้ าหนกั ปริมาตรและความจุ 
โดยใชห้น่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว  (สูงกวา่  เต้ียกวา่  
ยาวกวา่  สั้นกวา่   ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั) 

 การวดัความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบน ้ าหนกั  (หนกักวา่  เบากวา่   
หนกัเท่ากนั) 
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ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 

  การชัง่โดยใชห้น่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ  
(มากกวา่  นอ้ยกวา่  เท่ากนั  จุมากกวา่               
จุนอ้ยกวา่  จุเท่ากนั) 
การตวงโดยใชห้น่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

ป1/2  บอกช่วงเวลา  จ  านวนวนัและช่ือวนัใน    
สปัดาห์ 

 ช่วงเวลาในแต่ละวนั (กลางวนั  กลางคนื  เชา้  
สาย เที่ยง  บ่าย  เยน็) 

 จ านวนวนัและช่ือวนัในสัปดาห์  
 

 

สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ
 

ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 
ป1/1 จ  าแนกรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูป
วงกลม  รูปวงรี 

 รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม      
รูปวงรี  

 
 

สาระที่ 4  พชีคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสมัพนัธ ์ และฟังกช์นั 
 

ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 

ป1/1  บอกจ านวนและความสมัพนัธใ์น  แบบรูป
ของจ านวนที่เพิม่ขึ้นทีละ 1  ทีละ 2                            
และลดลงทลีะ 1 

 แบบรูปของจ านวนที่เพิม่ขึ้นทีละ 1   
    ทีละ 2 
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 1 

ป1/2  บอกรูปและความสมัพนัธใ์นแบบรูป     
ของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที่สมัพนัธก์นั
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาดหรือสีที่
สมัพนัธก์นัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น  
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สาระที่ 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
                            ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ          
                            เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 
 

ป1/1 ใชว้ธีิการที่หลากหลายแกปั้ญหา 
 

ป1/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ป1/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ป1/4 ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ป1/5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
 

ป1/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

 

 

 จากการที่ไดศ้ึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เก่ียวกบั
คุณภาพผูเ้รียน  เม่ือเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  สรุปไดว้่า  
การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช  2551  นั้นตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามที่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโจะโหวะ  พุทธศักราช 2553                 
(ฉบบัปรับปรุง 2557)  ที่ก  าหนดไว ้ และผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  
รวมทั้ง การจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องในดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ  ควบคู่ไปกบัคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค ์ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดต่้อไป 
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แนวการจดักจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์     
 

 ความส าคญัของคณติศาสตร์   
 ประยรู  อาษานาม  (2550 : 2-4)  ไดก้ล่าวว่า  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จ  าเป็นตอ้ง
ก าหนดจุดหมายที่เด่นชดัเพื่อเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์  แก่ผูเ้รียนซ่ึงควรจะสอดคลอ้ง 
กบัปรัชญาการสอนคณิตศาสตร์ที่วา่  
 1.  หลกัการหรือกฎเกณฑท์างคณิตศาสตร์  ไดจ้ากการคน้พบของนักคณิตศาสตร์  ผูส้อน
ควรหาแนวทางช้ีแนะใหผู้เ้รียนไดค้น้พบหลกักาต่างๆดว้ยตนเองอีกคร้ังหน่ึง                     
 2.  ธรรมชาติของคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม  ยากแก่การเขา้ใจการเรียนการสอน  ควรเร่ิม
จากมโนมติที่เป็นรูปธรรมก่อนที่จะน าไปสู่นามธรรม  
 3.  การประยกุตห์รือการน าหลกัทางคณิตศาสตร์  ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัเป็นส่ิงที่ควรจะ
ตระหนกัถึงเป็นอยา่งยิง่ 
 เพญ็จนัทร์  เงียบประเสริฐ  (2542 : 4-5) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวชิาคณิตศาสตร์ ไวว้า่ 
       1.  ความส าคญัที่น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  เราทุกคนตอ้งใชค้ณิตศาสตร์  และเก่ียวขอ้ง  
กับคณิตศาสตร์อยู่เสมอ  บางคร้ังเราอาจไม่รู้ตัวว่าก าลังใช้คณิตศาสตร์อยู่  เช่น  การดูเวลา                     
การประมาณระยะทาง  การซ้ือขาย  การก าหนดรายรับรายจ่าย  ในครอบครัวเป็นตน้                     
 2.  ความส าคญัที่น าไปใช้ในงานอาชีพ  ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า  ความรู้ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูท้ี่จะท างานไม่ว่าสาขาวิชาชีพใด  ผูท้ี่มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์มกัจะไดรั้บการพจิารณาก่อนเสมอ 
 3.  ความส าคญั  ที่เป็นเคร่ืองปลูกฝังความคิด  และฝึกฝนทกัษะให้เด็กมีคุณสมบตัิ  นิสัย  
เจตคติและความสามารถทางสมอง  ตามจุดประสงค์ทั่วไปของการศึกษาคือการฝึกเด็กให้ใช้
ความคิดหรือมีความสามารถในการ  วเิคราะห์ปัญหา  หรือมีทกัษะในการแกปั้ญหา 
 4.  ความส าคญัในแง่ที่เป็นวฒันธรรม  คณิตศาสตร์เป็นมรดกในทางวฒันธรรมจากอดีต          
ที่มีรูปแบบอนังดงาม  ซ่ึงคนรุ่นก่อนไดค้ิดคน้  สร้างสรรคไ์วแ้ละถ่ายทอดมาใหค้นรุ่นหลงัไดช่ื้นชม
ทั้งยงัมีเร่ืองให้ค้นควา้ต่อไปได้อีกมากดังนั้ นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อวัฒนธรรม            
และความกา้วหนา้ของมนุษย ์ และยงัเป็นการศึกษาคณิตศาสตร์  เพือ่คณิตศาสตร์ไดอี้กแง่หน่ึงดว้ย 
 จากการศกึษาความส าคญัของคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
น าไปใชใ้นงานอาชีพ  เป็นเคร่ืองปลูกฝังความคิด  และฝึกฝนทกัษะใหเ้ด็กมีคุณสมบตัิ  นิสยั  เจตคติ
และความสามารถทางสมอง  และเป็นพื้นฐานในการคิด 
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 หลักในการสอนคณติศาสตร์ 
 พสิมยั  ศรีอ าไพ (2545 : 17-18)  ไดก้ล่าวถึง  หลกัการสอน  ดงัน้ี 
 1.  ควรเร่ิมจากวตัถุที่จบัตอ้งได ้ และประสบการณ์จริง 
 2.  ใชว้ิธีน าเขา้สู่เน้ือหาต่าง ๆ และมีบทประยกุตใ์นสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกนั 
 3.  ใชว้ิธีสอนแบบบนัไดเวยีน  ไม่สอนเน้ือหาใดแลว้ทิ้งไปเลย  แต่สอนเน้ือหาเดียวกนั 
ในระดบัต่างกนั 
 4.  ใชค้  าถามช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด  คน้พบหลกัเกณฑด์ว้ยตนเอง 
 5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระบบครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนให้เป็นระบบ 
โดยค านึงถึงโครงสร้างเน้ือหาเป็นส าคญั 
 สิริพร  ทิพยค์ง (2545 : 110) ได้กล่าวถึง  หลกัการสอนคณิตศาสตร์ไวว้่า  ครูจ  าเป็นที่
จะตอ้งทราบหลักการสอนคณิตศาสตร์และน าส่ิงเหล่าน้ีไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้
นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเขา้ใจ  มีความรู้และประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์  
ซ่ึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์มีดงัน้ี 
 1.  สอนจากส่ิงที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม  เช่น  ครูตอ้งการสอนความคิดรวบยอด 
ของ  5  ครูก็หยบิสม้มา  5  ผลใหน้กัเรียนนบัพร้อมกนั  หยบิสม้ก่อนเขียนสญัลกัษณ์  5 
 2.  สอนจากส่ิงที่อยูใ่กลต้วันักเรียนก่อนสอนส่ิงที่อยูไ่กลตวันักเรียน  เช่น  การคาดคะเน
ความยาว  ครูควรให้นักเรียนคะเนความยาวของดินสอที่นักเรียนใช้  ความยาวของโต๊ะนักเรียน  
ก่อนการคาดคะเนความยาวและความกวา้งของหอ้งเรียนตามล าดบั 
 3.  สอนจากเร่ืองที่ ง่ายก่อนการสอนเร่ืองที่ยาก  เช่น  สอนการบวกก่อนการคูณ   
การแกส้มการตวัเดียวก่อนการแกส้มการสองตวัแปร 
 4.  สอนตรงตามเน้ือหาที่ตอ้งการสอน  เช่น  สอนเร่ืองรูปวงกลม  ครูจะสอนเก่ียวกับ 
จุดศูนย ์ รัศมี  เส้นผ่านศูนยก์ลาง  คอร์ด  รูปทัว่ไปของสมการวงกลมแทนที่จะกล่าวถึงโฟกสัของ
วงรี  พาราโพลา 
 5.  สอนให้คิดไปตามล าดบัขั้นตอนอยา่งมีเหตุผล  โดยขั้นตอนที่ก  าลงัท าเป็นผลมาจาก
ขั้นตอนก่อนหนา้นั้น 
 6.  สอนดว้ยอารมณ์ขนั  ท  าใหน้กัเรียนเกิดความเพลิดเพลินโดยครูอาจใชเ้กมปริศนา เพลง 
 7.  สอนดว้ยหลกัจิตวทิยา  สร้างแรงจูงใจ  เสริมก าลงัใจให้กบันักเรียน  โดยการใชค้  าพูด   
ดีมาก  ท าไดถู้กตอ้งแลว้  ลองคิดอีกวธีิหน่ึงดูซิ 
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 8.  สอนโดยการน าไปสัมพนัธ์กบัวิชาอ่ืน  เช่น  วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการเพิ่มจ านวน 
ของแมลงหวี่  ซ่ึงตอ้งอาศัยความรู้เร่ืองเลขยกก าลัง  เพราะจ านวนแมลงหวี่มีค  าตอบอยู่ในรูป 
ของเลขยกก าลงั 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา   มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถ        
น าความรู้มาใชชี้วติประวนั  ดงันั้นกระบวนการเรียนการสอนจึงจ าเป็นตอ้งจดัประสบการณ์ให้แก่
ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ รู้จกัใชก้ระบวนการคิดอยา่งละเอียด   
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาจะมีประสิทธิภาพนั้นครูจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน  เพื่อน ามาใชใ้ห้เหมาะสมไดมี้นักวิชาการหลายท่าน 
ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาไวด้งัน้ี 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(อา้งในวนัดี  นิลพิมาย  2550 : 23) 
ไดจ้ดัล าดบัหลกัการสอนคณิตศาสตร์  ควรให้เป็นขั้นตอนเหมาะสมกบัธรรมชาติของเน้ือหาวิชา 
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนดงัน้ี 
 1.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม  เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเช่ือมความรู้เดิม 
ที่ผูเ้รียนมีมาก่อนแล้วกับความรู้ใหม่ให้เป็นเร่ืองเดียวกัน  อันจะท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจ 
และมีความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นๆอยา่งแจ่มแจง้ 
 2.  ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  ขั้นน้ีจะตอ้งเลือกใชว้ิธีสอนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาแต่ละบทวิธี
ใดวธีิหน่ึง  โดยจดัล าดบัขั้นการเรียน  ดงัน้ี 
  2.1  ขั้นใชข้องจริง  เป็นขั้นใหป้ระสบการณ์ที่ใชข้องจริงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
  2.2  ขั้นใชข้องจ าลอง  เป็นขั้นที่ใชข้องก่ึงรูปธรรม  เช่น  ใชรู้ปแทนของจริง 
  2.3  ขั้นใชส้ญัลกัษณ์  เป็นขั้นที่นกัเรียนน าประสบการณ์เดิมที่ครูให้มาเช่ือมโยงแสดง
แทนดว้ยสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
 3.  ขั้นสรุปน าไปสู่วธีิลดั  ก่อนจะถึงขั้นการสรุปเป็นวธีิลดั  ครูตอ้งตรวจสอบดูว่านักเรียน 
มีความเขา้ใจเน้ือหาใหม่ที่สอนไปหรือไม่  ถ้ายงัไม่เขา้ใจก็อาจตอ้งเร่ิมตั้งแต่ทบทวนความรู้เดิม 
หรือเร่ิมที่มีวิธีลัดในการคิดอยู่ด้วยกัน  ก็ช่วยกันสรุปหลักเกณฑ์ในการคิด  การน าเขา้สู่วิธีลัด 
เพือ่น าไปใชต่้อไป 
 4.  ขั้นฝึกทกัษะเม่ือนักเรียนเขา้ใจวิธีคิดค  านวณแลว้  ให้นักเรียนฝึกทกัษะจากแบบเรียน
และบตัรงานที่สัมพนัธ์กบัเร่ืองนั้น  หรือใช้เกมคณิตศาสตร์เขา้มาให้นักเรียนเล่นซ่ึงก็เป็นการท า
แบบฝึกหดัชนิดหน่ึงที่ใหค้วามสนุกสนานแก่ผูเ้รียน 
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 5.  ขั้นน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจ าว ันและใช้ในวิชาอ่ืนที่เ ก่ียวข้อง  โดยให้นักเรียนท าโจทย์แบบฝึกในเร่ืองนั้ น 
หรือใหท้  ากิจกรรมที่มกัประสบอยูเ่สมอในชีวติจริง 
 6.  ขั้นการประเมินผล  เป็นขั้นทดสอบความเข้าใจของนักเรียน  ถ้านักเรียนท าไม่ได ้
ตอ้งซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียน  ถา้ท าไดก้็เรียนเน้ือหาใหม่ต่อไป 
 จกัรพงษ ์ ทองสิงห์  (2549: 17 )  ไดเ้สนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 
 1.  ควรส่งเสริมคณิตศาสตร์คิดเร็วเป็นประจ าเพือ่ใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการเรียน 
 2.  ควรจดักิจกรรมเสริมต่าง ๆ   ประกอบนอกชั่วโมงเรียน  โดยให้เน้ือหาเก่ียวขอ้ง         
กบัคณิตศาสตร์  เช่น  การเล่านิทาน  เชิดหุ่น  ตอบปัญหาต่างๆ  โดยจะจดักิจกรรมในวนัส าคญัหรือ
กิจกรรมประจ าสปัดาห์ที่หอ้งสมุด 
 3.  เนน้ความละเอียดถ่ีถว้นทุกคร้ัง  ในการเรียน โดยตั้งแต่ลงวนัที่  เขียนเลขไทย  ตวัเลข
อารบิก  ขีดเส้น  เป็นตน้  เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงในกลุ่มทกัษะที่เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่        
การเรียนรู้  วชิาต่างๆ  ต่อไป     
 4.  จดัสอนซ่อมเสริม  ควรจดัใหท้นัทีหลงัจากเกิดปัญหา  เด็กไม่ผ่านจุดประสงคใ์นเร่ือง 
ที่จะสอนการเรียนการสอนพิเศษอาจจะเสริมเพิ่มเติมให้กบัเด็กเก่ง  ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายและ
เพือ่ฝึกทกัษะยิง่ ๆ ขึ้น  
 5.  การสอนแต่ละวธีิ  ถา้จะใหไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น  ควรจะใชส่ื้อการสอน  เพราะนักเรียนจะได้
เกิดการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  หรือเรียนรู้จากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก 

6.  ควรใชบ้ตัรงานประกอบการสอน  เพราะจะไดท้บทวนบทเรียน หรือเสริมได ้ และ         
ใชส้อนแทนครูไดเ้ม่ือครูเขา้สอนไม่ได ้
 7.  ควรทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของเด็ก  โดยจัดข้อทดสอบ  จัดเก็บไวเ้ป็น
หมวดหมู่  เช่น  ทกัษะการคิดค านวณ ความรู้ ความเขา้ใจและแกโ้จทยปั์ญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โดยใช้ความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มาทดสอบเด็กตน้ปีการศึกษา  จะได้ทราบว่าเด็กคนไหน
พื้นฐานไม่ดี  เร่ืองอะไรจะไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง  หรือช่วยเสริมไดถู้กตอ้ง 
  8.  ครูตอ้งขยนัท าการสอน เอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด ใหค้  าปรึกษา แนะน านกัเรียนปฏิบตัิงาน 
  9.  ติดตามผลงานของนกัเรียนทุกคร้ัง ครูตอ้งตรวจแบบฝึกหดัติดตามผลงานของนักเรียน                
ทุกคร้ัง  ใหน้กัเรียนแกไ้ขทนัทีเม่ือเกิดความผดิพลาด   
 10.  ใชเ้พลงประกอบการสอน  ควรมีเพลง  หรือเกมประกอบการสอนเพราะเด็กจะเกิด
ความสนุกสนานไม่เครียดเกินไป  และเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตวั 
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               11.  ฝึกการท่องสูตรคูณเป็นประจ า  เพราะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเก่า  หลักสูตรใหม่  
นกัเรียนจะคิดเลขไดเ้ร็ว  หรือคล่อง  และรู้ความหมายดงักล่าว  เพือ่น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป 
 12.  ผูส้อนควรสนใจเตรียมการสอน  คน้ควา้  ศึกษาต ารา  คู่มือครู  หรือเอกสาร 
ประกอบการสอน คณิตศาสตร์  อยูเ่ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  ติดตามความเคล่ือนไหวตลอดเวลา   
 13.  ครูไม่ควรใชอ้ารมณ์ในการสอน ควรใจเยน็ดุเด็ก  ตอ้งคิดเสมอถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล ยอมไม่เหมือนกัน  คอยให้ก าลังใจ  แก่เด็กอยู่เสมอจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย    
ทอ้แทใ้นการเรียนคณิตศาสตร์  และไม่คิดวา่คณิตศาสตร์เป็นส่ิงที่ยากอีกต่อไป 

14.  ฝึกใหเ้ด็กไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  ครูจดัเตรียมเกมเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 
ต่าง ๆ  ไวใ้หน้กัเรียนเล่นเพราะเด็กจะไดเ้ร่ิมใชส้มองคิดและเกิดความเพลินไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไป
โดยเปล่าประโยชน์ 

15.  ครูสอดแทรกจริยธรรมศึกษา  และสอนใหน้กัเรียนรู้จกัซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 
ไม่ลอกการบา้นเพือ่น  ไม่ลอกค าตอบจากเฉลยของครู   

กรมวิชาการ  (2545 : 191 – 192)  ไดก้ล่าวถึง หลักการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์           
ที่ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  คือ  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้ิดและแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดศึ้กษาคน้ควา้
จากส่ือและเทคโนโลยต่ีาง ๆ  โดยอิสระ  ผูส้อนมีส่วนช่วยในการจดัเน้ือหาสาระ และจดักิจกรรม 
ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ผูส้อนท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษา  ใหค้  าแนะน าและช้ีแนะในขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 

การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เป็นแนวการ
จัดการเรียนรู้แนวหน่ึงที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  
อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั  ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้  
ทกัษะ/กระบวนการคิดและมีประสบการณ์ขึ้น  ในการจดักลุ่มใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาอาจจดัเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ 2 คน  หรือกลุ่มยอ่ย 4 – 5  คน  หรืออาจจดัเป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาเป็น
กลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียนก็ได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ในขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ส่ิงส าคญัที่ผูส้อนควรค านึงถึง  
คือความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนส าหรับการเรียนรุ้เน้ือหาสาระใหม่  ขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อน าเขา้สู่
กิจกรรม  ผูส้อนสามารถใชค้  าถามเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่เน้ือหาใหม่  
หรือใชย้ทุธวิธีต่าง ๆ  ในการทบทวนความรู้เดิม  ในขั้นยทุธวิธีต่าง ๆ  ให้ผูเ้รียนสามารถสรุปหรือ
เขา้ใจหลกัการ  แนวคิด  กฎ  สูตร  สจัพจน์  ทฤษฎีบท  หรือบทนิยามตนเอง  ในขณะที่ผูเ้รียนปฏิบตัิ
กิจกรรมกลุ่ม  ผูส้อนควรใหอิ้สระทางความคิดกบัผูเ้รียน  แต่ผูส้อนควรหมุนเวยีนไปตามกลุ่มต่าง ๆ  
เพือ่คอยสงัเกต  ตรวจสอบความเขา้ใจและใหค้  าแนะน าตามความจ าเป็น 
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การจดัโอกาสให้ผูเ้รียนไดอ้อกมาน าเสนอแนวคิดของผูเ้รียนแต่ละคนหรือแนวคิดของ
กลุ่ม  ก็เป็นส่ิงส าคญัที่ผูส้อนควรปฏิบติัให้มีบ่อย ๆ  เพราะในการน าเสนอแต่ละคร้ัง  ผูเ้รียนมี
โอกาสร่วมแสดงแนวคิดเสริมเพิ่มเติมร่วมกัน  หรือซักถามหาขอ้อภิปรายขดัแยง้ดว้ยเหตุและผล  
ผูส้อนมีโอกาสเสริมความรู้ หรือสรุปประเด็นส าคญัที่เป็นความคิดรวบยอดของสาระที่น าเสนอนั้น 
ท าใหก้ารเรียนรู้ขยายในวงกวา้งและลึกมากขึ้น ผูเ้รียนสามารถน าความรู้หรือแนวคิดที่ไดจ้ากการ
น าเสนอนั้นไปประยกุตห์รือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัได ้ ผลดีอีกประการหน่ึงของการที่ผูเ้รียน
ไดอ้อกมาน าเสนอ 

ผลงาน  คือ  ผูเ้รียนเกิดเจตคติที่ดี  มีความภูมิใจในผลงาน  เกิดความรู้สึกอยากคิด อยากท า  
กลา้แสดงออก  และจดจ าสาระที่ตนเองไดอ้อกมาน าเสนอได้นาน  ส าหรับขั้นการฝึกทกัษะหรือ   
ฝึกปฏิบตัิ  ผูเ้รียนควรไดฝึ้กเป็นรายบุคคล  หรืออาจฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มก็ได ้ ตามความเหมาะสมของ
สาระและกิจกรรม 

จากการศึกษาหลักการสอนและการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ดังกล่าวขา้งตน้           
พอสรุปไดว้่า  ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น  ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานที่ต่อเน่ืองกันในการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเล็ก  ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบตัิ/ท  า
กิจกรรมไดฝึ้กทกัษะ/กระบวนการโดยฝึกการสงัเกต  ฝึกใหเ้หตุผล  และหาขอ้สรุปจากส่ือ  รูปธรรม
หรือแบบจ าลองต่างๆ  ก่อนและขยายวงความรู้สู่นามธรรมใหก้วา้งขึ้นสูงขึ้นตามความสามารถของ
ผูเ้รียน  ถา้สาระเน้ือหาหรือกิจกรรมที่ผูส้อนจดัใหน้ั้นยากเกินไป  หรือตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานที่สูง
กว่าที่ผูเ้รียนมี  ผูส้อนควรสร้างพื้นฐานความรู้ใหม่  อาจใช้วิธีลดรูปของปัญหานั้นให้ง่ายกว่าเดิม  
หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพิม่เติมใหอี้กก็ได ้
  

 เทคนิคการสอนคณติศาสตร์     
 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ที่สามารถน าไปใชเ้พื่อประกอบการจดักิจกรรมการเรียน   

การสอนใหป้ระสบความส าเร็จได ้ดงัน้ี (สุวร  กาญจนมยรู  2546 : 42-44)  
   1.  เทคนิคการยกตวัอยา่ง การยกตวัอยา่งและการให้โจทยปั์ญหานั้นไม่จ าเป็นที่จะตอ้งใช้

ตวัอยา่งหรือโจทยปั์ญหาในหนงัสือเรียนเสมอไป  การที่ผูส้อนสามารถยกตวัอยา่งไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ทนัทีทนัใด ตวัอยา่งนั้นน่าสนใจ ทา้ทายความคิด จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจอยากที่จะเรียนและ
ศรัทธาในตวัผูส้อนจากการยกตัวอย่างประกอบการสอนคณิตศาสตร์นั้น ครูโดยทัว่ไปมักจะ
ยกตวัอยา่งตามหนังสือเรียน ซ่ึงถา้ครูท า เช่นนั้นตลอดเวลา ผูเ้รียนจะเกิด การเบื่อหน่ายได ้ฉะนั้น
เทคนิคที่ส าคญัในการยกตวัอยา่ง คือ 
  1.1  ควรยกตวัอยา่งที่แตกต่างจากหนงัสือเรียน การสร้างตวัอยา่งใหแ้ตกต่างจาก
บทเรียนจะมีส่วนช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจบทเรียนมากขึ้น แต่ผูส้อนจะตอ้งวเิคราะห์
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จุดประสงคข์องตวัอยา่งในหนงัสือเรียนเสียก่อน เพือ่จะไดด้ า เนินการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
จุดประสงคข์องบทเรียน 
  1.2  ยกตวัอยา่งจากส่ิงแวดลอ้มในชีวติประจ าวนั โดยพยายามเร่ิมจากตวัอยา่งที่ใกลต้วั
นกัเรียนเพื่อที่จะไดเ้ขา้ใจหลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเบื้องตน้ก่อนจากนั้นจึงให้
ตวัอยา่งที่ไกลตวันกัเรียนมากขึ้น หรือยกตวัอยา่งใหซ้บัซอ้นยิง่ขึ้น 
  1.3  การยกตวัอยา่งในวชิาคณิตศาสตร์ คือ การเสนอโจทยปั์ญหานั่นเอง การให้โจทย์
นกัเรียนครูจะตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกนัในเน้ือหาที่จะสอนดว้ย ถา้เป็นโจทยปั์ญหาที่ยุง่ยาก 
ซับซ้อน ครูควรเตรียมส่ือการสอนประกอบการอธิบาย  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและคน้พบวิธีการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมัน่ใจการยกตวัอยา่งเป็นเทคนิคที่ตอ้งอาศยัการฝึกฝน การเตรียมการ
ล่วงหน้าและประสบการณ์เดิม เพราะการยกตวัอยา่งนั้น มกัจะเกิดขึ้นขณะก า ลงัด า เนินการสอน 
อยู่อย่างต่อเน่ือง ผูส้อนจึงจ า เป็นตอ้งศึกษาหาวิธีการยกตวัอย่างที่เหมาะสมอันจะเป็นการช่วย
เสริมสร้างความเขา้ใจและเช่ือมโยงมโนติคณิตศาสตร์ซ่ึงท า  ให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
ในแง่การน า ไปใชม้ากขึ้น 
 2.  เทคนิคการใชค้  าถาม การตั้งค  าถาม เป็นเร่ืองที่จ  าเป็นในการสอน การถามแทรกอยูก่บั
การสอนทุกวิธี ยิง่การสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ เน้นการสอนแบบคน้พบดว้ยตนเอง ยิง่ท  า ให้มี
บทบาทของการใชค้  า ถามเด่นชดัขึ้น ค า ถามที่ดีจะเป็นประโยชน์ในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด 
สงัเกต น า ไปสู่แนวทางการสรุปมโนมติคณิตศาสตร์   ค  าถามที่ดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  2.1  เป็นค า ถามที่ชดัเจน มีความหมายที่แน่นอน 
  2.2  ค าถามนั้นไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป เหมาะส า หรับเน้ือหานั้น ๆ และเหมาะกบั
วยัและระดบัของผูเ้รียน 
  2.3  ไม่เป็นค า ถามซ้อนค า ถาม ควรถามทีละประโยค เช่น รูปน้ีเป็นรูปสามเหล่ียม
ชนิดใดรูปน้ีมีพื้นที่เท่าไร เป็นตน้ 
  2.4  ไม่ควรเป็นค า ถามเชิงปฏิเสธ เช่น 5 % ไม่ใช่ ใช่หรือไม่ 
  2.5  ไม่ควรเป็นค า ถามน า เช่น 2/3 x 1 = 2/3 ใช่หรือไม่ 
  2.6  ค า ถามที่ดีควรเป็นค า ถามที่พฒันาความคิด ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นการวเิคราะห์
ปัญหา การใชค้  า ถามเพือ่ชกัน า ใหน้กัเรียนคิดนั้นจะเกิดขึ้น ไดจ้ากการจดักิจกรรมที่เนน้กิจกรรม
ระหวา่งกบันกัเรียนการใชค้  า ถามประกอบการสอนนั้น ผูส้อนใหค้วามสนใจศึกษาหาวธีิการถาม
เคยใชค้  า ถามที่ชดัเจนเพือ่ชกัน า ใหน้กัเรียนคิด ส า หรับเน้ือหาที่ยากตอ้งใชก้ระบวนการที่คิด
ซบัซอ้น ครูควรใชเ้ทคนิคการใชค้  า ถามควบคู่กบัการเล่าเร่ือง โดยอาจใชภ้าพ เกมหรือการเล่านิทาน
ประกอบการตอบค า ถามไปดว้ย ซ่ึงนอกจากจะใหบ้ทเรียนนั้นสนุกสนานน่าสนใจ ยงัเป็นการเปิด
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โอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น ท า ใหค้รูทราบแนวความคิดของนกัเรียนในเร่ืองวา่มี
ความเขา้ใจเพยีงไร การตั้งค  า ถามที่ดีจะเป็นส่ือช่วยใหผู้ต้อบพฒันาความคิดจนสามารถหาค าตอบ
และสรุปได ้
 3.  เทคนิคการน า เขา้สู่บทเรียน การน าเขา้สู่บทเรียนเป็นกิจกรรมที่ครูจดัขึ้นก่อนการสอน
เน้ือหา เพื่อเป็นการเตรียมผูเ้รียนให้มีความคิดอยู่ในใจว่าก าลังจะเรียนร่วมกิจกรรมในบทเรียน        
มากขึ้นเทคนิคการน า เขา้สู่บทเรียนมีหลายวธีิ ดงัน้ี 
  3.1  วธีิสนทนาซกัถาม ซ่ึงอาจเป็นการซักถาม เพื่อทบทวนความรู้เดิม และตรวจสอบ
วา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้อยูท่ี่ระดบัใด เช่น จะสอนการคูณเศษส่วนดว้ยจ านวนเตม็โดยใชนิ้ยามของ
การคูณ ครูจะทบทวนโดยการถามถึงการหาผลบวกของเศษส่วน 
  3.2  การร้องเพลง การใชเ้พลงนั้นสามารถน า เขา้สู่บทเรียนหรือสรุปบทเรียนได ้        
ซ่ึงก่อนที่นักเรียนจะร้องเพลง ครูตอ้งสอนในห้องเรียนเขา้ใจเน้ือหาก่อน เพลงนั้นควรเลือกให้
เหมาะสมกบัเน้ือหา ระดบัชั้นและวยัของเด็ก 
  3.3  การทายปัญหา เช่น ฉันเป็นเลข 3 หลกั หลกัร้อยเป็นเลขคี่อยูร่ะหว่าง 8 กบั 10 
หลกัสิบมีค่าเป็นศูนย ์หลกัหน่วยเป็นเลขอยูร่ะหว่าง 3 กบั 5 จงหาว่าฉันเป็นจ านวนอะไร เป็นตน้ 
การทายปัญหาครูตอ้งค  านึงถึงเน้ือหา การใชภ้าษาที่สั้นกะทดัรัดชดัเจน และศพัทท์างคณิตศาสตร์          
ที่เก่ียวขอ้ง 
 

 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
 สุนีย ์ พจีเจิม (2547 : 27)  ได้กล่าวถึง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  การคน้ควา้   
การอบรม  การสัง่สอน  หรือไดจ้ากประสบการณ์ที่ไดจ้ากทางโรงเรียน  ทางบา้น  และแหล่งอ่ืน ๆ   
ผลที่เกิดจากการเรียนการสอน  การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่าง ๆ แต่คนส่วนมากเข้าใจว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและมองในแง่ความรู้ความสามารถทางสมอง
เท่านั้น  ความจริงแลว้ความรู้สึก  ค่านิยม  จริยธรรมต่าง ๆ  ก็เป็นผลจากการฝึกสอน  ซ่ึงก็นับเป็น
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย  ความรู้ความเขา้ใจ  ความสามารถและทกัษะทางดา้นวิชาการ  รวมทั้ง
สมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ เช่น  ระดับสติปัญญา  การคิด  การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก              
ซ่ึงแสดงให้เห็นด้วยคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือรายงานทั้งเขียน
หรือพูด การท างานที่ไดรั้บมอบหมาย  ตลอดจนการท าการบา้นในแต่ละรายวิชาก็คือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เช่นกนั 
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 วิสสัน (Wilson : 1971 : 643-696)  ได้กล่าวถึง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
หมายถึง  ความสามารถทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain)  ในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  
ไดจ้  าแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดา้นสติปัญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา
ออกเป็น 4  ระดบั 
 1.  ความรู้ความจ าดา้นการคิดค านวณ  (Knowledge)  พฤติกรรมในระดบัน้ีถือวา่เป็น
พฤติกรรมที่อยูใ่นระดบัต ่าที่สุดแบ่งออกเป็น  3 ขั้น ดงัน้ี 
   1.1  ความรู้ความจ าเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงเป็นความสามารถที่จะระลึกถึงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
ที่นักเรียนเคยได้รับจากการเรียนการสอนมาแลว้  ค  าถามที่วดัความสามารถในระดบัน้ีจะเก่ียวกับ
ขอ้เทจ็จริง  ตลอดจนความรู้พื้นฐานซ่ึงนกัเรียนไดส้ะสมมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 
   1.2  ความรู้ความจ าเก่ียวกับศัพท์และนิยาม  เป็นความสามารถในการระลึกหรือ               
จ  าศพัท์นิยามต่าง ๆ ได ้ โดยค าถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้ แต่ไม่ตอ้งอาศยัการคิด
ค านวณ 
   1.3  ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดค านวณ  เป็นความสามารถในการใช้
ขอ้เทจ็จริง  หรือนิยามและกระบวนการที่ไดเ้รียนมาแลว้   น ามาคิดค านวณ ตามล าดบัขั้นตอนที่เคย
เรียนรู้มา  ขอ้สอบที่วดัความสามารถดา้นน้ีตอ้งเป็นโจทยง่์าย ๆ คลา้ยคลึงตวัอยา่ง  นักเรียนไม่ตอ้ง
พบกบัความยุง่ยากในการตดัสินใจเลือกใชก้ระบวนการ 
 2.  ความเขา้ใจ (Comprehension)  เป็นพฤติกรรมที่ใกลเ้คียงกับพฤติกรรมระดบัความรู้
ความจ าเก่ียวกบัการคิดค  านวณแต่ซบัซอ้นกวา่  แบ่งออกเป็น  6  ขั้น  ดงัน้ี 
   2.1  ความเข้าใจเก่ียวกับมโนมติ  เป็นความสามารถที่ซับซ้อนกว่าความรู้ความจ า
เก่ียวกบัการขอ้เท็จจริง  เพราะมโนมติเป็นนามธรรมซ่ึงประมวลจากขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ตอ้งอาศยั      
การตัดสินใจในการตีความ  หรือยกตัวอย่างของมโนมตินั้ น  โดยใช้ค  าพูดของตนหรือเลือก
ความหมายที่ก  าหนดใหเ้ขียนในรูปใหม่  หรือยกตวัอยา่งใหม่ที่แตกต่างไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน
มิฉะนั้นจะเป็นการวดัความจ า 
   2.2  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ  กฎทางคณิตศาสตร์  และสรุปอา้งอิงเป็นกรณีทัว่ไป
เป็นความสามารถในการน าเอาหลักการ  กฎ  และความเข้าใจเก่ียวกับมโนมติไปสัมพนัธ์กับ       
โจทยปั์ญหาจนได้แนวทางในการแกปั้ญหาได ้ ค  าถามนั้นเป็นค าถามเก่ียวกบัหลกัการที่นักเรียน  
เพิง่เคยพบเป็นคร้ังแรกอาจจะเป็นพฤติกรรมในระดบัการวเิคราะห์ก็ได ้
   2.3  ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์  ค  าถามที่ว ัดพฤติกรรมระดับน้ี                
เป็นค าถามที่วดัเก่ียวกบัคุณสมบติัของระบบจ านวนและโครงสร้างทางพชีคณิต 
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   2.4  ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบปัญหาจากแบบหน่ึงไปอีกแบบหน่ึงเป็น
ความสามารถในการแปลขอ้ความที่ก  าหนดใหเ้ป็นขอ้ความใหม่หรือภาษาใหม่  เช่น  แปลจากภาษา
พูดให้เป็นสมการ  ซ่ึงมีความหมายคงเดิมโดยไม่รวมถึงกระบวนการแกปั้ญหา  หลงัจากแปลแลว้
อาจกล่าวไดว้า่เป็นพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดของพฤติกรรมระดบัความเขา้ใจ 
   2.5  ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล  เป็นความสามารถในการอ่านและ
เขา้ใจขอ้ความทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงแตกต่างไปจากความสามารถในการอ่านทัว่ ๆ ไป 
   2.6  ความสามารถในการอ่านและตีความโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ขอ้สอบที่วดั
ความสามารถในขั้นน้ีอาจดัดแปลงมาจากขอ้สอบที่วดัความสามารถในขั้นอ่ืน ๆ โดยให้นักเรียน
อ่านและตีความโจทยปั์ญหา  ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของขอ้ความ  ตวัเลข  ขอ้มูลทางสถิติ  หรือกราฟ 
 3.  การน าไปใช้ (Application)  เป็นความสามารถในการตดัสินใจแก้ปัญหาที่นักเรียน
คุน้เคย  เพราะคล้ายกับปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน  หรือแบบฝึกหัดที่นักเรียน          
ตอ้งเลือกกระบวนการแกปั้ญหาและด าเนินการแกปั้ญหาไดโ้ดยไม่ยาก  แบ่งออกเป็น  4  ขั้นคือ 
   3.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่คล้ายกับที่ประสบอยู่ระหว่างเรียน  นักเรียน         
ตอ้งอาศยัความสามารถในระดบัความเขา้ใจและเลือกกระบวนการแกปั้ญหาจนไดค้  าตอบออกมา 
   3.2  ความสามารถในการเปรียบเทียบ  เป็นความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล  2  ชุด  เพือ่สรุปการตดัสินใจซ่ึงในการแกปั้ญหา  ขั้นน้ีอาจตอ้งใชว้ิธีการคิดค  านวณ
และจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล 
   3.3  ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล  เป็นความสามารถในการตดัสินใจอย่าง
ต่อเน่ืองในการหาค าตอบจากขอ้มูลที่ก  าหนดให ้ ซ่ึงอาจตอ้งอาศยัการแยกขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งออกจาก
ขอ้มูลที่ไม่เก่ียวขอ้ง  พิจารณาว่าอะไรคือขอ้มูลที่ตอ้งการเพิ่มเติม  มีปัญหาอ่ืนใดบา้งที่อาจเป็น
ตวัอย่างในการหาค าตอบของปัญหาที่ก  าลงัประสบอยู่หรือตอ้งแยกโจทยปั์ญหาออกมาพิจารณา         
เป็นส่วน ๆ ในการตดัสินใจหลายคร้ังอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนไดค้  าตอบหรือผลลพัธท์ี่ตอ้งการ 
   3.4  ความสามารถในการมองเห็นแบบลกัษณะโครงสร้างที่เหมือนกนัและหาสมมาตร  
เป็นความสามารถที่ตอ้งอาศยัพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง  ตั้ งแต่การระลึกถึงข้อมูลที่ก  าหนดให ้              
การเปล่ียนรูปปัญหา  การจดักระท ากบัขอ้มูลและการระลึกถึงความสมัพนัธ ์ นกัเรียนตอ้งส ารวจหา
ส่ิงที่คุน้เคยกนัจากขอ้มูลหรือส่ิงที่ก  าหนดจากโจทยปั์ญหาใหพ้บ 
 4.  วเิคราะห์  (Analysis)  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน
หรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโจทยพ์ลิกแพลง  แต่อยูใ่นขอบเขตเน้ือหาวิชา       
ที่เรียนการแกโ้จทยปั์ญหาดงักล่าวตอ้งอาศยัความรู้ที่ไดเ้รียนมา  รวมทั้งความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ผสมผสานกนัเพือ่ปัญหา  พฤติกรรมในระดบัน้ีตอ้งใชส้มรรถภาพสมองระดบัสูงแบ่งเป็น 5 ขั้นดงัน้ี 



 
29 

   4.1  ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน  ค  าถามในขั้นน้ี            
เป็นค าถามที่ซับซ้อนไม่มีในแบบฝึกหัดตวัอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน  นักเรียนตอ้งอาศยัความคิด
สร้างสรรคผ์สมผสานกบัความเขา้ในมโนมติ  นิยาม ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียนมาแลว้เป็นอยา่งดี 
   4.2  ความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์เพื่อความสามารถในการจดัส่วนต่าง ๆ  
ที่โจทยก์  าหนดให้ใหม่  แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้ นใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ า
ความสมัพนัธเ์ดิมที่เคยพบมาแลว้มาใชก้บัขอ้มูลชุดใหม่เท่านั้น 
   4.3  ความสามารถในการสร้างขอ้พสูิจน์เป็นความสามารถในการสร้างภาษาเพื่อยนืยนั
ขอ้ความทางคณิตศาสตร์อยา่งสมเหตุสมผล  โดยอาศยันิยามสจัพจน์และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียนมาแลว้
มาพสูิจน์โจทยปั์ญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน 
   4.4  ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อพิสูจน์  เป็นความสามารถที่ควบคู่กับ
ความสามารถในการสร้างขอ้พสูิจน์  อาจเป็นพฤติกรรมที่มีความซบัซอ้นน้อยกว่าพฤติกรรมในการ
สร้างขอ้พสูิจน์  พฤติกรรมในขั้นน้ีตอ้งการใหน้กัเรียนสามารถตรวจสอบขอ้พสูิจน์วา่ถูกตอ้งหรือไม่  
มีตอนใดผดิบา้ง 
    4.5  ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกตอ้งให้มีผลใช้ได้ในกรณี
ทัว่ไป  เป็นความสามารถในการคน้พบสูตรหรือกระบวนการแก้ไขปัญหาและพิสูจน์ว่าเป็นกรณี
ทัว่ไปได ้
 จุดมุ่งหมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของสมรรถภาพ
ทางสมองของบุคคลว่าเรียนแลว้รู้อะไรบา้ง  และมีความสามารถในดา้นใดมากน้อยแค่ไหน  เช่น  
พฤติกรรมดา้นความจ า  ความเขา้ใจ การน าไปใช ้ การวเิคราะห์  การสงัเคราะห์  และการประเมินค่า  
มากนอ้ยระดบัใด  นั่นคือการวดัผลสัมฤทธ์ิเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเ้รียนดา้นพุทธิพิสัย
นัน่เองซ่ึงเป็นการวดั  2  องคป์ระกอบ  ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะของวชิาที่เรียน  คือ 
 1.  การวดัดา้นปฏิบตัิ  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางปฏิบตัิ  โดยให้ผูเ้รียน
ไดล้งมือปฏิบติัจริงให้เป็นผลงานปรากฏออกมาให้ท  าการสังเกตและวดัได้  เช่น  วิชาศิลปศึกษา   
ซ่ึงการประเมินผลจะพจิารณาที่วธีิปฏิบตัิและผลงานที่ปฏิบตัิ 
 2.  การวดัดา้นเน้ือหา  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวิชารวมทั้ง
พฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  มีวิธีการสอบวดัได ้                
2  ลกัษณะคือ 
   2.1  การสอบปากเปล่า  การสอบแบบน้ีมกักระท าเป็นรายบุคคล  ซ่ึงการสอบที่ตอ้ง
ดูแลเฉพาะอยา่ง  เช่น  การสอบอ่านหนงัสือ  การสอบสมัภาษณ์  ซ่ึงตอ้งการดูแลใชถ้อ้ยค  าในการ



 
30 

ตรวจค าถาม  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพต่าง ๆ การสอบปากเปล่า  ความสามารถ         
สอบวดัไดล้ะเอียดลึกซ้ึง  และค าถามก็สามารถเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไดต้ามตอ้งการ 
   2.2  การสอบแบบให้เขียนตอบ  เป็นการสอบวดัที่ให้ผูเ้ขียนตอบจากหนังสือซ่ึงมี
รูปแบบการตอบอยู ่2  แบบ  คือ 
       2.2.1  แบบไม่จ ากดัค  าตอบ  ซ่ึงได้แก่  การตอบวดัที่ใช้ขอ้สอบแบบอัตนัยหรือ
เรียงความนัน่เอง 
       2.2.2  แบบจ ากัดค  าตอบ  ซ่ึงเป็นการสอบแบบที่ก  าหนดขอบเขตของค าถาม           
ที่จะไดค้  าตอบหรือก าหนดค าตอบมาใหเ้ลือก  ซ่ึงมีรูปแบบของค าตอบอยู ่ 4  แบบคือ 
          1)  แบบทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
         2)  แบบจบัคู่ 
         3)  แบบเติมค า 
         4)  แบบเลือกค าตอบ 
 ลว้น  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ  (2538 : 147)  ไดก้ล่าวถึง  การวดัผลสัมฤทธ์ิทาง          
การเรียนเป็นการตรวจสอบความรู้  ทกัษะและสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ของผูเ้รียนหลังจาก         
การเรียนรู้เร่ืองนั้น ๆ แลว้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่เรียนมากน้อยเพียงใดมีพฤติกรรมที่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรในวิชานั้น ๆ เพียงใด  การใชแ้บบทดสอบ
ระดบัความสามารถของนักเรียนในขณะที่ท  าการทดสอบว่ามีความรู้ความเขา้ใจตลอดจนความคิด
และทกัษะในเน้ือหาวิชาที่เรียนไปแลว้มากน้อยเพียงใดหรือเป็นการวดัเพื่อดูผลการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียนแบบทดสอบชนิดน้ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา  และการวิจยัทางการศึกษา                 
ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสอนและผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนอยูเ่สมอ  แบบทดสอบที่วดัความรู้ของ
นกัเรียนซ่ึงเรียนไปแลว้  แบ่งเป็น  2  ชนิด 
 1.  แบบทดสอบของครู  หมายถึง  ชุดของขอ้ค  าถามที่ครูเป็นผูส้ร้างขึ้นที่เก่ียวกบัความรู้ที่
นกัเรียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนวา่นกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน  บกพร่องอยา่งไรจะไดส้อนซ่อมเสริม
เป็นการวดัความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนใหม่  ซ่ึงอยูก่บัความตอ้งการของครูผูส้อน 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างขึ้นจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา
หรือจากครูที่สอนวชิานั้น  แต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ังจนกระทั้งมีคุณภาพดีพอ จึงสร้าง
เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น  สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียน
การสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ได้  แบบทดสอบมาตรฐานมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอบและยงัมี
มาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย 
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 สุนีย ์ พจีเจิม  (2547 : 31)  ไดก้ล่าวถึง  แบบทดสอบที่ดีควรมีลกัษณะ 10 ประการ ดงัน้ี 
 1.  ต้องเที่ยงตรง  (Validity)  หมายถึง  คุณสมบตัิที่ท  าให้ผูใ้ช้บรรลุถึงวตัถุประสงค์
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง  คือ  แบบทดสอบท าหน้าที่วดัส่ิงที่เราจะวดัได้อย่างถูกตอ้ง     
ตามความมุ่งหมาย 
 2.  ตอ้งยตุิธรรม (Fair) คือ  โจทยค์  าถามทั้งหลายไม่มีช่องทางแนะให้เด็กเดาค าตอบได ้      
ไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กเกียจคร้านที่ไม่ดูต  าราแต่ตอบไดดี้ 
 3.  ตอ้งถามลึก (Searching) วดัความลึกของวิทยาการตามแนวด่ิงมากกว่าทั้งวดัตามแนว
กวา้งวา่รู้มากนอ้ยเพยีงใด 
 4.  ตอ้งย ัว่ยเุป็นเยีย่งอยา่ง (Exemplary) ค  าถามมีลกัษณะทา้ทายเชิญชวนให้คิด  เด็กสอบ
แลว้มีความอยากรู้เร่ืองราวใหก้วา้งขวางยิง่ขึ้น 
 5.  ตอ้งจ าเพาะเจาะจง (Definite)  เด็กอ่านค าถามแลว้ตอ้งเขา้ใจแจ่มชดัว่าครูถามถึงอะไร
หรือใหค้ิดอะไร  ไม่ถามคลุมเครือ 
 6.  ตอ้งเป็นปรนัย (Objectivity)  หมายถึงคุณสมบตัิ  3  ประการ 
   6.1  แจ่มชดัในความหมายของค าถาม 
   6.2  แจ่มชดัในวธีิการตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนน 
   6.3  แจ่มชดัในการแปลความหมายของคะแนน 
 7.  ตอ้งมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ  สามารถใหค้ะแนนที่เที่ยงตรงและเช่ือถือไดม้าก
ที่สุดภายในเวลา  แรงงานและเงินนอ้ยที่สุดดว้ย 
 8.  ตอ้งยากพอเหมาะ (Difficulty) 
 9.  ตอ้งมีอ านาจจ าแนก (Discrimination)  คือสามารถแยกเด็กออกเป็นประเภท ๆไดทุ้ก  
ระดบัตั้งแต่อ่อนสุดถึงเก่งสุด 
 10.  ตอ้งเช่ือมัน่ (Reliability) คือขอ้สอบนั้นสามารถใหค้ะแนนไดค้งที่แน่นอนไม่ผนัแปร 
 สุนีย ์ พจีเจิม  (2547 : 32)  ไดแ้บ่งประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน  สามารถกระท าได ้ 2  ลกัษณะ คือ 
 1.  การทดสอบแบบอิงกลุ่ม   เป็นการทดสอบหรือการสอบวดัที่เกิดจากแนวคิดความเช่ือ
ในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ว่าความสามารถของบุคคลใด ๆ  ในเร่ืองนั้นมีไม่เท่ากัน         
บางคนมีความสามารถเด่น  บางคนมีความสามารถดอ้ย  และส่วนใหญ่มีความสามารถ  ปานกลาง  
การกระจายของความสามารถของบุคคลถา้น ามาเขียนกราฟจะมีลกัษณะคลา้ย ๆ โคง้ รูประฆงัหรือ
ที่เรียกว่า  โคง้ปกติ  ดังนั้นการทดสอบแบบน้ีจะยึดคนส่วนกลุ่มคะแนนจะมีความหมายก็ต่อเม่ือ
น าไปเปรียบเทียบกับคะแนนของบุคคลอ่ืนที่สอบด้วยขอ้สอบฉบบัเดียวกัน  จุดมุ่งหมายของ       
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การสอบแบบน้ีก็เพื่อกระจายบุคคลทั้งกลุ่มไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล  นั่นคือคนที่มี
ความสามารถจะไดค้ะแนนสูง  คนที่มีความสามารถนอ้ยกวา่ก็จะไดค้ะแนนลดหลัน่ ลงมาถึงต ่าสุด 
 2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑ ์ ยดึความเช่ือในเร่ืองการเรียนรู้เพื่อรอบรู้  กล่าวยดึหลกัว่า
ในการเรียนการสอนนั้นจะตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดประสบความส าเร็จ
ในการเรียน  แมว้า่ผูเ้รียนจะมีลกัษณะต่างกนัก็ตาม  แต่ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมไดพ้ฒันาไปถึงขีด
ความสามารถสูงสุดของตนโดยอาจใชเ้วลาแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดงันั้นการทดสอบแบบอิงเกณฑ ์ 
จึงมีการก าหนดเกณฑข์ึ้น  แลว้น าผลการสอบวดัของแต่ละบุคคลเทียบกบัเกณฑท์ี่ตั้งไว ้ ไม่ได้มี 
การน าผลไปเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ๆ ในกลุ่มความส าคญัของการทดสอบแบบน้ี  จึงอยูใ่นการ
ก าหนดเกณฑเ์ป็นส าคญั  เกณฑ ์ หมายถึง  กลุ่มของพฤติกรรมที่ไดก้  าหนดไวใ้นแต่ละรายวิชาตาม
จุดมุ่งหมายของการสอบแต่ละบทของวิชานั้น  ซ่ึงอาจเป็นจุดมุ่งหมาย เชิงพฤติกรรมหรือกลุ่มของ
พฤติกรรมรวมก็ได ้ จุดมุ่งหมายของการทดสอบแบบน้ีจึงเป็นการตรวจสอบดูว่าใครเรียนได้ถึง
เกณฑแ์ละไม่ถึงเกณฑ ์ ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  เช่น  อาจมีการเรียนซ่อมเสริม  เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่า  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนในส่ิง         
ที่เรียนไปแล้ว  ไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่ครูตั้งไวห้รือไม่  เพื่อจะได้มีการปรับปรุงในด้านการเรียน       
การสอน  เพื่อให้เด็กเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาที่เรียน  จนสามารถน าไปแก้ปัญหาในขอ้สอบ         
วดัผลสมัฤทธ์ิจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนการสอนนั้น 
 

แนวคดิพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
กรมวิชาการ  (2545 : 191 – 192)  หลกัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ยดึผูเ้รียนเป็น

ส าคญั  คือ  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิดและแก้ปัญหาดว้ยตนเอง  ไดศึ้กษาคน้ควา้จากส่ือและ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ  โดยอิสระ  ผูส้อนมีส่วนช่วยในการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผูส้อนท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา  ใหค้  าแนะน าและช้ีแนะในขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 

การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เป็นแนวการ
จัดการเรียนรู้แนวหน่ึงที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  
อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั  ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้  
ทกัษะ/กระบวนการคิดและมีประสบการณ์ขึ้น  ในการจดักลุ่มใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาอาจจดัเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ 2 คน  หรือกลุ่มยอ่ย 4 – 5  คน  หรืออาจจดัเป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาเป็น
กลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียนก็ได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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ในขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ส่ิงส าคญัที่ผูส้อนควรค านึงถึง  
คือความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาสาระใหม่  ขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อน าเขา้สู่
กิจกรรม  ผูส้อนสามารถใชค้  าถามเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่เน้ือหาใหม่  
หรือใชย้ทุธวิธีต่าง ๆ  ในการทบทวนความรู้เดิม  ในขั้นยทุธวิธีต่าง ๆ  ให้ผูเ้รียนสามารถสรุปหรือ
เขา้ใจหลกัการ  แนวคิด  กฎ  สูตร  สจัพจน์  ทฤษฎีบท  หรือบทนิยามตนเอง  ในขณะที่ผูเ้รียนปฏิบตัิ
กิจกรรมกลุ่ม  ผูส้อนควรใหอิ้สระทางความคิดกบัผูเ้รียน  แต่ผูส้อนควรหมุนเวยีนไปตามกลุ่มต่าง ๆ  
เพือ่คอยสงัเกต  ตรวจสอบความเขา้ใจและใหค้  าแนะน าตามความจ าเป็น 

การจดัโอกาสให้ผูเ้รียนไดอ้อกมาน าเสนอแนวคิดของผูเ้รียนแต่ละคนหรือแนวคิดของ
กลุ่ม  ก็เป็นส่ิงส าคญัที่ผูส้อนควรปฏิบติัให้มีบ่อย ๆ  เพราะในการน าเสนอแต่ละคร้ัง  ผูเ้รียนมี
โอกาสร่วมแสดงแนวคิดเสริมเพิ่มเติมร่วมกัน  หรือซักถามหาขอ้อภิปรายขดัแยง้ดว้ยเหตุและผล  
ผูส้อนมีโอกาสเสริมความรู้  ขยายความหรือสรุปประเด็นส าคญัที่เป็นความคิดรวบยอดของสาระ    
ที่น าเสนอนั้น  ท  าใหก้ารเรียนรู้ขยายในวงกวา้งและลึกมากขึ้น  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้หรือแนวคิด 
ที่ไดจ้ากการน าเสนอนั้นไปประยกุตห์รือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัได ้ ผลดีอีกประการหน่ึงของ
การที่ผูเ้รียนไดอ้อกมาน าเสนอ 

ผลงาน  คือ  ผูเ้รียนเกิดเจตคติที่ดี  มีความภูมิใจในผลงาน  เกิดความรู้สึกอยากคิด อยากท า  
กลา้แสดงออก  และจดจ าสาระที่ตนเองไดอ้อกมาน าเสนอได้นาน  ส าหรับขั้นการฝึกทกัษะหรือ   
ฝึกปฏิบตัิ  ผูเ้รียนควรไดฝึ้กเป็นรายบุคคล  หรืออาจฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มก็ได ้ ตามความเหมาะสมของ
สาระและกิจกรรม 

เน่ืองจากลกัษณะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานที่ต่อเน่ืองกนั  ในการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเล็ก  ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบตัิ/ท  า
กิจกรรมได้ฝึกทักษะ/กระบวนการ  โดยฝึกการสังเกต  ฝึกให้เหตุผล  และหาข้อสรุปจากส่ือ  
รูปธรรมหรือแบบจ าลองต่าง ๆ  ก่อนและขยายวงความรู้สู่นามธรรมให้กว้างขึ้ นสูงขึ้ นตาม
ความสามารถของผูเ้รียน  ถา้สาระเน้ือหาหรือกิจกรรมที่ผูส้อนจดัให้นั้นยากเกินไป  หรือตอ้งอาศยั
ความรู้พื้นฐานที่สูงกว่าที่ผูเ้รียนมี  ผูส้อนควรสร้างพื้นฐานความรู้ใหม่  อาจใชว้ิธีลดรูปของปัญหา
นั้นใหง่้ายกวา่เดิม  หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพิม่เติมใหอี้กก็ได ้

กรมวชิาการ (2545 : 193 – 194)  รูปแบบของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลายรูปแบบ  
ผูส้อนสามารถน าไปจดัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาเรียนของผูเ้รียนไดด้งัน้ี 

1.  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง   
  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผูเ้รียนได้ลงมือท างานนั้นจริงๆ  

ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง  โดยใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์ หรือส่ือรูปธรรมที่สามารถน าผูเ้รียน
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ไปสู่การคน้พบหรือได้ข้อสรุป  ในการใช้ส่ือรูปธรรมถ้าผูส้อนสอนด้วยตนเองจะใช้การสาธิต
ประกอบค าถาม  แต่ถา้ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองจะใชก้ารทดลอง  โดยผูเ้รียนด าเนินการทดลองตาม
กิจกรรมที่ผูส้อนก าหนดให้  ผูเ้รียนที่ปฏิบติัการทดลองมีโอกาสฝึกใช้ทกัษะ/กระบวนการต่าง ๆ  
เช่น การสังเกต  การคาดคะเน  การประมาณค่า  การใช้เคร่ืองมือ  การบนัทึกขอ้มูล  การอภิปราย  
การตั้งขอ้ความคาดการณ์หรือขอ้สมมติฐาน  การสรุป 

กระบวนการด าเนินการทดลองหรือปฏิบติักิจกรรมทางคณิตศาสตร์  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดพ้สูิจน์  ใชเ้หตุผล  อา้งขอ้เทจ็จริง  ตลอดจนไดฝึ้กทกัษะในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ การจดัการเรียนรู้
แบบน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด  และเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ขณะที่ผูเ้รียนท าการทดลอง  ผูส้อนควรสังเกตแนวคิดของผูเ้รียนว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้งหรือไม่            
ถา้เห็นว่าผูเ้รียนคิดไม่ตรงแนวทาง  ควรตั้งค  าถามให้ผูเ้รียนคิดใหม่  ถึงแมจ้ะตอ้งใช้เวลามากขึ้น  
เพราะผูเ้รียนจะไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่การเรียนรู้ที่ผูส้อนบอกหรือสรุปผลให ้

2.  การเรียนรู้จากการใชค้  าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
   การเรียนรู้ที่ผูส้อนใชค้  าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผลมีความจ าเป็นในการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  เพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัค  านิยาม  บทนิยาม  สัจพจน์  
ทฤษฎีบทต่าง ๆ  เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  บางเน้ือหาผูส้อนตอ้งสร้างพื้นฐานในเน้ือหานั้นก่อน  
ดว้ยการอธิบายและแสดงเหตุผลให้ขอ้ตกลงในรูปของบทนิยาม  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเบื้องตน้   
แต่ในบางเน้ือหาผูส้อนอาจใชค้  าถามก่อน  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจอาจอธิบายและแสดงเหตุผลเพิม่เติม 

3.  การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้ 
   การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ใน

เร่ืองที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  โดยอิสระสามารถศึกษาไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือเทคโนโลยี
ต่างๆ  หรือจากการท าโครงงานคณิตศาสตร์  โดยผูส้อนมีส่วนช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา  แนะน า                
ใหค้วามสนใจงานที่ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้มาให้โอกาสผูเ้รียนไดน้ าเสนอผลงานต่อผูส้อน  ผูเ้รียน  
ตลอดจนบุคคลทัว่ไป 

4.  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผูส้อนควรจดัสถานการณ์ที่เป็นปัญหาใหผู้เ้รียน 

เกิดความสงสัย  เม่ือผูเ้รียนสังเกตจนพบปัญหานั้นแลว้  ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนพยายามที่จะ
ค้นหา  สาเหตุด้วยการตั้ งค  าถามต่อเน่ือง  และรวบรวมข้อมูลมาอธิบาย  การเรียนรู้ดังกล่าว             
เป็นการวเิคราะห์จากปัญหามาหาสาเหตุ  ใชค้  าถามสืบเสาะจนกระทัง่แกปั้ญหาหรือหาขอ้สรุปได ้
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  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วยขั้นสังเกต  ขั้นอธิบาย  ขั้นคาดการณ์  
ขั้นทดลอง  และขั้นน าไปใช้  ขั้นตอนเหล่าน้ีจะช่วยฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ฝึกให้
ผูเ้รียนรู้จกัอภิปรายและท างานร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล  ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกตและวิเคราะห์ปัญหา
โดยละเอียดในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผูส้อนควรเลือกใชรู้ปแบบของการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  การเรียนรู้เน้ือหาหน่ึงๆ  อาจใชรู้ปแบบของการเรียนรู้
หลายรูปแบบผสมผสานกนัได ้ และผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงการบูรณาการดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ/
กระบวนการ  และสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  โดยสอดแทรกในการเรียนรู้ทุก
เน้ือหาสาระใหค้รบถว้น  เพือ่ใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

จากที่ไดศ้ึกษาแนวคิดพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พอสรุปไดว้่า  หลกัการ
จดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น  ควรที่ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้ิด
และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ได้ศึกษาคน้ควา้จากส่ือ  อย่างอิสระ  ผูส้อนช่วยในการจดัเน้ือหาสาระ 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผูเ้รียน  โดยค านึงถึง             
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ซ่ึงจดัเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก ๆ 2  คน  หรือกลุ่มยอ่ย 4 – 5  คนก็ได ้  

 

แนวการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์ 
1.  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหา 
 กรมวิชาการ (2545 : 195 – 198)  การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ/กระบวนการ         

ในการแกปั้ญหานบัวา่เป็นเร่ืองยากพอสมควรส าหรับผูส้อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะพฒันาไดดี้ในทกัษะ
การคิดค  านวณ  แต่เม่ือพบโจทยปั์ญหามกัจะมีปัญหาในเร่ืองของทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจโจทย ์ 
การวิเคราะห์โจทย ์ รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดในการแก้ปัญหานั้น การจดัการเรียนรู้เพื่อให้
ผูเ้รียนมีทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหาได ้ ผูส้อนตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองให้มาก  
โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมที่น่าสนใจ  ทา้ทาย  ให้อยากคิด  เร่ิมดว้ยปัญหาที่เหมาะกบั
ศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  โดยอาจเร่ิมด้วยปัญหาที่ผูเ้รียนสามารถใช้
ความรู้ที่เรียนมาแล้วมาประยกุต์ก่อน  ต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือปัญหาที่แตกต่างจากที่         
เคยพบมา  ส าหรับผูเ้รียนที่มีความสามารถสูง  ผูส้อนควรเพิ่มปัญหาที่ยากซ่ึงต้องใช้ความรู้ที่
ซบัซอ้นหรือมากกวา่ที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ย 

 ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา  ผูส้อนจะตอ้งสร้าง
พื้นฐานให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแก้ปัญหาซ่ึงมีอยู่ 4  ขั้นตอนก่อน  แล้วจึงฝึก
ทกัษะในการแกปั้ญหา 
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 กระบวนการแกปั้ญหา 4  ขั้นตอน  มีดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1  ท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา 
 ขั้นที่ 2  วางแผนแกปั้ญหา 
 ขั้นที่ 3  ด าเนินการแกปั้ญหา 
 ขั้นที่ 4  ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 ในกระบวนการแกปั้ญหา 4  ขั้นตอนน้ี  ยงัอาศยัทกัษะอ่ืน ๆ  ประกอบดว้ย 
 ขั้นที่ 1  ขั้นท าความเขา้ใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา  ตอ้งอาศยัทกัษะที่ส าคญัและ

จ าเป็นอีกหลายประการ  เช่น  ทกัษะในการอ่านโจทยปั์ญหา  ทกัษะการแปลความหมายทางภาษา
ซ่ึงผูเ้รียนควรแยกแยะได้ว่า  โจทยก์ าหนดอะไรให้และโจทยต์อ้งการให้หาอะไร  หรือพิสูจน์
ขอ้ความใด 

 ขั้นที่ 2  ขั้นวางแผนแกปั้ญหา  เป็นขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด  ตอ้งอาศยัทกัษะในการน า
ความรู้  หลกัการหรือทฤษฏีที่เรียนรู้มาแลว้  ทกัษะในการเลือกใชย้ทุธวิธีที่เหมาะสม  เช่น  เลือกใช้
การเขียนรูปหรือแผนภาพ  ตาราง  การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพนัธ์  เป็นตน้  ในบางปัญหา
อาจใชท้กัษะในการประมาณค่า  คาดการณ์  หรือคาดเดาค าตอบมาประกอบดว้ย  ผูส้อนจะตอ้งหา
วธีิฝึกวเิคราะห์แนวคิดในขั้นน้ีใหม้าก 

 ขั้นที่ 3  ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา  ตอ้งอาศยัทกัษะในการคิดค  านวณหรือการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์  ทกัษะในการพสูิจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

 ขั้นที่ 4  ขั้นตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั ตอ้งอาศยัทกัษะในการค านวณ  การประมาณ
ค าตอบ  การตรวจสอบผลลัพธ์ที่หาได้  โดยอาศยัความรู้สึกเชิงจ านวน (Number Sense)  หรือ  
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ  (Special Sense)  ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบที่สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรือปัญหา 

 การจดัการเรียนรู้ที่ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี  ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป  โดยก าหนดประเด็นค าถามน าให้คิด  และหาค าตอบเป็นล าดบั
เร่ือยไป  จนผูเ้รียนสามารถหาค าตอบได ้ หลงัจากนั้นในปัญหาต่อๆไป  ผูส้อนจึงค่อย ๆ ลดประเด็น
ค าถามลงจนสุดทา้ยเม่ือเห็นว่าผูเ้รียนมีทกัษะในการแก้ปัญหาเพียงพอแล้วก็ไม่จ  าเป็นต้องให้
ประเด็นค าถามช้ีน าก็ได ้

 ในการจดัให้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนนั้น  เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจ
กระบวนการแลว้  การพฒันาให้มีทกัษะ  ผูส้อนควรเน้นฝึกการวิเคราะห์แนวคิดอยา่งหลากหลาย  
ในขั้นวางแผนแกปั้ญหาใหม้าก  เพราะเป็นขั้นตอนที่มีความส าคญัและยากส าหรับผูเ้รียน 
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2.  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการใหเ้หตุผล 
 กรมวิชาการ (2545 : 198 – 201)  การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดและให้เหตุผล  

เป็นส่ิงส าคญั  โดยทัว่ไปเขา้ใจกนัว่า  การฝึกให้รู้จกัให้เหตุผลที่ง่ายที่สุด  คือ การฝึกจากการเรียน
เรขาคณิตตามแบบยคุลิด  เพราะมีโจทยเ์ก่ียวกบัการให้เหตุผลมากมาย  มีทั้งการให้เหตุผลอยา่งง่าย  
ปานกลาง  และอยา่งยาก  แต่ที่จริงแลว้การฝึกให้เรียนรู้จกัคิดและให้เหตุผลอยา่งสมเหตุสมผลนั้น  
สามารถสอดแทรกไดใ้นการเรียนรู้ทุกเน้ือหาของวชิาคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืน ๆ ดว้ย 

 องคป์ระกอบหลกัที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผลและรู้จกัใหเ้หตุผล  มีดงัน้ี 
 2.1  ควรใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัโจทย ์ หรือปัญหาที่ผูเ้รียนสนใจ  เป็นปัญหาที่ไม่ยากเกิน

ความสามารถของผูเ้รียนที่จะคิดและใหเ้หตุผลในการหาค าตอบได ้
 2.2  ให้ผูส้อนมีโอกาสและเป็นอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใช้และ              

ใหเ้หตุผลของตนเอง 
 2.3  ผูส้อนช่วยสรุปและช้ีแจงให้ผูเ้รียนเขา้ใจวา่เหตุผลของผูเ้รียนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

หรือไม่  ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 
 การเร่ิมตน้ที่จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้  และเกิดทกัษะในการใหเ้หตุผล ผูส้อนควรจดั

สถานการณ์หรือปัญหาที่น่าสนใจใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิ  ผูส้อนสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนและ
คอยช่วยเหลือโดยกระตุน้หรือช้ีแนะอยา่งกวา้งๆโดยใชค้  าถามกระตุน้ดว้ยค าวา่  “ท าไม”  “อยา่งไร”  
“เพราะเหตุใด”  เป็นตน้  พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเพิม่เติมอีก  เช่น  “ถา้............................แลว้  ผูเ้รียนคิดวา่
........................จะเป็นอยา่งไร”  ผูเ้รียนที่ใหเ้หตุผลไดไ้ม่สมบูรณ์  ผูส้อนจะตอ้งไม่ตดัสินดว้ยค าวา่  
ไม่ถูกตอ้ง  แต่อาจใชค้  าพดูเสริมแรงและใหก้ าลงัใจวา่  ค  าตอบที่ผูเ้รียนตอบมามีบางส่วนถูกตอ้ง  
ผูเ้รียนคนใดจะใหค้  าอธิบายหรือให้เหตุผลเพิม่เติมของเพือ่นไดอี้กบา้ง  เพือ่ใหผู้เ้รียนมี     การเรียนรู้
ร่วมกนัมากยิง่ขึ้น 

 ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหเ้รียนไดค้ิดอยา่งหลากหลาย  โจทยปั์ญหา
หรือสถานการณ์ที่ก  าหนดให้ควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open – ended Problem)  ที่ผูเ้รียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือใหเ้หตุผลที่แตกต่างกนัได ้

3.  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และ           
การน าเสนอ 

  กรมวิชาการ (2545 : 201)  การจดัการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทกัษะการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  ท าไดทุ้กเน้ือหาที่ตอ้งการใหค้ิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  
เพือ่น าไปสู่การแกปั้ญหา  เช่น  ในวชิาเรขาคณิตมีเน้ือหาที่ตอ้งฝึกการวเิคราะห์  การให้เหตุผล  และ
การพสูิจน์  ผูเ้รียนตอ้งฝึกทกัษะในการสงัเกต การน าเสนอรูปภาพต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 
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  การจดัการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทกัษะการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
และการน าเสนอในวชิาพชีคณิต  เป็นการฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ปัญหา  สามารถเขียน
ปัญหาในรูปแบบของตาราง  กราฟ  หรือขอ้ความ  เพื่อส่ือสารความสัมพนัธ์ของจ านวนเหล่านั้น  
ขั้นตอนในการด าเนินการเร่ิมจากการค านวณโจทยปั์ญหาให้ผูเ้รียนวิเคราะห์  ก าหนดตัวแปร         
เขียนความสมัพนัธข์องตวัแปรในรูปของสมการหรืออุดมการณ์ตามเง่ือนไขก าหนด และด าเนินการ
แกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการทางพชีคณิต 

  การจดัการเรียนรู้ให้เกิดทกัษะการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และ 
การน าเสนอมีแนวทางในการด าเนินการดงัน้ี 

  3.1  ก าหนดโจทยปั์ญหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
  3.2  ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนช่วยช้ีแนะ

แนวทางในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และการน าเสนอ 
  การฝึกทกัษะ/กระบวรการน้ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง  โดยสอดแทรกอยู่ทุกขั้นตอนของ

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ใหผู้เ้รียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปัญหาว่า  ท  าไมจึงเป็นเช่นนั้น  จะมีวิธี
แกปั้ญหาอยา่งไรเขียนรูปแบบความสมัพนัธข์องตวัแปรเป็นอยา่งไรจะใชภ้าพ  ตาราง  หรือกราฟใด
ช่วยในการส่ือสารความหมาย 

 4.  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยง 
  กรมวิชาการ (2545 : 203)  ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนมี

ความรู้และมีพื้นฐานในการที่จะน าไปศึกษาต่อนั้น  จ  าเป็นตอ้งบูรณาการเน้ือหาต่าง ๆ  ในวิชา
คณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั  เช่น  การใช้ความรู้ในเร่ืองเหตุในการให้ค  าจ  ากัดความหรือบทนิยามใน   
เร่ืองต่าง ๆ  เช่น  บทนิยามของฟังกช์นัในรูปของเซต  บทนิยามของล าดบัในรูปของฟังกช์นั 

  นอกจากการเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์ด้วยกันแล้ว  ยงัมีการ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และใช้ใน        
การแกปั้ญหา  เช่น  ในเร่ืองการเงิน  การคิดดอกเบี้ยทบตน้  ก็อาศยัความรู้ในเร่ืองเลขยกก าลงัและ
ผลบวกของอนุกรม  ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชค้วามรู้เก่ียวกบัรูปเรขาคณิต 

  นอกจากนั้นแล้วยงัมีการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์นวิชาชีพบางอย่าง
โดยตรง  เช่น  การตดัเยบ็เส้ือผา้  งานคหกรรมเก่ียวกบัอาหาร  งานเกษตร  งานออกแบบสร้างหีบ
ห่อบรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ  รวมถึงการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวนั  เช่น  
การซ้ือขาย  การชัง่  ตวง  วดั  การค านวณระยะทางและเวลาที่ใชใ้นการเดินทาง  การวางแผนในการ
ออมเงินไวใ้ชใ้นช่วงบั้นปลายของชีวติ 
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  องคป์ระกอบหลกัที่ส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะ/กระบวรการเช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีดงัน้ี 

  4.1  มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยา่งเด่นชดัในเร่ืองนั้น 
  4.2  มีความรู้ในเน้ือหาที่จะน าไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์หรืองานอ่ืนๆที่ตอ้งการเป็น

อยา่งดี 
  4.3  มีทกัษะในการมองเห็นความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงระหวา่งความรู้และทกัษะ/

กระบวรการที่มีในเน้ือหานั้นกบังานที่เก่ียวขอ้งดว้ย 
  4.4  มีทกัษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพือ่สร้างความสมัพนัธแ์ละ

เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  หรือคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ที่ตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย 
  4.5  มีความเขา้ใจในการแปลความหมายของค าตอบที่หาไดจ้ากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์วา่มีความเป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นอยา่งสมเหตุสมผล 
 ในการจดัการเรียนใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์นั้น  

ผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยูเ่สมอ  เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น
การน าความรู้  เน้ือหาสาระ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือ
น าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหาในสถานการณ์ที่ผูส้อนก าหนดขึ้น  เพื่อให้
ผูเ้รียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  หรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยกุต์
ในชีวติประจ าวนั  เพือ่ใหผู้เ้รียนไดมี้การปฏิบติัจริง  และมีทกัษะกระบวนการการเช่ือมโยงความรู้น้ี  
ผูส้อนอาจมอบหมายงาน/กิจกรรมให้ผูเ้รียน  ไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น           
แลว้น าเสนองานต่อผูส้อนและผูเ้รียน  ใหมี้การอภิปรายและหาขอ้สรุปร่วมกนั 

 5.  การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  กรมวิชาการ (2545 : 205)  บรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ไดแ้ก่  

การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดและน าเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระภายใต้การให้ค  าปรึกษา
แนะน าของผูส้อน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถเร่ิมตน้จากการน าเสนอปัญหาที่ท้าทาย  
น่าสนใจ  เหมาะกับวัยของผู ้เรียน  และเป็นปัญหาที่ผู ้เ รียนสามารถน าความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่มีอยูม่าใชแ้กปั้ญหาได ้ การแกปั้ญหาควรจดัเป็นกิจกรรมในลกัษณะร่วมกนัแกปั้ญหา  
ให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปรายร่วมกนั  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้สนอแนวคิดที่หลากหลายเป็นการช่วย
เสริมเติมเตม็  ท  าใหไ้ดแ้นวคิดในการแกปั้ญหาที่สมบูรณ์และหลากหลาย 

  ปัญหาปลายเปิด  ซ่ึงเป็นปัญหาที่มีค  าตอบหลายค าตอบ  หรือมีแนวคิดหรือวธีิการ      
ในการหาค าตอบไดห้ลายอยา่ง  เป็นปัญหาที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  
ส าหรับปัญหาที่มีหลายค าตอบ  เม่ือผูเ้รียนคนหน่ึงหาค าตอบไดแ้ลว้  ก็ยงัมีส่ิงทา้ทายใหผู้เ้รียน         
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คนอ่ืน ๆ  คิดหาค าตอบอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู ่ ส าหรับปัญหาที่มีแนวคิดหรือวธีิการในการหาค าตอบได้
หลายอยา่ง  แมว้า่ผูเ้รียนจะหาค าตอบได ้ ผูส้อนตอ้งแสดงใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญั  
กบัแนวคิดหรือวธีิการในการหาค าตอบนั้นดว้ยการส่งเสริมและยอมรับแนวคิดหรือวธีิการอยา่ง
หลากหลายของผูเ้รียน  ในการใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แนวคิดหรือวธีิการหลาย ๆ
อยา่งในการแกปั้ญหา  ปัญหาหน่ึงเป็นส่ิงที่มีคุณค่ามากกวา่การใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ในการ
แกปั้ญหาหลายๆปัญหาโดยใชแ้นวคิดหรือวิธีการเพยีงอยา่งเดียว 
 จากแนวการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 แนวทางดงักล่าว สามารถ
น าไปใชพ้ฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการให้เหตุผล  กระบวนการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  กระบวนการเช่ือมโยง และการพฒันา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยผูส้อนสามารถจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป  มีการ
ก าหนดประเด็นค าถามน าใหค้ิด  และหาค าตอบ  เปิดโอกาสให้เรียนไดค้ิดอยา่งหลากหลาย  โจทย์
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก  าหนดให้ควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open – ended Problem) ที่ผูเ้รียน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหเ้หตุผลที่แตกต่างกนัได ้ ฝึกให้ผูเ้รียนเขียนรูปแบบความสัมพนัธ์
ของตวัแปรว่าเป็นอยา่งไร จะใชภ้าพ  ตาราง  หรือกราฟใดช่วยในการส่ือสารความหมาย สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์นชีวติประจ าวนัได ้  

 

 รูปแบบการสอนคณติศาสตร์ 
กรมวิชาการ (2542 : 17 – 23) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง โครงสร้าง  

ที่แสดงถึงองคป์ระกอบต่าง  ๆ ในการสอนที่จะน ามาใชร้วมกนัเพือ่ใหเ้กิดผลแก่ผูเ้รียนตามจุดประสงค์
ที่ไดก้  าหนดไว ้ ซ่ึงรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์มีหลายรูปแบบที่นิยมใชก้นัในปัจจุบนัมี 3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี( สสวท.)   
รูปแบบการสอนของวรรณี  รูปแบบการสอนของคณิตศาสตร์ทัว่ไป  ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีโครงสร้าง
และองคป์ระกอบ  ดงัต่อไปน้ี 

1.  รูปแบบการสอนของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียน   
การสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในแต่ละเน้ือหาโดยได้ค  านึงถึงขั้นตอนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  ซ่ึงแสดงเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ  แสดงล าดบัขั้นการเรียนการสอนมีรายละเอียด   ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1   ขั้นทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเรียนเน้ือหาต่อไป  เพือ่ใหน้กัเรียนมีพื้นฐาน
ก่อนที่จะเรียนเน้ือหาใหม่ 
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 ขั้นที่ 2   กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเร่ิมตน้จาก 
 2.1  ใชข้องจริง  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยใชข้องจริงประกอบกิจกรรม  เช่น  
ถา้นกัเรียนเรียนเร่ืองเศษส่วนก็แสดงเศษส่วนดว้ยของจริง  เช่น น ้ าในแกว้ 
 2.2  ใชรู้ปภาพประกอบการสอน  โดยเปล่ียนส่ือประกอบกิจกรรมจากของจริง  
มาเป็นรูปภาพ 
 2.3  ใชส้ญัลกัษณ์หลงัจากนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมจากของจริง  และรูปภาพแลว้   
ครูจะใชต้วัเลขและเคร่ืองหมายมาใชแ้ทน 

ขั้นที่ 3   ขั้นสรุปใหน้กัเรียนทดลองปฏิบติั  สงัเกต  และช่วยกนัสรุปจากความเขา้ใจเป็น 
หลกัการ  ความคิดรวบยอด  กฎ  สูตร  หรือวธีิลดั  ฯลฯ 

 ขั้นที่ 4   ขั้นฝึก  เม่ือนกัเรียนสรุปหลกัการไดแ้ลว้นกัเรียนจะฝึกจากบตัรงาน  แบบฝึกหดั 
หนงัสือเรียน  หรือแบบฝึกหดัที่ครูสร้างขึ้น 

 ขั้นที่ 5   การน าความรู้โดยคาดหวงัวา่นกัเรียนจะน าไปใชใ้นชีวติจริงไดแ้ละทดลอง 
ปฏิบตัิ จากสถานการณ์จ าลอง  เช่น  การแกโ้จทยปั์ญหา 

 ขั้นที่ 6   การประเมินผลเป็นการเพือ่วนิิจฉยัวา่  นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้     
ที่ก  าหนดไวห้รือไม่  อาจทดลองสอบโดยใช้แบบฝึก  หรือโจทยปั์ญหาก็ได้  ถ้านักเรียนท าไม่ได ้   
จะไดรั้บการสอนซ่อมเสริม  ก่อนเรียนเน้ือหาใหม่ต่อไป   

2.  รูปแบบการสอนของวรรณี  การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา  
ครูผูส้อนตอ้งน าความรู้ทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยาทฤษฎีการเรียนรู้   นวตักรรมและเน้ือหา
หลกัสูตรมาผสมผสาน เป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค ์ ซ่ึงในปี  พ.ศ. 2512  ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณี  โสมประยรู ไดค้ิดคน้รูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาโดยการประยกุตท์ฤษฎีการเรียนรู้  6  ทฤษฎี คือ  
ทฤษฎีการเช่ือมโยงจิตส านึก (Apperception ) ทฤษฎีเช่ือมโยงสถานการณ์จากส่ิงเร้าและส่ิง
ตอบสนอง (Connectionism)   ทฤษฎีเสริมแรง (Operant-conditioning)  ทฤษฎีฝึกสมอง (Mental-
Discipline) ทฤษฎีการสรุป (Generalization) ทฤษฎีการหย ัง่เห็น ( Insight ) ดงัน้ี 
          1.  ขั้นน า  เพือ่เร้าความสนใจ ตั้งสมาธิ  และทบทวนความรู้เดิมโดยใชข้องจริงของจ าลอง  
รูปภาพ  นิทาน  ปัญหา  หรือสถานการณ์ ฯลฯ 
            2.  ขั้นตอนเพือ่ใหเ้กิดมโนคติ ( Concept )  และเจตคติ 

 2.1  สอนใหเ้ขา้ใจโดยท าตามกระบวนการ  ดงัน้ี 
                             2.1.1  ใชข้องจริงหรือของจ าลอง 
                             2.1.2  ใชภ้าพแทนของจริงในขอ้ 2.1.1 
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                             2.1.3  ใชส้ญัลกัษณ์แทนภาพในขอ้ 2.1.2  
                      2.2  เสริมความเขา้ใจ  โดยใชภ้าพแลว้ใหน้กัเรียนถ่ายโยงเป็นสญัลกัษณ์   หลงัจากนั้น  
ครูก าหนดสญัลกัษณ์ใหน้กัเรียนถ่ายโยงกลบัมาเป็นภาพอีก 
                      2.3  สร้างเจตคติ  โดยจดักิจกรรมและสถานการณ์   ใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์  และ
ความส าคญัและคุณค่าส่ิงที่เรียน 

3.  ขั้นสรุป  สรุปเป็นความคิดรวบยอด  หลกัการ   วธีิเขียนประโยคสญัลกัษณ์  วธีิลดั                
ขอ้ควรสงัเกตสูตรและกฎ 

4.  ขั้นฝึกทกัษะ ฝึกท าแบบฝึกหดัจากแผนภูมิ บตัรงาน แบบเรียน  แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 
5.  ขั้นน าไปใช ้ ฝึกใหแ้กโ้จทยปั์ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวนัของ

นกัเรียนในวยัที่เขาก าลงัเป็นอยู ่
6.  ขั้นประเมินผล  สามารถกระท าไดด้งัน้ี 
     6.1  สงัเกตการตอบค าถามทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
     6.2  สงัเกตการปฏิบติักิจกรรม เช่น  ความสนใจ  ความตั้งใจการเขา้ร่วมกิจกรรม  เป็นตน้ 
     6.3  ตรวจผลงาน 
     6.4  ทดสอบยอ่ยและทดสอบรวม 
3.  รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ทัว่ไป  กรมวชิาการ (2542 : 22-23 )  ไดก้ล่าวถึง                     

การสร้างรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ทัว่ไปโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหค้รูผูส้อนสามารถน าไปใช ้        
ในการสอนไดใ้นทุกสถานการณ์และน าไปใชใ้หมี้ประสิทธิภาพนั้น มีรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
ทัว่ไป  ดงัน้ี   
                    1.  ทบทวนความรู้เดิม  เพือ่ใหมี้ความรู้พื้นฐานที่เพยีงพอ  
                    2.  การสอนเน้ือหาใหม่  ควรสอนใหเ้ขา้ใจเน้ือหา  รู้ความหมาย  รู้ค  า เพือ่ใหน้กัเรียน
สามารถจ าได ้ โดยวธีิการบอกใหรู้้หรือคน้พบดว้ยตนเอง   วธีิการสอนประกอบดว้ย 
                        2.1  ใชส่ื้อ ฯ อุปกรณ์อธิบายเน้ือหาใหน้กัเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
                        2.2  ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 

   3.  สรุปเป็นวธีิลดั  หรือความคิดรวบยอด 
                   4.  ฝึกทกัษะท าแบบฝึกหดั 

   5.  น าความรู้ไปใช ้
                  6.  ประเมินผล  ตรวจสอบผลการเรียนรู้และการน าไปใช ้
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   จากรูปแบบการสอนที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์นั้ น                          
มีรูปแบบที่หลากหลาย  ครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยการเตรียมเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้  การจดักระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม  เพื่อให้
บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดไว ้  ผูร้ายงานจึงได้ศึกษารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์  และ
น ามาประยกุตใ์ช ้ในกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองบวก ลบจ านวนนบั  ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ืองบวก ลบ
จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน 25 แผน 
ตามล าดบั 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม  ขั้นที่ 2 สอนเน้ือหาใหม่  ขั้นที่ 3  ฝึกทกัษะ ขั้นที่ 4 
สรุป น าความรู้ไปใช ้ ขั้นที่ 5 ประเมินผล  ดงัภาพประกอบที่  2 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ  
 

                       ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท  าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้ส้ินสุดลง ท าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน   
 

ภาพประกอบ 1  แสดงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

 
 

ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ 

ขั้นสรุป  น าความรู้ไปใช ้

จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อแบบฝึกทกัษะ 

การประเมินผล 

      ขั้นทบทวนความรู้เดิม
เดิม 
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จากภาพประกอบที่ 1   แสดงรายละเอียดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ทบทวนความรู้เดิม   

2.  สอนเน้ือหาใหม่  โดยใชส่ื้อแบบฝึกทกัษะ จดักิจกรรมการเรียนรู้ 6  ขั้นตอน                         
ตามทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   สอดคล้องตามมาตรฐาน 6.1  มีความสามารถใน             
การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ            
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และ                 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษะอันพึงประสงค์  ได้แก่  การท างาน                 
มีระเบียบวนิยั  มีความรอบคอบ  ใฝ่เรียนรู้ 

3.  ขั้นฝึกทกัษะ  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะ    
4.  ขั้นสรุป  นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบติักิจกรรม          

การเรียนรู้  และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้   
5. ประเมินผล  ตรวจสอบผลการประเมิน  ผา่น/ไม่ผา่น 
   

ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการสอนคณติศาสตร์ 
 

 โสภณ  บ ารุงสงฆ์ และสมหวงั  ไตรตนัวงษ ์(2550 : 22-23) ไดก้ล่าวถึง  ทฤษฏีการสอน
คณิตศาสตร์ไว ้ ดงัน้ี  
 1. ทฤษฏีแห่งการฝึกฝน  ทฤษฏีน้ีเน้นการฝึกฝนให้ท  าแบบฝึกทดั มากๆ ซ ้ าจนเด็กจะคุน้
กบัวิธีนั้น เพราะเช่ือว่าวิธีการดงักล่าวท าให้ผูเ้รียนคณิตศาสตร์ได ้ฉะนั้น การสอนโดยเร่ิมจากครู
โดยใหต้วัอยา่งบอกสูตรแลว้ใหน้กัเรียนฝึกฝนท าแบบฝึกหัดให้มากๆจนช านาญ  การฝึกฝนมีความ
จ าเป็นในการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นวชิาทกัษะ แต่ทฤษฏีน้ียงัมีขอ้บกพร่องอีกมากมาย  คือ 
  1.1 นกัเรียนตอ้งจดจ า ท่องเกณฑ ์สูตร ซ่ึงยาก 
  1.2 นกัเรียนไม่อาจจดจ าขอ้เทจ็จริงต่างๆที่เรียนมาไดห้มด 
  1.3 นกัเรียนมาไดเ้รียนอยา่งเขา้ใจ จึงเกิดความลาก และสบัสนในการคิดค  านวณ
แกปั้ญหา และลืมส่ิงที่เรียนไดง่้าย 
 2. ทฤษฏีการเรียนรู้โดยบงัเอิญ  ทฤษฏีน้ีมีความเช่ือว่า เด็กจะเรียนไดดี้ ก็ต่อเม่ือมีความ
ตอ้งการหรือความอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่เกิดขึ้น ฉะนั้น กิจกรรมการสอนเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้นในโรงเรียนหรือชุมชนซ่ึงนกัเรียนประสบการณ์กบัตวัเอง ส่วนขอ้พกพร่องในทฤษฏี คือ 
เหตุการณ์ที่เหมาะในการเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดขึ้นบ่อยคร้ัง  ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนในทฤษฏีน้ีจะ
ใชไ้ดเ้ป็นคร้ังคราว  ถา้ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นแลว้ทฤษฏีก็จะไม่เกิดผล  
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 3. ทฤษฏีแห่งความหมาย  ทฤษฏีน้ีเนน้ความคิดค านวณกบัความเป็นอยูข่องเด็กเป็นหัวใจ
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และเช่ือว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้และเขา้ใจกับส่ิงที่เรียนได้ดี      
เม่ือไดเ้รียนส่ิงที่มีความหมายแก่ตนเอง  ทฤษฏีน้ีเป็นที่ยอมรับว่ามีความเหมาะสม  และน าไปสอน
คณิตศาสตร์อยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั 
  โสภณ  บ ารุงสงฆแ์ละสมหวงั  ไตรตนัวงษ ์(2550 : 22-23) ไดก้ล่าวถึง  ขอ้เปรียบเทียบ
ของการสอนทฤษฏีแห่งความหมาย ส าหรับวชิาคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
  3.1  ช่วยใหน้กัเรียนจดจ าเน้ือหาไดแ้ม่นย  า 
  3.2  ช่วยให้นักเรียนสามารถระลึกหรือร้ือฟ้ืนทักษะที่เลือนราง ไปแล้วกลับคืนมา         
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  3.3  ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าความคิดและทกัษะทางคณิตศาสตร์ไดม้ากขึ้น 
  3.4  ช่วยให้นักเรียนได้ง่ายและสบายขึ้น โดยการจดัส่ิงที่เป็นพื้นฐานไวเ้ป็นระบบ
ระเบียบที่ต่อเน่ืองกนั  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่ายโยงความรู้หรือความเขา้ใจไดดี้ยิง่ขึ้น 
  3.5  ลดการฝึกฝนลงเหลือเพยีงฝึกฝนใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการเรียนรู้เท่านั้น 
  3.6  ป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนตอบทางคณิตศาสตร์อยา่งไม่น่าเป็นไปไดกิ้นความจริง 
  3.7  ส่งเสริมเร้าใจในการเรียนโดยวิธีการแกปั้ญหา แทนการฝึกฝน  จดจ าโดยไม่เขา้ใจ 
  3.8  เตรียมใหน้กัเรียนมีความสามารถ และความคล่องตวัในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆดว้ยวธีิที่มีประสิทธิภาพ 
  3.9  ท าใหน้กัเรียนมีอิสระมีความเช่ือมัน่ที่จะปะทะกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ทางจ านวน
ดว้ยความมัน่ใจจะเป็นไปได้ว่า ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูตอ้งค  านึงถึงทฤษฏีการสอน
คณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับจิตวิทยาในการเรียนการสอนดว้ยจึงจะสนองความตอ้งการของเด็กได ้   
  สรุปได้ว่าในการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูผูส้อนควรเลือกใชห้ลากหลายทฤษฎี
ผสมผสานกนั ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความหมาย  หลกัการ  กฎ  
นิยาม  และลงมือปฏิบตัิจริง  การท าแบบฝึกบ่อย ๆ  จะช่วยให้เกิดความช านาญจนเกิดทกัษะโดยครู
ใชท้ฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ ควบคู่ไปกบัจิตวทิยาในการเรียนรู้ดว้ยจึงจะสนองตอบความตอ้งการ 
ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ความรู้เกีย่วกบัทักษะกระบวนการคดิ 
 

 ความหมายของการคดิ 
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการคิด มีการใหค้วามหมาย ไวด้งัต่อไปน้ี  
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 8)  การคิด หมายถึง กระบวนการท างานของสมอง โดยใช้

ประสบการณ์ มาสมัพนัธก์บัส่ิงเร้า และสภาพแวดลอ้มโดยน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ 
และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล หรือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมหรือ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 20)   “การคิดเป็นกลไกของสมอง     
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษยท์ี่ใชใ้นการสร้างแนวความคิดรวบยอด  
ด้วยการจ าแนกความแตกต่างการจัดกลุ่มและการก าหนดช่ือเร่ืองเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ 
กระบวนการที่ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูล รวมถึงการสรุปอ้างอิงด้วยการจ าแนก
รายละเอียด การเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่ไดรั้บ ซ่ึงขอ้มูลที่น ามาใชอ้าจจะเป็นความจริง 
ที่สมัผสัได ้หรือเป็นเพยีงจินตนาการที่ไม่อาจสมัผสัได ้ตลอดจนเป็นกระบวนการที่เก่ียวกบัการน า
กฎเกณฑต่์าง ๆ ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการ 
ที่สมองถูกรบกวนจากส่ิงแวดลอ้ม สงัคมรอบตวั และประสบการณ์ดงัเดิมของมนุษย ์
 ทิศนา  แขมมณี (2547 : 46) การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษยซ่ึ์งมีศกัยภาพสูง
มาก และเป็นส่วนที่ท  าให้มนุษยแ์ตกต่างไปจากสัตวโ์ลกอ่ืนๆ ตั้งแต่อดีตมนุษยท์ี่มีความสามารถใน
การคิดในแต่ละยุคแต่ละสมยัต่างก็ไดพ้ยายามคิดคน้หาค าอธิบายเก่ียวกบัการคิด ซ่ึงแฝงอยูใ่นเร่ือง  
การเรียนรู้ของมนุษยไ์วห้ลากหลาย การศึกษาและแนวคิดในอดีต จะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัที่สามารถ
ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในแนวคิดใหม่ๆ เพิม่คุณภาพการเรียนรู้ของมนุษยไ์ด ้
 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546 : 25)  การคิด  คือ กิจกรรมทางความคิดที่มีวตัถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง  เรารู้ว่าเราก าลังคิดเพื่อวตัถุประสงค์อะไรบางอย่าง  และสามารถควบคุมให้คิด       
จนบรรลุเป้าหมายได ้
 กองวจิยัทางการศึกษา กรมวชิาการ (2542 : 34) “การคิด หมายถึง กระบวนการท างานของ
สมองโดยใชป้ระสบการณ์มาสมัพนัธก์บัส่ิงเร้า และสภาพแวดลอ้ม โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สงัเคราะห์ และประเมินอยา่งมีระบบและเหตุผลเพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม
หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่”  ถา้การคิดเป็นการคิดที่ถูกทาง คือ มีเป้าหมายของการคิดเพื่อประโยชน์สุข
ของตวัผูค้ิดและส่วนรวมแลว้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งในส่วนของบุคคล และสังคม          
การคิดจึงเป็นส่ิงที่ควรตอ้งส่งเสริมใหมี้อยูใ่นคุณลกัษณะของเยาวชนไทย 
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 ศิริชยั  กาญจนวาสี (2544 : 171) การคิดเป็นกิจกรรมทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การคิด
ที่เราสนใจเป็นการคิดอยา่งมีจุดหมาย (directed thinking) ซ่ึงเป็นการคิดที่น าไปสู่เป้าหมายโดยตรง 
หรือคิดคน้ขอ้สรุปเป็นค าตอบส าหรับตดัสินใจหรือแกปั้ญหาส่ิงใดส่ิงหน่ึง การคิดเป็นความสามารถ
อย่างหน่ึงทางสมอง การคิดเป็นนามธรรมที่มีลักษณะซับซ้อน ไม่สามารถมองเห็น  ไม่สามารถ
สงัเกต สมัผสัวดัไดโ้ดยตรงจึงตอ้งอาศยัหลกัการวดัทางจิตมิติ (Psychometrics) มาช่วยในการวดั 
 ชาติ  แจ่มนุช (2545 : 31) การคิด คือ 1) เป็นกระบวนการท างานของสมองโดยใช้
ประสบการณ์มาสัมผสักบัส่ิงเร้าและขอ้มูลหรือส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกปั้ญหา แสวงหาค าตอบ ตดัสินใจ
หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 2) เป็นพฤติกรรมที่เกิดในสมองเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า การที่จะรู้วา่มนุษยค์ิดอะไร คิดอยา่งไร จะตอ้งสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกหรือค าพูดที่
พดูออกมา 
 เชิดศกัด์ิ  โฆวาสินธุ์ (2545 : 24) การคิด (Cognition) และสมรรถภาพสมอง (mental 
ability)   มีความสมัพนัธก์นัอยา่งยิง่ โดยสมรรถภาพสมองเป็นศกัยภาพของพลงัสมองที่มีอยูภ่ายใน
แต่ละบุคคล การคิดเป็นทักษะเชิงปฏิบัติของบุคคลที่ เกิดจากการใช้สมรรถภาพสมองร่วมกับ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝนดว้ยเหตุน้ีการคิดจึงเป็นเร่ืองเดียวกบัสมรรถภาพ
สมองโดยตรง 
 โมทอล (Moton  1988 : 16) การคิดเป็นการจดัระบบและรูปแบบใหม่ของประสบการณ์  
ที่ผา่นมาแลว้ให้เขา้กบัสภาพการณ์ปัจจุบนัการคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจดักระท ากบั
ขอ้มูล หรือส่ิงเร้าที่รับเขา้มา การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลที่บุคคลใชส้ร้าง 
ความหมายความเขา้ใจในสรรพส่ิงต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ การคิดเป็นลักษณะ
กระบวนการ หรือวิธีการ ไม่ใช่เน้ือหาที่บุคคลหน่ึงสามารถถ่ายทอดให้อีกบุคคลหน่ึงได้โดยง่าย 
การคิดเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการสร้างความหมาย ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระต่าง ๆ ดงันั้น การคิด
เป็นเร่ืองหรืองานเฉพาะตนที่บุคคลเรียนรู้ดว้ยการด าเนินการเอง ไม่มีผูใ้ดจะท าแทนได ้แต่บุคคลอ่ืน
รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม และประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถช่วยกระตุน้ให้บุคคลเกิด  การคิดและเกิด
การเรียนรู้ การคิดความส าคญัยิง่ เน่ืองจากการคิดเป็นปัจจยัภายในที่ส าคญัที่มีอิทธิพลอยา่งมาก 
ต่อการกระท าและการแสดงออกทั้งหลาย การคิดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย ์มนุษย์
ทุกคนคิดอยูทุ่กขณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง การบอกใหบุ้คคลคิดจึงเป็นเร่ือง ที่ยากเช่นเดียวกบั
การให้คิด โดยทัว่ไปการคิดของบุคคลจ าแนกไดอ้อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การคิดอยา่งไม่มี
จุดมุ่งหมายหรือทิศทาง กบัการคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมายหรือทิศทาง เป็นการคิดที่กระท าอย่างจงใจ 
เพือ่ใหไ้ดค้  าตอบหรือขอ้สรุปตามความตอ้งการ การคิดจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงครูตอ้งพฒันา
ใหเ้กิดขึ้นในผูเ้รียน   
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ความหมายของค าว่า “คิด” ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 (ราชบณัฑิต , 2546) อา้ง
ใน ณรงค ์ กาญจนะ (2553 : 1) ว่าหมายถึงท าให้ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็น
เร่ืองขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2548  : 63) กล่าวว่า การคิดคือ กิจกรรมทางความคิดที่ มี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเจอะจง เรารู้วา่ก าลงัคิดเพือ่วตัถุประสงคบ์างอยา่ง และสามรถควบคุมให้คิดจน
บรรลุเป้าหมายได้ กล่าวคือ การคิดเป็นการจดัการขอ้มูลที่สมองไดรั้บให้อยูใ่นรูปแบบเหมาะสม 
โดยแปลขอ้มูลข่าวสารที่ไดรั้บ สู่รูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงในขณะใชค้วามคิดสมองจะ
น าเอาขอ้มูล ความรู้ อารมณ์ และความตอ้งการ เพือ่น าไปสู่เป้าหมายที่ไดว้างไวใ้นส่ิงที่ปรารถนาจะ
ได้รับ เช่น ตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ในการตอบค าถามหรือการแก้ปัญหา หรือช่วยน าไปสู่
เป้าหมายที่วางไว ้

ณรงค ์ กาญจนะ (2553 : 2) สรุปความหมายของการคิดวา่ การคิดหมายถึง การท าใหป้รากฏ
เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองขึ้นในใจ 

ดงันั้นการคิดจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลกัษณ์หรือภาพแทนส่ิงของ 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆโดยมีการจดัระบบความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารซ่ึงเป็นประสบการณ์เดิม
กบัประสบการณ์ใหม่หรือส่ิงเร้าใหม่ ที่ไปได ้ทั้งใน รูปแบบ ธรรมดาและสลบัซับซ้อน ผลจากการ
จดัระบบสามารถ แสดงออกไดห้ลายลกัษณะ เช่น การให้เหตุผลการแกปั้ญหาต่าง ๆ เพราะฉะนั้น
การสอนแบบเน้นกระบวนการคิดจึงเป็นส่วนส าคญัที่สามารถให้นักเรียนเรียนรู้ความรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดของตนเองเป็นส าคญั 
 

 ความรู้เบือ้งต้นที่เกี่ยวข้องกับการคดิ 
ปัจจุบนั “การคิด” และ “การสอนคิด” เป็นเร่ืองที่ส าคญัในการจดัการศึกษาเพื่อให้ได้

ผูเ้รียนที่มีคุณภาพการคิดขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นสังคมโลกหรือสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมไทยเม่ือมี
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้น ในปีพุทธศกัราช 2542  ซ่ึงถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบบัแรก
ที่คณาจารยซ่ึ์งจะพฒันาการจดัการเรียนการสอน จะตอ้งท าความเขา้ใจคือ หมวดที่ 4  แนวทาง          
การจดัการศึกษามีทั้งหมด  9 มาตรา โดยเฉพาะมาตราที่ 24 “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการ...ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “ในด้านการสอนได้มี
แนวความคิดเร่ืองการสอนให้ “คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาได้” และแนวคิดทางยุทธศาสตร์              
“การคิดอยา่งถูกวิธีตามหลกัโยนิโสมนสิการ” เป็นตน้  แต่แนวคิดเหล่าน้ีก็ยงัไม่ได้ถูกน าไปใช ้        
อยา่งกวา้งขวางและการสร้าง รูปแบบการเรียนการสอนที่จะสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงยงัมีไม่มากนัก  
ดงันั้น ปัญหาดา้นคุณภาพ  การคิดขั้นสูงก็ยงัมีอยูเ่ร่ือยมา 
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การสอนกระบวนการคิดหรือการสอนใหผู้เ้รียน “คิดเป็น” นบัเป็นเร่ืองที่มีความคลุมเครือ
มาก  เน่ืองจากกระบวนการคิดนั้นไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเน้ือหาที่ครูจะสามารถเห็นไดง่้าย และน าไป
เป็นแนวทางในการสอนใหป้ระสบผลส าเร็จไดง่้าย เพราะการคิดมีลกัษณะเป็นกระบวนการ ดงันั้น
การสอนจึงตอ้งเป็นกระบวนการดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการคิดในมิติใด ซ่ึงกระบวนการคิด (Thinking 
process) เป็นการคิดขั้นสูง ตอ้งอาศยัทกัษะการคิดพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้นกลางซ่ึง ทิศนา   
แขมมณี และคณะ ได้เขียนต าราเก่ียวกบัเร่ืองทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด การจดั 
การเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด เป็นเอกสารของนักการศึกษาไทย  ที่มีประโยชน์แก่ผูส้นใจ
โดยเฉพาะนักการศึกษาที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน และท่านได้
แสดงขอ้คิดเห็นวา่ “เป็นที่น่าแปลกใจ ไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์สอนคิดในหอ้งเรียน เหตุใดการสอน
คิดหรือสอนใหผู้เ้รียนคิดเป็นจึงถูกละเลย สาเหตุหน่ึงผูส้อนไม่มีความเขา้ใจเพียงพอในเร่ืองการคิด
ครูไม่ทราบวธีิการจดักิจกรรม การเรียนการสอนที่เสริมสร้างการคิด เน่ืองจากกระบวนการคิดเป็น
ส่ิงที่เป็นนามธรรม มีความซับซ้อนคลุมเครือมองไม่ชัดเจน การคิดเป็นทกัษะไม่ใช่ พรสวรรค ์
ดงันั้นยอ่มสามารถพฒันาได ้หากมีกระบวนการวิธีการที่ถูกตอ้งและเหมาะสมแต่ประเด็นเก่ียวกบั
การคิดและความคิด มักมีความเขา้ใจคาดเคล่ือนในความหมายทางด้านภาษา  ดังนั้นจึงควรท า        
ความเขา้ใจเพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันาการคิด 

 

วัตถุประสงค์ของการสอนเน้นกระบวนการคดิ 
             ความนยัหน่ึงของการสอน คือ การพฒันาทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน หากคนเราถา้รู้จกั
วิธีคิดหรือคิดเป็นก็จะแก้ไขปัญหาหรือด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
นักเรียนซ่ึงเป็นเยาวชน เป็นก าลังของชาติ และเป็นก าลังส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไปใน
อนาคต ตอ้งได้รับการฝึกฝนในการคิด จนก่อเป็นทกัษะส าหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได ้
            ณรงค ์กาญจนะ (2553 : 3-4) กล่าววา่วตัถุประสงคใ์นการพฒันาการคิดของนกัเรียน มีดงัน้ี 

1.  มุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัคิด และคิดเป็น คิดอยา่งมีวจิารณญาณ (critical thinking) 
2.  มุ่งให้นักเรียนรู้จกัฝึกหัดใช้การพิจารณาสังเกตเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้             

และประสบการณ์เบื้องตน้ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจข้อเท็จจริง                 
และการก าหนดขอ้สมมติฐาน ในขั้นต่อไป 

3.  มุ่งให้นักเรียนรู้จกัวิธีการจ าแนกองค์ประกอบที่ส าคญั และรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่
ส าคญัของขอ้เทจ็จริง ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงน าไปสู่การก าหนดความคิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.  มุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัความคิดอยา่งมีระบบในรูปของการสร้างความคิดรอบยอด หรือมโน
ทศัน์และหลกัการ 
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5.  มุ่งให้นักเรียนรู้จักวิธีการ และฝึกตัดสินใจอย่างมีระบบ โดยอาศัยแนวความคิด                    
และหลกัการที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

6.  มุ่งให้นักเรียนมีความสามารถแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนโดยอาศยัหลักการที่ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

7.  มุ่งใหน้กัเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงแนวความคิด และหลกัการส่ิงต่าง ๆ ทั้งเป็นรูปธรรม 
และนามธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผล 

8.  มุ่งใหน้กัเรียนรู้วธีิการวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริง เพื่อสรุปแนวความคิดจ าแนกความต่าง 
9.  มุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัวธีิการสังเคราะห์ขอ้เทจ็จริง เพือ่สรุปแนวความคิด และหลกัการ 
10.  มุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัวิธีการประเมินค่าขอ้เทจ็จริง เพือ่สรุปแนวความคิด และหลกัการ 
11.  มุ่งใหน้กัเรียนฝึกหดั และมีความคิดสร้างสรรค ์
12.  มุ่งใหน้กัเรียนฝึกหดั และคน้พบประสบการณ์ดว้ยตนเอง 
ดงันั้น สามารถสรุปไดว้า่ การพฒันาความคิดของนกัเรียนนั้น มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

หลายประการที่ส าคญั ไดแ้ก่ มุ่งให้นักเรียนรู้จกัคิด และคิดเป็น กล่าวคือ นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรค ์และรูปแบบการคิดแบบอ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจอย่างมีระบบ มีความถูกต้อง น าไปสู่การค้นพบที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชท้กัษะกระบวนการคิดให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินชีวิตประจ าวนั 
และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 

ลักษณะการคดิ 
ทิศนา  แขมมณี (2540 : 26) ไดจ้  าแนกลกัษณะการคิด กระบวนการคิด และการควบคุม 

และประเมินของตนเองไว ้โดยจดัแบ่งลกัษณะการคิดเป็น 2 กลุ่ม คอื 
1.  ลกัษณะการคิดทัว่ไปที่จ  าเป็นไดแ้ก่ 

 - การคิดคล่อง 
 - การคิดหลากหลาย 
 - การคิดละเอียดการคิดชดัเจน 
 2.  ลกัษณะการคิดที่เป็นแกนส าคญั ไดแ้ก่ 

- การคิดถูกทาง 
- การคิดกวา้ง 
- การคิดลึกซ้ึง 
- การคิดไกล 
- การคิดอยา่งมีเหตุมีผล 
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 สุวิทย ์ มูลค า (2548 : 120)  ได้กล่าวถึง การพฒันาความสามารถทางการคิดเด็กและ
เยาวชนจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัความฝึกฝนและพฒันาความคิดขั้นพื้นฐานสู่การคิดขั้นสูง          
โดยไม่ละเลยมิติดา้นต่าง ๆ  ที่มีส่วนส่งเสริมการพฒันาความสามารถทางการคิด ซ่ึงประกอบดว้ย
มิติลกัษณะการคิดมี  9 ลกัษณะ คือ  คิดคล่อง  คิดหลากหลาย  คิดละเอียด   คิดชดัเจน  คิดอยา่งมี
เหตุผล  คิดถูกทาง  คิดกวา้ง  คิดลึกซ้ึง และคิดไกล แต่ละลกัษณะจะน าเสนอ จุดมุ่งหมายของการคิด 
วธีิคิด และเกณฑต์ดัสินการคิดไว ้ เพือ่ใหผู้ส้อนสามารถน าไปออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ค าถาม/ค าสัง่เพือ่ฝึกลกัษณะการคิดไดค้ิดเป็น 

 

ลักษณะการคดิ จุดมุ่งหมายของการคดิ วิธีคดิ เกณฑ์ตัดสินการคดิ 

คิดคล่อง เพือ่ใหไ้ดค้วามคิด
จ านวนมากและคิดได้
อยา่งรวดเร็ว 

1. คิดเก่ียวกบัเร่ืองที่คิดให้
ไดจ้  านวนมากและอยา่ง
รวดเร็ว 
2. จดัหมวดหมู่ของ
ความคิด 

1. สามารถบอกความคิด
ไดจ้  านวนมาก 
2. สามารถบอกความคิด
ไดจ้  านวนมากในเวลาที่
รวดเร็ว 
3. สามารถจดัหมวดหมู่
ของความคิดได ้

คิดหลากหลาย เพือ่ใหไ้ดค้วามคิดที่มี
ลกัษณะหรือรูปแบบ
แตกต่างกนั 

1. คิดเก่ียวกบัเร่ืองที่คิดให้
ไดรู้ปแบบ/ลกัษณะ/
ประเภทที่หลากหลาย
แตกต่างกนั 
2. จดัหมวดหมู่ของ
ความคิด 

1. สามารถใหค้วามคิดที่
มีลกัษณะ/รูปแบบ
ประเภทที่หลากหลายได ้
2. สามารถจดัหมวดหมู่
ของความคิดได ้

คิดละเอียด เพือ่ใหไ้ดค้วามคิดที่ผา่น
การพจิารณาดงั
รายละเอียดของส่ิงนัน่ 

1. คิดใหไ้ดร้ายละเอียด
หลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการคิด 
2.  คิดใหไ้ดร้ายละเอียด
ยอ่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการคิด 

1. สามารถให้
รายละเอียดหลกั 
เก่ียวกบัเร่ืองที่คิดได ้
2. สามารถอธิบาย  ขยาย
ความหรือยกตวัอยา่งใน
เร่ืองที่ตนเองรู้/เขา้ใจได ้
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ลักษณะการคดิ จุดมุ่งหมายของการคดิ วิธีคดิ เกณฑ์ตัดสินการคดิ 

คิดชดัเจน เพือ่ใหรู้้วา่ความคิด/
ความรู้ของตนส่วนไหน
ที่ตนยงัไม่เขา้ใจ/สงสยั 
และส่วนไหนที่ตน
เขา้ใจ  สามารถอธิบาย
ได ้

1. พจิารณาส่ิงที่คิดแลว้ 
พยายามบอกใหไ้ดว้า่ 
ตนเองรู้/เขา้ใจอะไร 
ตนเองไม่รู้/ไม่เขา้อะไร 
2.  ในส่วนที่เขา้ใจ
พยายามคิดอธิบาย ขยาย 
ความดว้ยค าพดูของตน 

1. สามารถบอกไดว้า่ใน
เร่ืองที่คิดตนเองรู้/เขา้ใจ
อะไร ตนเองไม่รู้/ไม่เขา้
อะไรบา้งใหร้ายละเอียด
หลกั เก่ียวกบัเร่ืองที่คิด 
2. สามารถให้
รายละเอียดยอ่ยเก่ียวกบั
เร่ืองที่คิดได ้

คิดอยา่งมี
เหตุผล 

เพือ่ใหไ้ดค้วามคิดที่
สามารถอธิบายไดด้ว้ย
หลกัของเหตุผล 

1. จ าแนกขอ้มูลที่เป็น
ขอ้เทจ็จริง และความ
คิดเห็นออกจากกนั 
2. พจิารณาเร่ืองที่คิดบน
พื้นฐานของขอ้เทจ็จริง
โดยใชห้ลกัเหตุผล 
   2.1 แบบนิรนยัคือคิด
จากหลกัการทัว่ไปสู่
ขอ้เทจ็จริงยอ่ย ๆ 
   2.2  แบบอุปนยัคือคิด
จากขอ้เทจ็จริงยอ่ยๆไปสู่
หลกัการทัว่ไป 

1. สามารถแยก
ขอ้เทจ็จริงและความ
คิดเห็นออกจากกนัได ้
2. สามารถใหเ้หตุผล
แบบนิรนยั หรืออุปนยั
ในการพจิารณา
ขอ้เทจ็จริงได ้
3. สามารถใชเ้หตุผล  
ทั้งแบบนิรนยั หรือ
อุปนยัในการพจิารณา
ขอ้เทจ็จริง 

คิดถูกทาง เพือ่ใหไ้ดค้วามคิดที่เป็น
ประโยชน์ในทางที่ดีต่อ
สงัคม 

1. ตั้งเป้าหมายของการคิด
ไปในทางที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
มากกวา่ประโยชน์ส่วน
ตน 
2.  คิดถึงประโยชน์ระยะ
ยาวมากกวา่ประโยชน์
ระยะสั้น 

1. เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง โดยไม่ก่อความ
เดือนร้อนต่อผูอ่ื้น 
2. เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 
3. เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ่ื้นโดยเนน้
ส่วนรวมเป็นส าคญั 
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คิดกวา้ง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั

เร่ืองที่คิดอยา่ง
ครอบคลุม 

1. คิดถึงองคป์ระกอบที่
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่คิดให้
ครอบคลุมส่ิงที่มี
ความส าคญัหรือมีอิทธิพล
ต่อเร่ืองที่คิด 
2.  คิดถึงความส าคญัของ
แต่ละองคป์ระกอบที่มีต่อ
เร่ืองที่คิด 
3.  คิดถึงจุดส าคญัทั้งที่
เป็นจุดเด่น  จุดดอ้ยและ
จุดที่น่าสนใจของ
องคป์ระกอบทีมี่
ความส าคญัที่มี
ความส าคญัต่อเร่ืองที่คิด 
 
 
 

1. สามารถระบุ
องคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองที่คิดให้
ครอบคลุมส่ิงที่มี
ความส าคญัหรือมี
อิทธิพลต่อเร่ืองที่คิด 
2.  สามารถระบุไดว้า่
องคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองที่คิดมี
ความส าคญัมากนอ้ย
เพยีงใดต่อเร่ืองที่คิด 
3.  สามารถวเิคราะห์
จุดส าคญัที่เป็นจุดเด่น
ทั้งที่เป็นจุดเด่น  จุดดอ้ย
และจุดที่น่าสนใจของ
องคป์ระกอบส าคญั
เก่ียวกบัเร่ืองที่คิดได ้

คิดลึกซ้ึง คิดเพือ่ใหเ้กิดความ
เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในส่ิง
ที่คิดโดยเขา้ใจถึงความ
ซบัซอ้นของโครงสร้าง
และระบบความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุในโครงสร้าง
นั้น รวมทั้งความหมาย
หรือคุณค่าของส่ิงที่คิด 

1. วเิคราะห์ให้เห็น
องคป์ระกอบหลกัและ
องคป์ระกอบยอ่ยที่โยงใย
สมัพนัธก์นัอยา่งซบัซอ้น
จนประกอบกนัเป็น
โครงสร้างหรือภาพรวม
ของส่ิงนั้น 
2.  วเิคราะห์ใหเ้ขา้ใจถึง
ระบบความสมัพนัธเ์ชิง
สาเหตุทีอ่ยูภ่ายใน
โครงสร้างนั้น  

1. สามารถอธิบาย
โครงสร้างและ
ความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบต่าง ๆ               
ในโครงสร้างของเร่ือง 
ที่คิดได ้
2.  สามารถอธิบายความ
สนัพนัธเ์ชิงสาเหตุที่อยู่
ภายในโครงสร้างของ
เร่ืองที่คิดได ้
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  3.  วเิคราะห์ถึงสาเหตุของ

ปัญหาหรือความหมาย
หรือคุณค่าที่แทจ้ริงของ
ส่ิงที่คิด 

3.  สามารถบอกสาเหตุ
ของปัญหาหรือ
ความหมายหรือคุณค่า  
ที่แทจ้ริงของส่ิงที่คิดได ้

คิดไกล เพือ่ใหไ้ดค้วามคิดที่
เช่ือมโยงไปในอนาคต
สามารถน าไปใชใ้นการ
วางแผนและเตรียมการ
เพือ่อนาคตที่ดี 

1. น าปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองที่คิดทั้งทางกวา้งและ
ทางลึกมาวเิคราะห์
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล 
2.  ท  านายความสมัพนัธ์
เชิงเหตุผลของปัจจยัต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ืองเป็นชั้น ๆ 
ไปโดยอาศยัขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็จริงต่างๆเป็นฐาน
ในการท านาย 
3.  ประเมินความ
เหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้อง
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล
ในแต่ละขั้นแต่ละตอน 
4.  ลงความเห็นการ
ท านาย 

1. สามารถวเิคราะห์ 
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล
ของปัจจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่คิด
ทั้งทางกวา้งและทางลึก 
2.  สามารถใชข้อ้มูล
และขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 
ท านายความสมัพนัธเ์ชิง
สาเหตุของปัจจยั
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่คิด
ทั้งทางกวา้งและทางลึก 
3.  สามารถประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องการ
ท านาย 
4. สามารถสรุปผลการ 

 

 การสอนทกัษะการคิด มีความคิดเห็น แตกต่างกันอยู่ 2 อย่าง คือการสอนแบบแยก
ต่างหาก (The Separate Approach) และการสอนแบบหล่อหลอม (The Infusion Approach) ซ่ึงรูเวน 
โวเยอร์สไตน์ (Reuven Voyerstein) (อา้งถึงในชาญชยั  อาจินสมาจาร  2542 : 153) ไดช้ี้ให้เห็นว่า
วิธีการสอนแบบแยกต่างหาก บางคร้ังผูเ้รียนขาดทกัษะและความสามารถพื้นฐานในการมอง
ความสมัพนัธ ์หรือการเปรียบเทียบระหวา่งแนวคิด   ดงันั้นการที่จะสอนแยกต่างหาก ในการคิดนั้น 
เป็นโปรแกรมเฉพาะ เนน้ทกัษะการคิดที่ไม่ไดเ้นน้เน้ือหาวิชาในเวลาเดียวกนั  การสอนในลกัษณะ
น้ีจะมีรูปแบบการสอน เช่น การท ากิจกรรมแกปั้ญหา ส่วนวธีิสอนแบบหล่อหลอม เป็นการถ่ายโอน
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ทกัษะการคิดไปสู่เน้ือหาวิชาเรียนตามปกติ เช่น เม่ือผูเ้รียนได้เรียนทักษะการคิดเก่ียวกับการ
แกปั้ญหาแลว้ เขาจะถูกบอกให้น าการแกปั้ญหาไปใชก้บัเน้ือหาที่ก  าลงัเรียนท าให้สถานการณ์นั้น
เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาแลว้ใชท้กัษะการคิดแกปั้ญหาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มก็ได ้

สรุปทกัษะการคิด เป็นส่ิงส าคญัแต่หากครู/ผูส้อนไม่ก าหนดกิจกรรมการคิดที่จะเปล่ียน
พฤติกรรมดังกล่าวขา้งตน้ เสริมความมั่นใจให้ผูเ้รียน ใช้การระดมสมอง  การคิดอย่างมีเหตุผล           
และการแกอุ้ปนิสยัในการคิดอยา่งผิดๆ แลว้ทกัษะการคิดที่ถือว่าเป็นทกัษะพื้นฐานของการพฒันา
ทกัษะอ่ืน ๆ  ก็ยอ่มไม่ไดรั้บการพฒันาดว้ย 
 

 มิติการคดิและกระบวนการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
ทิศนา  แขมมณี  (2550 : 303)  ไดก้ล่าวถึง มิติการคิด  และจดัมิติการคิดไว ้ 6  ดา้น  ดงัน้ี 

 1.  มิติดา้นขอ้มูลหรือเน้ือหาที่ใชใ้นการคิด  การคิดของบุคคลจะเกิดขึ้นไดจ้  าเป็นตอ้งมี 
องค์ประกอบอยา่งน้อย  2 ส่วน คือ  เน้ือหาที่ใชใ้นการคิด และกระบวนการคิด  คือตอ้งมีการคิด
อะไร  ควบคู่ไปกบัการคิดอยา่งไร  ซ่ึงเร่ืองหรือขอ้มูลที่คิดนั้นมีจ  านวนมากเกินกว่าที่จะก าหนดได ้ 
อยา่งไรก็ตามอาจจดักลุ่มใหญ่ ๆ ไดเ้ป็น 3  กลุ่ม  คือ  ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม  และขอ้มูลวชิาการ 
 2.  มิตดิา้นคุณสมบติัที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด 

 ในการคิดพิจารณาเร่ืองใด ๆ โดยอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ คุณสมบติัส่วนตวับางประการ      
มีผลต่อการคิดและคุณภาพของการคิด ตวัอย่างเช่นคนที่มีใจกวา้งย่อมยินดีที่จะรับฟังขอ้มูลจาก
หลายฝ่าย จึงอาจจะไดข้อ้มูลมากกวา่คนที่ไม่รับฟัง ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะมีผลต่อการคิด ช่วยให้การคิด
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ มีความรอบคอบขึ้ นผูท้ี่ช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นมีความใฝ่รู้ ย่อมมีความ
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาขอ้มูลและคน้หาค าตอบ ซ่ึงคุณสมบติัน้ีมกัจะช่วยส่งเสริมการคิดให้มี
คุณภาพขึ้น ดงันั้นคุณภาพของการคิด ส่วนหน่ึงจึงยงัตอ้งอาศยัคุณสมบติัส่วนตวับางประการ  
แต่ในท านองเดียวกนั พฒันาการดา้นการคิดของบุคคลก็มกัจะมีส่วนยอ้นกลบัไปพฒันาคุณสมบติั
ส่วนตวัของบุคคลนั้นดว้ย 

คุณสมบติัที่เอ้ืออ านวยต่อการคิดที่นักคิด นักจิตวิทยา และนักการศึกษา เห็นพอ้ง     
ต้องกันมีอยู่หลายประการที่ส าคัญได้แก่ ความเป็นผู ้มีใจกว้างเป็นธรรมใฝ่รู้กระตือรือร้น             
ช่างวเิคราะห์ 

ผสมผสาน ขยนัต่อสู ้กลา้เส่ียง อดทน มีความมัน่ใจในตนเองและน่ารักน่าคบ 
 3.  มิตดิา้นทกัษะการคิด 

ในการคิด บุคคลจ าเป็นตอ้งมีทกัษะพื้นฐานหลายประการในการด าเนินการคิด  
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อาทิ เช่น ความสามารถในการจ าแนกความเหมือนและความต่างของ 2 ส่ิงหรือมากกว่า และ
ความสามารถในการจดักลุ่มของที่มีลกัษณะเหมือนกันเป็นทกัษะพื้นฐานในการสร้างมโนทศัน์
เก่ียวกบัส่ิงนั้น ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอ้มูล และการตั้งสมมติฐาน เป็นทกัษะ
พื้นฐานในกระบวนการคิดแก้ปัญหา เป็นตน้ ทักษะที่นับว่าเป็นทักษะการคิดขั้นพื้นฐานจะมี
ลกัษณะเป็นทกัษะยอ่ย  ซ่ึงมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดไม่มาก ทกัษะที่มีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนมากและซบัซอ้น ส่วนใหญ่จะตอ้งใชท้กัษะพื้นฐานหลายทกัษะผสมผสานกนั ซ่ึงจะเรียกกนั
ว่า “ทกัษะการคิดขั้นสูง” ทกัษะการคิดเป็นพื้นฐานที่ส าคญัในการคิด บุคคลจะคิดไดดี้จ าเป็นตอ้ง       
มีทักษะการคิดที่จ  าเป็นมาบ้างแล้ว และเช่นเดียวกัน การคิดของบุคคลก็จะมีส่วนส่งผลไปถึง              
การพฒันาทกัษะการคิดของบุคคลนั้นดว้ย จากการวเิคราะห์ทกัษะต่าง ๆ พบวา่ 

ก.  ทักษะการคดิขั้นพืน้ฐานที่ส าคญั  มีจ  านวนมาก ไดแ้ก่ 
(1) ทกัษะการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
 -  ทกัษะการฟัง   -  ทกัษะการใชค้วามรู้ 
 -  ทกัษะการจ า   -  ทกัษะการอธิบาย 
 -  ทกัษะการอ่าน   -  ทกัษะการท าความกระจ่าง 
 -  ทกัษะการรับรู้   -  ทกัษะการบรรยาย 
 -  ทกัษะการเก็บความรู้  -  ทกัษะการพดู 
 -  ทกัษะการดึงความรู้  -  ทกัษะการเขียน 
 -  ทกัษะการจ าได ้   -  ทกัษะการแสดงออก 
(2) ทกัษะที่เป็นแกนหรือทกัษะขั้นพื้นฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ 

 -  ทกัษะการสงัเกต   -  ทกัษะการระบุ 
 -  ทกัษะการส ารวจ   -  ทกัษะการจ าแนกความแตกต่าง 
 -  ทกัษะการตั้งค  าถาม  -  ทกัษะการจดัล าดบั 
 -  ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล   -  ทกัษะการเปรียบเทียบ 
 -  ทกัษะการจดัหมวดหมู่  -  ทกัษะการอา้งอิง 
 -  ทกัษะการตีความ   -  ทกัษะการแปลความ 
 -  ทกัษะการเช่ือมโยง  -  ทกัษะการขยายความ 
 -  ทกัษะการใชเ้หตุผล  -  ทกัษะการสรุปความ 

ข.  ทักษะการคดิข้ันสูง  ที่ส าคญัมีดงัน้ี 

 -  ทกัษะการนิยาม   -  ทกัษะการวเิคราะห์ 

 -  ทกัษะการผสมผสาน  -  ทกัษะการจดัระบบ 
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 -  ทกัษะการสร้าง   -  ทกัษะการจดัโครงสร้าง 
 -  ทกัษะการปรับโครงสร้าง   -  ทกัษะการหาแบบแผน 
 -  ทกัษะการหาความเช่ือพื้นฐาน   -  ทกัษะการท านาย 
 -  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  -  ทกัษะการทดสอบสมมติฐาน 
 -  ทกัษะการก าหนดเกณฑ ์  -  ทกัษะการพสูิจน์ 

 4.  มิติดา้นลกัษณะการคิด 

ลกัษณะการคิด เป็นประเภทของการคิดที่แสดงลกัษณะเฉพาะที่ชดัเจน ลกัษณะการคิด
แต่ละลกัษณะจะอาศยัทกัษะพื้นฐานบางประการ และมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดไม่มาก
นัก ลักษณะการคิดใดมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่มากและซับซ้อนขึ้น จะเรียกการคิดนั้นเป็น 
“กระบวนการคิด” ลกัษณะการคิดที่ไดเ้ลือกสรรวา่มีความส าคญั สมควรที่จะน าไปใชใ้นการพฒันา
เด็กและเยาวชนของชาติมี 8 ประการ ไดแ้ก่ การคิดคล่อง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิด
ชดัเจน การคิดกวา้ง การคิดไกล และการคิดลึกซ้ึง รวมทั้งการคิดอยา่งมีเหตุผล 
 5.  มิติดา้นกระบวนการคิด 

กระบวนการคิดเป็นการคิดที่ประกอบไปด้วยล าดับขั้นตอนในการคิด ซ่ึงมีมากบา้ง 
นอ้ยบา้ง แลว้แต่ความจ าเป็นของการคิดแต่ละลกัษณะ และในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการคิด
จ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการคิดทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามความเหมาะสม  กระบวนการคิดที่จ  าเป็น
มีจ านวนมากแต่กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ผูเ้รียนเห็นความส าคญัว่า
จะน าไปสู่กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบได ้ภาพสุดทา้ยคือการคิดแบบองคร์วมซ่ึงเป็นหัวใจของ
การคิดอย่างเป็นระบบ  เน่ืองจากกระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ต้องน าไปใช้ใน
กระบวนการหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น กระบวนการคิดแกปั้ญหา กระบวนการ
คิดตดัสินใจ  กระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์กระบวนการวจิยั เป็นตน้ 
 6.  มิติดา้นการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง 

การควบคุมการรู้คิดของตนเอง หมายถึงการรู้ตวัถึงความคิดของตนเองในการกระท า
อะไรอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชค้วามรู้นั้นในการควบคุมหรือ
ปรับการกระท าของตนเอง การคิดในลกัษณะน้ี มีผูเ้รียกวา่ การคิดอยา่งมียทุธศาสตร์หรือ “strategic 
thinking”  ซ่ึงครอบคลุมการวางแผนการควบคุมก ากับการกระท าของตนเอง การตรวจสอบ
ความกา้วหนา้และการประเมินผล 

มิติดา้นการตระหนกัรู้ถึงการคิดของตนเองและการสามารถควบคุมและประเมินการคิด
ของตนเองน้ี นบัเป็นมิติส าคญัของการคิดอีกมิติหน่ึง บุคคลที่มีการตระหนักรู้และประเมินการคิด
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ของตนเองได ้จะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนให้ดีขึ้นเร่ือยๆ การพฒันาความสามารถ
ของผูเ้รียนในมิติน้ีจะส่งผลต่อความสามารถทางการคิดของผูเ้รียนในภาพรวม 

ในการคิดใด ๆ ก็ตาม มิติทั้ง 6 น้ี จะปรากฏเกิดขึ้นในกระบวนการคิดซ่ึงหากเกิดขึ้น
อยา่งครบถว้น และอยา่งมีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้การคิดนั้นเกิดคุณภาพตามไปดว้ย 

บุคคลทัว่ไปมกัมีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานและคุณสมบติัที่เอ้ืออ านวยต่อการคิดเป็นทุน
อยูแ่ลว้ทุกคน  แต่จะแตกต่างกนัเม่ือบุคคลรับขอ้มูลที่มีอยูอ่ยา่งหลากหลายเขา้มา และตอ้งการจะคิด
อยา่งมีจุดมุ่งหมาย บุคคลนั้นก็จะใชท้กัษะที่มีอยูเ่ป็นเคร่ืองมือในการคิด ปฏิบติัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ 
เพือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการคิดนั้น ๆ 

ในการคิดใด ๆ หากบุคคลสามารถคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและหลากหลาย รู้รายละเอียด
และมีความชดัเจนในส่ิงที่คิด รวมทั้งสามารถคิดอยา่งกวา้งไกล ลึกซ้ึง และถูกทิศทาง รู้จกัพิจารณา
ขอ้มูลอยา่งรอบคอบโดยใชห้ลกัเหตุผลในการแสดงหาทางเลือก/ค าตอบ มีการพิจารณาถึงผลที่จะ
ตามมา  และคุณค่าหรือความหมายที่แทจ้ริงของส่ิงนั้น มีการไตร่ตรอง ก่อนที่จะลงความเห็นหรือ
ตดัสินใจ ก็จะช่วยใหก้ารคิดนั้นเป็นไปอยา่งรอบคอบ หรืออยา่งมีวิจารณญาณ และความคิดอยา่งมี
วิจารณญาณที่ได้ ก็จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ เช่น การน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจที่จะเช่ือ/ไม่เช่ือ  ท  า/ไม่ท าส่ิงใด หรืออาจน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา วเิคราะห์ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ/การสร้าง 
/ผลิต/สร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ หรืออาจน าไปใชใ้นการศึกษาวจิยัต่อไปได ้

 

 
 

ภาพประกอบ  2  แสดงกรอบความคิดของการคดิ 
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ประโยชน์ของการสอนแบบเน้นกระบวนการคดิ 
ณรงค์ กาญจนะ (2553  : 15  - 16) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนเพื่อการพฒันา

กระบวนการคิด หรืออีกนยัหน่ึงคือ การสอนเพือ่การพฒันากระบวนการคิด โดยแบ่งเป็นประโยชน์
ต่อนกัเรียน และประโยชน์ต่อครูผูส้อน ดงัน้ี       

ประโยชน์ต่อนกัเรียน 
             1.  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 

2.  นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาของตนเองไดดี้ 
3.  นกัเรียนสามารถคิดไดถู้กตอ้งเหมาะสม ก่อประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง 

              4.  นกัเรียนคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ เขา้ใจและจ าเน้ือหาอยา่งเป็นระบบ ท าใหค้วามรู้คงทน 
และการเรียนเป็นส่ิงที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป  

ประโยชน์ต่อครู 
1. เม่ือนักเรียนมีทกัษะการคิด ครูสามารถสอนไดง่้ายขึ้น ใชเ้วลาน้อยลงในการอธิบายให้

นกัเรียนเขา้ใจ 
2.  ท  าใหบ้รรยากาศการเรียนน่าสนใจ ปัญหาดา้นการจดัชั้นเรียนนอ้ยลง 
3.  เม่ือนักเรียนคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น ปัญหาดา้นพฤติกรรมนักเรียนก็จะมีน้อยท าให้สอน

ไดอ้ยา่งสนุก 
4.  ครูเหน่ือยนอ้ยลง ท าใหมี้พลงัเหลือที่จะพฒันาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหดี้ขึ้นเร่ือย ๆ 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแบบฝึกทักษะ   
 

 ความหมายแบบฝึกทักษะ 
สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2544 : 1–2) ไดใ้ห้ความหมายและความส าคญัของแบบฝึก             

ไวว้า่   แบบฝึกหรือแบบฝึกหดั  คือ การเรียนการสอนชนิดหน่ึงที่ใชฝึ้กทกัษะให้กบัผูเ้รียน หลงัจาก
เรียนจบเน้ือหาในช่วงหน่ึง ๆ เพือ่ฝึกฝนใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  รวมทั้งเกิดความช านาญในเร่ือง
นั้น ๆ อยา่ง กวา้งขวางมากขึ้น  ดังนั้นแบบฝึกจึงมีความส าคญัต่อผูเ้รียนไม่น้อยในการที่จะช่วย
เสริมสร้างทกัษะใหก้บัผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และความเขา้ใจไดเ้ร็วขึ้น  ชดัเจน  กวา้งขวางขึ้น   
ท าใหก้ารสอนของครูและการเรียนของนกัเรียนประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สกุณา  เลิกนอก (2545 : 22)  กล่าววา่ แบบฝึกเสริมทกัษะ หมายถึง ส่ือการสอนที่สร้างขึ้น                
เพือ่ใหน้กัเรียนไดน้ าความรู้ที่เรียนไปแลว้ไปใชเ้พือ่ใหเ้กิดทกัษะมากยิง่ขึ้น 
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 กุศยา  แสงเดช (2545 : 5)  กล่าวไวว้า่แบบฝึกหดัหรือแบบฝึกคือ ส่ือการเรียนรู้ อยา่งหน่ึง  
ที่ใชฝึ้กทกัษะใหก้บัผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาแบบฝึกหดัจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มีทกัษะ
สามารถเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ขึ้น 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 641)  ใหค้วามหมายของแบบฝึกไวว้า่ แบบฝึก หรือแบบฝึกหัด  
หมายถึง แบบตวัอยา่งปัญหาหรือค าสัง่ที่ต ั้งขึ้นเพือ่ใหน้กัเรียนฝึกตอบ 
 จากความหมายของแบบฝึกที่ไดก้ล่าวขา้งตน้มา  สรุปไดว้่า แบบฝึกทกัษะ หมายถึง      
การน าส่ือการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพือ่ใชฝึ้กทกัษะใหก้บัผูเ้รียนฝึกฝนใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  
รวมทั้งเกิดความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ อยา่ง กวา้งขวางมากขึ้น นักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง         
จนเกิดความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะเพิม่ขึ้น  เพือ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  

 ประเภทของแบบฝึก   
 กุศยา  แสงเดช  (2545 : 6)  ไดแ้บ่งประเภทของแบบฝึกเป็น  3  ลกัษณะ  คือ 
 1.  บตัรค าสัง่  เป็นส่ือการเรียนการสอนที่ครูใชม้อบหมายงานใหน้กัเรียนศึกษา หาความรู้
ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  การมอบหมายงานจะใหเ้ป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได ้
  1.1  ลกัษณะบตัรค าสัง่  บตัรค าสัง่อาจแบ่งเป็น 2  ลกัษณะ 
     1.1.1  บตัรค าสั่งที่มีเฉพาะค าสั่ง  มีลกัษณะและรูปแบบไม่ตายตวั  อาจจะเป็น        
รูปสามเหล่ียมหรือเป็นรูปผลไม ้ สตัว ์ ส่ิงของ  แต่จะตอ้งประกอบดว้ยส่วนส าคญั  4  ส่วน  คือ 
     ส่วนที่ 1  จุดประสงคข์องการเรียนรู้ ไดแ้ก่  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดไว ้     
ในแผนการสอนหรือคู่มือครู 
     ส่วนที่ 2  ค าสั่งให้นักเรียนปฏิบติั  ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิธีการ           
ที่ครูใหน้กัเรียนกระท าไดค้ิด ไดแ้กปั้ญหาเพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้แลว้น าผลการเรียนรู้มาพฒันาตนเอง 
     ส่วนที่ 3  แหล่งวชิาหรือส่ือ  ในส่วนน้ีจะระบุแหล่งวชิา  แหล่งวิทยาการ  หรือส่ือ
เป็นส่ิงสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยด าเนินไปได ้ แหล่งวิชาหรือส่ือที่
ก  าหนดในบตัรค าสัง่มี 3  ประเภท ไดแ้ก่  ประเภทบุคคล  ประเภทสถานที่  และประเภทส่ือ 
     ส่วนที่ 4  เวลาในการท ากิจกรรม  ควรก าหนดไวใ้นบตัรค าสั่ง  ตามความยากง่าย
ของกิจกรรมที่จะใหน้กัเรียนปฏิบติั 
     1.1.2  บตัรค าสัง่ที่มีค  าถามต่อทา้ย  ส่วนประกอบของบตัรค าสั่งที่มีค  าถามต่อทา้ย
จะมีส่วนแรกๆ  เช่นเดียวกบับตัรค าสัง่ที่มีเฉพาะค าสัง่จะแตกต่างกนัก็คือในส่วนทา้ย  2  ส่วน คือ 
เร่ือง  ตอ้งทา้ทาย  เร้าใจ  ย ัว่ย ุ ใหผู้เ้รียนสนใจ  อยากลองอยากคน้ควา้และอยากรู้ ค  าถามจะตอ้ง 
เขา้กบัเน้ือเร่ือง  และที่ส าคญัที่สุดจะตอ้งตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง 
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  1.2  การสร้างบตัรค าสัง่ 
     1.2.1  ก่อนลงมือเขียนจุดประสงคล์งในบตัรค าสั่ง  จะตอ้งศึกษาจุดประสงค ์             
ในแต่ละคู่มือและแผนการสอน  เพราะจุดประสงคบ์างประการกินความกวา้ง  ยากแก่การก าหนด
พฤติกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติั  จึงจ าเป็นตอ้งยน่ยอ่จุดประสงคใ์หเ้ขา้ใจง่ายขึ้น 
     1.2.2  ส ารวจแหล่งวิชาและส่ือที่จะใหเ้ด็กไปคน้ควา้เพิม่เติม 
     1.2.3  เลือกกิจกรรมการเรียนการสอน  เม่ือมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้และมีแหล่ง
คน้ควา้หรือส่ือแน่นอนแล้ว  ครูควรคิดหาวิธีการปฏิบติัในรูปกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมอบหมายให ้   
แต่ละกลุ่มและกิจกรรมนั้นไม่ควรเหมือนกนั  และควรใหค้รอบคลุมมากขึ้น 
     1.2.4  ลงมือสร้าง 
     1.2.5  เม่ือสร้างแลว้น าไปทดลองใชเ้พือ่ปรับปรุงแกไ้ข 
 2.  ใบงานแบบฝึกประเภทใบงานหรือใบก าหนดงานเป็นแบบฝึกที่ใชใ้นการมอบหมายงาน
ใหผู้เ้รียนปฏิบติั  จะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของกิจกรรม 
  ประโยชน์ของใบงาน 
  2.1  ใบงานใชไ้ดดี้ในการมอบหมายงานแทนการสั่งดว้ยวาจา เพราะสามารถอ่าน
ทบทวนไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่งานที่มีรายละเอียดขั้นตอนมาก 
  2.2  เป็นการลดภาระของครูในการพดู  ช้ีแจง ท าใหมี้เวลาในการที่ก  ากบั ดูแล  แนะน า 
  2.3  ใบงานเหมาะแก่การมอบหมายงานที่เป็นการปฏิบติั  เช่น  การทดลองทาง
วทิยาศาสตร์  การฝึกปฏิบติัในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นตน้   
 

 ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี 
 อรพมิพ ์ เครือเนียม (2544 : 24 – 25)  กล่าววา่  แบบฝึกที่นกัเรียนสนใจ  และกระตือรือร้น
ที่จะเรียนมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  ใชห้ลกัจิตวทิยา 
 2.  ส านวนภาษาง่ายๆ 
 3.  ใหค้วามหมายต่อชีวติ 
 4.  คิดไดเ้ร็วและสนุก 
 5.  ปลุกเร้าความสนใจ 
 6.  เหมาะกบัวยัและความสามารถ 
 7.  อาจศึกษาดว้ยตนเองได ้
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 สกุณา  เลิกนอก (2545 : 24 – 25)  กล่าวถึง  แบบฝึกทกัษะที่ดีไวด้งัน้ี 
 1.  ควรมีค  าช้ีแจงหรือตวัอยา่งที่ใชภ้าษาง่าย ๆ สั้น ๆ นักเรียนสามารถท าตามได้ ประโยค
และค าศพัทค์วรใกลเ้คียงกบัที่ใชใ้นชีวติประจ าวนัและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
 2.  เน้ือหาควรเช่ือโยงส่ิงที่เรียนรู้แลว้กบัส่ิงที่ตอ้งการใหเ้รียนรู้ใหม่  และควรมีโครงสร้าง
หรือรูปแบบหลายๆ ลกัษณะในเร่ืองเดียวกนั  ควรใชค้  าถามในเน้ือหาที่ก  าลงัเรียนอยู ่หรือที่เรียน
มาแลว้ หรือที่ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 3.  ตั้งจุดมุ่งหมายในเร่ืองที่จะฝึกให้ชัดเจนและฝึกเป็นเร่ือง ๆ ไป  จดัเน้ือหาที่จะฝึกให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย และมีจ านวนพอเหมาะที่จะท าใหก้ารฝึกนั้นเกิดทกัษะตามที่ตอ้งการ 
 4.  แบบฝึกควรสอดคล้องกับจิตวิทยาพฒันาการและล าดับขั้นการเรียนรู้ของนักเรียน      
ในระดบัประถมศึกษา แบบฝึกควรมีรูปภาพ สีสวย จูงใจ กระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจ 
 5.  ส่ิงที่จะฝึกแต่ละคร้ังควรเป็นบทฝึกสั้น ๆ ใชเ้วลาน้อย เพราะความสนใจของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษามีเพยีง 15–20 นาที และแบบฝึกควรมีความยากง่ายพอเหมาะ 
 6.  แบบฝึกที่ดีควรแนะวธีิสอนของครูและมีวธีิที่ท  าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ได ้ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กความจ า วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการน าไปใชฝึ้กความคิดสร้างสรรค ์ ส่งเสริม        
ใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่านและรู้จกัคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544 : 10)   ไดก้ล่าวแนะน า  ผูส้ร้างแบบฝึกให้ยดึลกัษณะ 
แบบฝึกที่ดี  ดงัน้ี 
 1.  แบบฝึกที่ดีควรมีความชดัเจนทั้งค  าสัง่และวิธีท  า  ค  าสั่ง  หรือตวัอยา่งแสดงวิธีท  า ที่ใช้
ไม่ควรยากจนเกินไปเพราะจะท าความเขา้ใจยาก  ควรปรับใหง่้ายและเหมาะสมกบัผูใ้ชเ้พื่อนักเรียน                    
สามารถเรียนดว้ยตนเองได ้
 2.  แบบฝึกที่ดีควรมีความหมายต่อผูเ้รียน  และตรงตามจุดหมายของการฝึก   ลงทุนน้อย  
ใชไ้ดน้าน  ทนัสมยั 
 3.  ภาษาและภาพที่ใชใ้นแบบฝึกเหมาะกบัวยัและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน 
 4.  แบบฝึกที่ดีควรแยกฝึกเป็นเร่ือง ๆ  แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป  แต่ควรมีกิจกรรม
หลายแบบเพือ่เร้าความสนใจ  และไม่เบื่อในการท าและฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึงจนช านาญ 
 5.  แบบฝึกที่ดีควรมีทั้งแบบก าหนดค าตอบในแบบและใหต้อบโดยเสรี  การเลือก ใชค้  า  
ขอ้ความ  รูปภาพในแบบฝึก  ควรเป็นส่ิงที่นกัเรียนคุน้เคยและตรงกบัความสนใจของนกัเรียน  
ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผูใ้ช ้ ซ่ึงตรงกบัหลกัการเรียนรู้วา่  นกัเรียนจะเรียนไดเ้ร็ว        
ในการกระท าที่ท  าใหเ้กิดความพงึพอใจ 
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 6.  แบบฝึกที่ดีควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศ้ึกษาดว้ยตนเอง  ใหรู้้จกัคน้ควา้รวบรวมส่ิงที่
พบเห็นบ่อย ๆ หรือที่ตวัเองเคยใช ้ จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองนั้นๆมากขึ้น  และรู้จกั น าความรู้ไปใช้
ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีหลกัเกณฑ ์ และไดม้องเห็นวา่ส่ิงที่ไดฝึ้กนั้นมีความหมายต่อเขา
ตลอดไป 
 7.  แบบฝึกที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่าง                   
ในหลาย ๆ ดา้น  เช่น  ความตอ้งการ  ความสนใจ  ความพร้อม  ระดบัสติปัญญาและประสบการณ์  
เป็นตน้  ฉะนั้นการท าแบบฝึกแต่ละเร่ืองควรจดัท าให้มากพอและมีทุกระดบัตั้งแต่ง่าย  ปานกลาง  
จนถึงระดบัค่อนขา้งยาก เพือ่วา่นกัเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อนจะไดเ้ลือกท าไดต้ามความสามารถ  
ทั้งน้ีเพือ่ใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ระสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก 
 8.  แบบฝึกที่จดัท  าเป็นรูปเล่ม  นกัเรียนสามารถเก็บรักษาไวเ้ป็นแนวทางเพือ่ทบทวน      
ดว้ยตนเองไดต่้อไป 
 9.  การที่นกัเรียนไดท้  าแบบฝึก  ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
ไดช้ดัเจน  ซ่ึงจะช่วยใหค้รูไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ไดท้นัท่วงที 
 10.  แบบฝึกที่จดัขึ้น  นอกจากที่มีในหนงัสือเรียนแลว้จะช่วยใหน้กัเรียนฝึกฝนไดเ้ตม็ที่ 
 11.  แบบฝึกที่จดัพิมพไ์วเ้รียนร้อยแลว้  จะช่วยให้ครูประหยดัแรงงานและเวลาในการที่
ตอ้งเตรียมแบบฝึกอยู่เสมอ  ในดา้นผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียเวลาในการลอกแบบฝึกจากต าราเรียนหรือ
กระดานด า  ท  าใหมี้เวลาและโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่าง ๆ ไดม้ากขึ้น 
 12.  แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย  เพราะการจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มที่แน่นอนลงทุนต ่ากว่า
การที่จะพมิพล์งกระดาษไขทุกคร้ังไป  นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในการที่ผูเ้รียนสามารถบนัทึกและ
มองเห็นความกา้วหนา้ของตนเองไดอ้ยา่งมีระบบและมีระเบียบ 
 กุศยา  แสงเดช (2545 : 6)  กล่าววา่  แบบฝึกที่ดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่เรียนมาแลว้ 
 2.  เหมาะสมกบัระดบัวยัหรือความสามารถของนกัเรียน 
 3.  มีค  าช้ีแจงสั้นๆ ที่ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีท  าไดง่้าย 
 4.  ใชเ้วลาที่เหมาะสม 
 5.  มีส่ิงที่น่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 
 6.  ควรมีขอ้เสนอแนะน าการใช ้
 7.  มีให้เลือกทั้งแบบตอบอยา่งจ ากดัและตอบอยา่งเสรี 
 8.  ถา้เป็นแบบฝึกที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง  แบบฝึกหดัควรมีหลายรูปแบบ 
 9.  ควรใชส้ านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกใหค้ิดและสนุกสนาน 
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 จากการศึกษาลกัษณะของแบบฝึกที่ดี  พอสรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะที่ดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่เรียนมาแลว้  มีเหมาะสมกบัระดบัชั้นหรือวยัของผูเ้รียน  มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ เพื่อให้
เขา้ใจง่าย  ใชเ้วลาที่เหมาะสม  มีส่ิงที่น่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถมีใหเ้ลือกตอบอยา่ง
จ ากดัและตอบเสรี  แบบฝึกหดัมีหลายรูปแบบ ใชส้ านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกใหค้ิดและสนุกสนาน 
 

 การสร้างแบบฝึก   
 การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งมีหลกัการสร้างที่สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะที่ดีของแบบฝึกเสริมทกัษะ  ดงัที่ 
 สกุณา  เลิกนอก (2545 : 25 - 26)  ไดส้รุป  หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะดงัน้ี 
 1.  ค  านึงถึงหลกัจิตวทิยา 
 2.  แบบฝึกควรมีหลายๆ รูปแบบ หลายๆ กิจกรรม 
 3.  เน้ือหาที่น ามาใชใ้นแบบฝึกตอ้งไม่ยากเกินความสามารถของเด็ก 
 4.  แบบฝึกควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดใ้ชส้ติปัญญา ความคิดเห็นในการตอบค าถามมากกว่า
เนน้ความรู้ความจ า 
 5.  แบบฝึกที่สร้างขึ้นควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
 6.  แบบฝึกตอ้งมีความเช่ือมัน่ มีความเที่ยงตรง สามารถใชฝึ้กวดัผลตรงตามจุดประสงค์
ที่ต ั้งไว ้
 7.  แบบฝึกตอ้งมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น 
 ทยัรัตน์  ทาเพชร (2546 : 46)  ไดก้ล่าวถึง หลกัในการสร้างแบบฝึกทกัษะวา่ควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
 1.  แบบฝึกตอ้งมีเอกภาพและสมบูรณ์ในตวั 
 2.  เกิดจากความตอ้งการและผูเ้รียนของสงัคม 
 3.  ครอบคลุมเน้ือหาหลายวชิา โดยบูรณาการเขา้กบัการอ่าน 
 4.  ใชแ้นวคิดใหม่ในการจดักิจกรรม 
 5.  สนองความสนใจใคร่รู้และความสามารถของผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้มี        
ส่วนร่วมในการเรียนอยา่งเตม็ที่ 
 6.  ค  านึงถึงพฒันาการและวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
 7.  เนน้การแกปั้ญหา 
 8.  ครูและนกัเรียนไดมี้โอกาสวางแผนร่วมมือกนั 
 9.  แบบฝึกควรเป็นส่ิงที่น่าสนใจมีความแปลกใหม่สามารถปรับเขา้สู่โครงสร้างทางความคิด     
ของเด็กได ้
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 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก 
 จนิตา  รัตนประทีป (2546 : 34 - 37)  กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี 

 1.  ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ  โดยศึกษาผ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  หากเป็นไปไดค้วรศึกษาความต่อเน่ืองของปัญหาทุกระดบัชั้น 
 2.  วิเคราะห์เน้ือหาหรือทกัษะที่เป็นปัญหาออกเป็นเน้ือหาหรือทกัษะย่อย ๆ เพื่อใช้ใน 
การสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหดั 
 3.  พิจารณาวตัถุประสงค ์รูปแบบ และขั้นตอนการใชแ้บบฝึก เช่น จะน าแบบฝึกไปใช้
ประโยชน์อยา่งๆไร ในแต่ละชุดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 4.  สร้างแบบทดสอบซ่ึงอาจมีแบบทดสอบเชิงส ารวจ  และแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
ขอ้บกพร่อง แบบทดสอบความกา้วหนา้เฉพาะเร่ือง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สร้างตอ้งสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาหรือทกัษะที่วเิคราะห์ไว ้
 5.  สร้างบตัรฝึกหดัเพือ่ใชพ้ฒันาทกัษะยอ่ยแต่ละทกัษะ แต่ละบตัรจะมีค  าถามใหน้กัเรียน         
ใหน้กัเรียนตอบ การก าหนดรูปแบบ ขนาดของบตัรพจิารณาตามความเหมาะสม 
 6.  สร้างบตัรอา้งอิงเพือ่ใชอ้ธิบายค าตอบหรือแนวทางการตอบแต่ละเร่ือง การสร้างบตัร
อา้งอิงน้ีอาจท าเพิม่เติมเม่ือไดน้ าบตัรฝึกหดัไปทดลองใชแ้ลว้ 
 7.  สร้างแบบบนัทึกความกา้วหนา้เพือ่ใชบ้นัทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียนโดนจดัท า               
เป็นตอน เป็นเร่ือง เพือ่ใหเ้ห็นความกา้วหนา้เป็นระยะ สอดคลอ้งกบัแบบทดสอบความกา้วหนา้ 
 8.  น าแบบฝึกไปทดลองใช ้เพื่อหาขอ้บกพร่อง หาคุณภาพของแบบฝึก และคุณภาพของ
แบบทดสอบ 
 9.  ปรับปรุงแกไ้ข 
 10.  รวบรวมเป็นชุด จดัท าค  าช้ีแจง คู่มือการใชเ้พือ่ประโยชน์ต่อไป 
 ทยัรัตน์  ทาเพชร (2546 : 25 – 26)  กล่าววา่ การสร้างแบบฝึกทกัษะควรมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ส ารวจปัญหาและความตอ้งการ  เม่ือจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปแลว้  ครูผูส้อน
ยอ่มทราบดีว่าบรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รือไม่ รวบรวมปัญหาและความตอ้งการในการแก้ไข
ปัญหา หรือความตอ้งการที่จะพฒันาการเรียนการสอนในแต่ละจุดประสงค ์
 2.  ก าหนดจุดประสงคใ์นการสร้างแบบฝึกทกัษะให้ชดัเจนเพื่อตอบค าถามว่าสร้างแบบฝึก
เพือ่อะไร ตอ้งการใหน้กัเรียนเป็นอยา่งไร 
 3.  วิเคราะห์ค  าที่เรียนในแต่ละจุดประสงค์ว่าประกอบด้วยค าและความหมายอย่างไร          
ค  าใดที่มกัจะมีปัญหาในการอ่านและเขียน รวบรวมค าเหล่านั้นไว ้
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 4.  ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้จิตวิทยาการอ่านของนักเรียนในแต่ละชั้นว่าเด็กแต่ละวยั               
มีความสนใจเร่ืองอะไร ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
  4.1  ความใกลชิ้ดคือ ถา้ใชส่ิ้งเร้าและการตอบสนองเกิดขึ้นในเวลาใกลเ้คียงกนัจะสร้าง
ความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  4.2  การฝึกหดัคือ การใหผู้เ้รียนไดท้  าซ ้ าๆ เพือ่ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจที่แม่นย  า 
  4.3  กฎแห่งผลคือ การที่ผูเ้รียนไดท้ราบผลของการท างานของตนดว้ยการเฉลยค าตอบ
จะช่วยใหผู้เ้รียนทราบขอ้บกพร่องเพือ่ปรับปรุงแกไ้ข และเป็นการสร้างความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  4.4  การจูงใจคือ การจดัแบบฝึกหัดเรียงล าดบัจากง่ายและสั้นไปหายากและ ยาวขึ้น 
ควรมีภาพประกอบและมีหลายรูปแบบ เป็นตน้ 
  4.5  ก าหนดกรอบการสร้างแบบฝึกว่าควรประกอบด้วยเร่ืองอะไรบา้ง แต่ละเร่ือง     
ควรมีลกัษณะอยา่งไร มีกิจกรรมอะไรบา้ง ความยาวเพยีงไร น าเสนอโดยใชรู้ปภาพประกอบหรือไม่ 
  4.6  ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด 
  4.7  น าแบบฝึกนั้นไปใหผู้ช้  านาญการ เพือ่ตรวจความถูกตอ้ง ความตรงทางดา้นเน้ือหา           
เพือ่รวบรวมขอ้มูลน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 จากการศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบฝึก พอสรุปไดว้่า  การสร้างแบบฝึกทกัษะควรล าดบั
ขั้นตอน  เช่น  มีการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  
ก าหนดโครงสร้าง  ก าหนดเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล  เกณฑก์ารวดัและประเมินผลให้ชดัเจน
เพื่อน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งตามาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  ตามที่
หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนดไว ้
 แบบฝึกตามรูปแบบของโครงสร้างส่งเสริมสมรรถภาพการสอน  (Reduced Instructional 
Time: RIT)  มี  2  รูปแบบ  คือ 
 แบบที่ 1  แบบฝึกทกัษะ  เป็นวธีิการที่น าไปใชใ้นวชิาทกัษะ  เช่น  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
โดยใชรู้ปแบบการฝึกทกัษะดงัน้ี 
 เสนอตวัอยา่งใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหลายๆตวัอยา่ง  เม่ือนกัเรียนเขา้ใจแลว้ใหน้กัเรียนท า
แบบฝึกหดั  และหลงัจากนั้นใหน้กัเรียนตรวจความถูกตอ้งจากชุดเฉลยที่อยูด่า้นหลงั 
 

ตวัอยา่ง                                        แบบฝึกหดั    เฉลย 
  

 แบบที่ 2  แบบฝึกที่ใชฝึ้กเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด  เป็นวิธีการสอนที่จะ
น าไปใชใ้นวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ  โดยใชรู้ปแบบการฝึกทกัษะ  ดงัน้ี 
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 ก าหนดเน้ือหาใหน้กัเรียนศึกษา  เม่ือนกัเรียนศึกษาเน้ือหาแลว้ใหน้กัเรียนศึกษาตวัอยา่งที่
ก  าหนดใหแ้ลว้ท าแบบฝึกหดัพร้อมทั้งตรวจความถูกตอ้งจากชุดเฉลยที่อยูด่า้นหลงั  และหลงัจากนั้น
ใหน้กัเรียนสรุปความคิดเห็น 
 

เน้ือหา          ตวัอยา่ง             แบบฝึกหดั               เฉลย   สรุปความคิดเห็น 
 

 ล าดบัขั้นตอนการสอนเพือ่ใหเ้กิดทกัษะของบลูมและคนอ่ืนๆ  (Bloom & other  1971 : 
495-496)  มีล าดบัขั้นในการสอนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสร้างแบบฝึก ดงัน้ี 
 1.  ขั้นรับรู้เขา้ใจ  มีลักษณะหนักไปทางความรู้  ขั้นน้ีได้จดัท าชุดเน้ือหาความรู้ไวใ้ห้
นกัเรียนศึกษา  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจก่อนการฝึกทกัษะ 
 2.  ขั้นท าตามแบบ  การเรียนรู้ทกัษะขั้นน้ีไดจ้ดัท าตวัอยา่งพร้อมค าแนะน าเป็นขั้นตอน 
ใหน้กัเรียนศึกษาตามแบบโดยใชข้อ้ความประกอบรูปภาพที่เขา้ใจง่าย  อธิบายสรุปขั้นตอนดว้ย 
 3.  ขั้นท าดว้ยตนเอง  เป็นขั้นที่หลงัจากนักเรียนสามารถฝึกตามตวัอยา่งจนเขา้ใจขั้นตอน
ถูกตอ้งแลว้  จะมีแบบฝึกที่เป็นรูปภาพและค าสัง่ใหป้ฏิบติังานดว้ยตนเอง  ในขั้นน้ีนักเรียนสามารถ
รู้ผลการท างานของตนเอง  ถ้านักเรียนท าไม่ถูกตอ้งก็ปรับปรุงแกไ้ขตนเองด้วยการยอ้นกลบัไป
ศึกษาชุดเน้ือหาความรู้และฝึกทบทวนตามขั้นตอนตามตวัอยา่งที่จดัไวจ้นเขา้ใจ  แลว้จึงยอ้นกลบัมา
ท าแบบฝึกทกัษะอีกคร้ัง 
 4.  ขั้นกระท าเองแบบอตัโนมัติ  เป็นขั้นที่แสดงความช านาญท าได้ดว้ยตนเอง  ขั้นน้ี
นักเรียนจะก าหนดวิธีปฏิบติัด้วยตนเองหรือบางคร้ังรักเรียนจะตอ้งคิดริเร่ิมการปฏิบติัแบบใหม่  
เพือ่ใหไ้ดค้วามตอ้งการของสถานการณ์  โดยการน าความรู้  ไปแกปั้ญหาในชุดฝึกทบทวน 
 กล่าวได้ว่า  แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกคือส่ือการเรียนการสอนอย่างหน่ึงที่ใช้ฝึกทกัษะ
ให้กับผูเ้รียนหลังจากเรียนจบเน้ือหาแล้ว  แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้         
มีทกัษะ  สามารถเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ขึ้น 
  

 หลักส าคญัในการฝึกทกัษะ 
 วภิาภรณ์  บุญสิทธิศกัด์ิ (2548 : 28) ไดก้ล่าวถึงหลกัส าคญัในการฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี 

 1. ก่อนการฝึก  ควรสอนใหผู้เ้รียนเขา้ใจเสียก่อน  เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ  และทราบ 
เหตุผลที่ตอ้งฝึก  การฝึกอยา่งไม่เขา้ใจความหมาย  อาจไม่ท าใหเ้กิดทกัษะ 
 2.  การฝึกควรใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝึกตามขั้นตอนที่ถูกตอ้งไดรั้บการแนะน าที่ดี  ที่ถูกตอ้ง
ถา้ฝึกทกัษะผดิ ๆ จะท าใหเ้สียเวลาเป็นอยา่งมากในการแกไ้ข 
 3.  ช่วงเวลาการฝึกสั้น ๆ บ่อย ๆ ดว้ยแบบฝึกที่คดัเลือกแลว้เป็นอยา่งดี  จะมีประสิทธิภาพ
กวา่การฝึกช่วงยาว ๆ ซ่ึงผูเ้รียนจะเบื่อหน่ายไม่สนใจ 
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 4.  กิจกรรมการฝึกควรจะหลากหลาย  นอกจากแบบฝึกหัดต่าง ๆ แลว้อาจใชเ้กม  ปัญหา
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ บา้ง 
 5.  การฝึกอยา่งมีความมุ่งหมายจะเกิดประโยชน์มาก  ถา้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและความจ าเป็น
ของส่ิงที่เรียนหรือฝึก โดยอาจใชก้ารทดสอบหรือวธีิการอ่ืนเพือ่ช้ีใหเ้ห็นผลที่เกิดขึ้นภายหลงัการฝึก 
 6.  การฝึกควรสมัพนัธก์บัความมีเหตุผล  ขณะฝึกควรให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิด  หาเหตุผล
ควบคู่ไปดว้ย 
   

 ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 
 วไิล  พพิฒัน์มงคลพร (2544 : 18)  กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว ้ ดงัน้ี 
 1.  ช่วยเสริมใหท้กัษะในเร่ืองต่าง ๆ คงทน 
 2.  เป็นเคร่ืองมือวดัความกา้วหน้าและประเมินตนเองของนักเรียนไดห้ลงัจากที่เรียนจบ
บทเรียนในแต่ละคร้ัง ครูสามารถมองเห็นจุดเด่น จุดบกพร่องของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.  ประโยชน์ในความแตกต่างระหวา่งบุคคลการให้แบบฝึกที่เหมาะสมกบัความสามารถ 
จะท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น 
 4.  เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในบทเรียน 
 5.  แบบฝึกทกัษะมีค าถามพลิกแพลงหลายรูปแบบที่นักเรียนจะตอ้งใชค้วามคิดในการตอบ  
นกัเรียนไดท้  าแบบฝึกบ่อยๆ จะช่วยฝึกสติปัญญา ไหวพริบใหเ้กิดความคล่องแคล่วช านาญยิง่ขึ้น 
 6.  ช่วยให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ รู้จกัเหตุและผล รู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าซ่ึงจะช่วยให้
นกัเรียนมีทกัษะและประสบการณ์เพยีงพอที่จะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 7.  ส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจตนเอง เพราะนักเรียนทราบความกา้วหน้าของตนเองได้
คน้ควา้ แกไ้ข ปรับปรุงงานของตนเองอยูเ่สมอ 
 8.  ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานตามล าพงั รับผดิชอบงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
 อรพมิพ ์ เครือเนียม (2544 : 25 – 26)  กล่าวถึง  ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ  ไวด้งัน้ี 
 แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือที่จ  าเป็นต่อการฝึกทกัษะของนักเรียน และการฝึกแต่ละทกัษะนั้น
ควรจะมีหลาย ๆ แบบ  เพื่อนักเรียนจะไดไ้ม่เบื่อแบบฝึกนอกจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการเรียน
ของนกัเรียนแลว้ยงัมีประโยชน์ส าหรับครูในการสอน ท าใหท้ราบพฒันาการทางทกัษะนั้น ๆ  
ของเด็กและเห็นขอ้บกพร่องในการเรียน ซ่ึงจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงไดท้นัท่วงที ท  าให้ผูเ้รียนประสบ
ผลส าเร็จทางการเรียน เน่ืองจากแบบฝึกทกัษะมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1.  เป็นส่วนเพิม่หรือเสริมหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลด
ภาระของครูไดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นส่ิงที่จดัท  าขึ้นอยา่งเป็นระบบระเบียบ 
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 2.  ช่วยเสริมทกัษะในเร่ืองนั้น ๆ แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยใหเ้ด็กฝึกทกัษะในเร่ืองต่างๆ    
ใหดี้ขึ้น แต่จะตอ้งอาศยัการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผูส้อนดว้ย 
 3.  ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล เน่ืองจากเด็กยอ่มมีความสามารถแตกต่างกนั          
การใหเ้ด็กท าแบบฝึกหดั  ที่เหมาะสมกบัความสามารถของเขา จะช่วยให้เด็กประสบผลส าเร็จ           
ในดา้นจิตใจมากขึ้น 
 4.  ช่วยเสริมใหท้กัษะคงทนโดยการกระท าดงัน้ี 
  4.1  ฝึกทนัทีหลงัจากเด็กไดเ้รียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ 
  4.2  ฝึกซ ้ าหลายๆ คร้ัง 
  4.3  เนน้เฉพาะเร่ืองที่ตอ้งการฝึก 
 5.  เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละคร้ัง 
 6.  เด็กสามารถเก็บรักษาไวใ้ชเ้ป็นแนวทางเพือ่ทบทวนดว้ยตนเองต่อไป 
 7.  ก่อนให้เด็กจะท าแบบฝึกช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของเด็กไดช้ดัเจน 
ซ่ึงจะช่วยใหค้รูด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ไดท้นัท่วงที 
 8.  แบบฝึกที่จดัท  าขึ้นนอกเหนือจากในหนงัสือเรียนจะช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กทกัษะมากขึ้น 
 9.  แบบฝึกที่จดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยจะช่วยให้ครูประหยดัแรงงานและเวลาในการที่จะตอ้ง
เตรียมสร้างแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผูเ้รียนก็ไม่ตอ้งเสียเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียนท าให้มี
โอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่าง ๆ มากขึ้น 
 10.  แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะการจดัพิมพข์ึ้นเป็นรูปเล่มที่แน่นอนยอ่มลงทุน
ต ่ากวา่ที่จะพมิพล์งในกระดาษไขทุกคร้ัง และผูเ้รียนสามารถบนัทึกและมองเห็นความกา้วหน้าของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีระบบและเป็นระเบียบ 
 สกุณา  เลิกนอก  (2545 : 23 - 24)  กล่าวถึง  ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ  ดงัน้ี 
แบบฝึกมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนและครูคือ ท าให้ผูเ้รียนได้มีการฝึกฝนหลังจากการเรียน ช่วยให้ครู       
ไดรั้บรู้ปัญหาการเรียนของนักเรียนแล้วน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน ช่วยแกปั้ญหาการเรียน
ของนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกัน ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อ   
การเรียน เพราะแบบฝึกมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1.  ช่วยเสริมใหท้กัษะในเร่ืองต่าง ๆ คงทน 
 2.  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความกา้วหน้าและประเมินตนเองของนักเรียนได ้หลงัจากที่เรียน
จบบทเรียนในแต่ละคร้ัง การท าแบบฝึกหัดท าให้ครูทาบความเขา้ใจของนักเรียนในบทเรียนนั้น ๆ 
เพราะมองเห็นจุดเด่น จุดบกพร่องของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 3.  ประโยชน์ในแง่ความแตกต่างระหวา่งบุคคล นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถต่างกนั
การใหแ้บบฝึกที่เหมาะสมกบัความสามารถ จะท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น 
 4.  เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในบทเรียน 
 5.  มีค  าถามหลายรูปแบบที่นักเรียนจะตอ้งใช้ความคิดในการตอบ  หากนักเรียนได้ท  า 
แบบฝึกบ่อย ๆ จะช่วยฝึกสติปัญญาไหวพริบใหเ้กิดความคล่องแคล่วช านาญยิง่ขึ้น 
 6.  ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความรอบรู้  รู้จกัเหตุและผล  รู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ซ่ึงจะช่วยให้
นกัเรียนมีทกัษะและประสบการณ์เพยีงพอที่จะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 7.  ส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจตนเอง เพราะนักเรียนทราบความกา้วหน้าของตนเองได้
คน้ควา้ แกไ้ข ปรับปรุงงานของตนเองอยูเ่สมอ 
 8.  ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานตามล าพงั รับผดิชอบงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
 ทยัรัตน์  ทาเพชร (2546 : 26 – 27)  กล่าวถึง  ประโยชน์ของแบบเสริมทกัษะ ดงัน้ี 
 1.  เป็นส่วนช่วยเพิม่เติมและเสริมหนงัสือเรียน 
 2.  ช่วยเสริมทกัษะการใชภ้าษาใหดี้ขึ้น โดยครูส่งเสริม  และเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนดว้ย 
 3.  ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการที่ใหน้ักเรียนท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสม
กบัความสามารถ จะท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ 
 4.  แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะคงทน 
 5.  การใหน้กัเรียนไดท้  าแบบฝึก  ช่วยใหค้รูมองเห็นจุดเด่น  หรือจุดบกพร่องของนักเรียน
ไดช้ดัเจน  ซ่ึงจะช่วยใหค้รูด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้นๆ ไดท้นัท่วงที 
 6.  แบบฝึกที่จดัพมิพไ์วเ้รียบร้อยแลว้ จะช่วยให้ครูประหยดัแรงงานและเวลาในการที่จะ
เตรียมการสร้างแบบฝึก นกัเรียนก็ไม่ตอ้งเสียเวลาในการคดัลอกแบบฝึก ท าใหมี้เวลาและโอกาส        
ไดฝึ้กฝนมากขึ้น 
 นงเยาว ์ ศรีประดู่ (2546 : 46) กล่าววา่  แบบฝึกช่วยในการฝึกหรือเสริมทกัษะของนักเรียน  
สามารถน ามาฝึกซ ้ า ทบทวนบทเรียน และผูเ้รียนสามารถน าไปทบทวนดว้ยตนเอง จดจ าเน้ือหา    
ไดค้งทน มีเจตคติที่ดี น าแบบฝึกไปแกปั้ญหาเป็นรายบุคคลและกลุ่มไดดี้ แบบฝึกถือว่าเป็นอุปกรณ์
การเรียนอยา่งหน่ึง ซ่ึงสามารถทดสอบความรู้  วดัผลการเรียนรู้และประเมินผลนักเรียนก่อน  และ
หลงัไดเ้ป็นอยา่งดี  ท  าให้ครูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนเฉพาะจุดได ้ นักเรียนทราบผลความกา้วหน้า
ของตนเอง ครูประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย  และลดภาระไดม้าก 
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 ฉลาด  สมพงษ ์(2547 : 6) ไดก้ล่าวถึง  ความส าคญัของแบบฝึกทกัษะว่าแบบฝึกทกัษะ               
มีความส าคญัต่อการเรียนการสอนเป็นส่วนเพิ่มเติม เสริมหนังสือเรียน ช่วยลดภาระของครูไดม้าก 
ตลอดจนช่วยเสริมทกัษะดา้นต่างๆใหดี้ขึ้นและการใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะจะช่วยช้ีจุดบกพร่อง
ของนกัเรียนไดช้ดัเจน เพือ่ที่ครูจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงเฉพาะจุดอยา่งทนัท่วงที   
 จากการศึกษาประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ  สรุปไดว้่า แบบฝึกทกัษะมีความส าคญัและ     
มีประโยชน์ทั้งต่อผูเ้รียนและครูผูส้อน  ใชเ้ป็นส่ือการสอนเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัมากต่อการสอน
ให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด ที่เป็นนามธรรม ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจ  จดจ าไดน้าน  นักเรียน       
เกิดความอยากรู้ อยากเรียน และมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น  
 

 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

 สุโขทยัธรรมมาธิราช  (2540 : 494 – 500)  ไดก้ล่าวถึง  การทดสอบประสิทธิภาพของ 
แบบฝึกทกัษะ (Developmental  Testing) ซ่ึงหมายถึง  การน าแบบฝึกทกัษะไปทดลองใช ้ (Try  out)   
เพือ่ปรับปรุงแลว้น าไปทดลองสอนจริง (Trial  run)  น าผลที่ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข  เสร็จแลว้จึงผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก 
 การทดลองใช ้ หมายถึง  การน าแบบฝึกทกัษะที่ผลิตขึ้นเป็นตน้แบบ (Prototype)    
ไปทดลองใชต้ามขั้นตอนที่ก  าหนดไวใ้นแต่ละระบบ  เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 
ใหเ้ท่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
 การทดลองสอนจริง  หมายถึง  การน าแบบฝึกทกัษะ ที่ได้ทดลองใชแ้ละปรับปรุงแล้ว        
ทุกหน่วยในแต่ละวชิาไปสอนจริง  ในชั้นเรียนที่แทจ้ริง  เป็นเวลา  1  ภาคเรียน  เป็นอยา่งนอ้ย 
ส าหรับผูผ้ลิตแบบฝึกทกัษะ การทดสอบประสิทธิภาพจะท าใหผู้ผ้ลิตมัน่ใจไดว้า่เน้ือหาสาระที่บรรจุ
ในแบบฝึกทกัษะเหมาะสมง่ายต่อการเขา้ใจจะช่วยให้ผูผ้ลิตมีความช านาญสูงขึ้นเป็นการประหยดั
แรงสมอง  แรงงาน  เวลาและเงินทองในการเตรียมตน้แบบ 
 เกณฑป์ระสิทธิภาพ  หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ที่จะช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้  เป็นระดบัที่ผูผ้ลิตแบบฝึกทกัษะ จะพึงพอใจว่า  หากแบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ  
ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ  แบบฝึกทกัษะนั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปสอนนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน  2  ประเภท  คือ 
พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (ผลลพัธ์)โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพ
เป็น  E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  E2 (ประสิทธิภาพของผลลพัธ)์ 
 1.  ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง  คือ  ประเมินผลต่อเน่ืองซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย
หลาย ๆ พฤติกรรม (Process) ของผูเ้รียนที่สงัเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม  และรายงานบุคคล 
ไดแ้ก่  งานที่มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดที่ผูส้อนก าหนดไว ้
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 2.  ประเมินพฤติกรรมผลลพัธ ์ คือ ประเมินผลลพัธ ์ (Products) ของผูเ้รียนโดยพิจารณา 
จากการสอบหลงัเรียนและการสอบปลายปี 
 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ จะก าหนดเป็นเกณฑ์  ที่ผูส้อนคาดหมายว่า  ผูเ้รียน               
จะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจโดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นตข์องผลเฉล่ียของคะแนนการท างาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นตข์องผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียน
ทั้งหมด  นัน่คือ E1/E2 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
 ตวัอย่าง  80/80  หมายความว่า  เม่ือเรียนจากแบบฝึกทักษะแล้ว ผูเ้รียนสามารถท า
แบบฝึกหัดหรืองานที่ไดผ้ลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย  80% และท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้ผลสัมฤทธ์ิ   
เฉล่ีย  80% 
 วธีิการค านวณหาประสิทธิภาพโดยใชสู้ตร  กระท าไดโ้ดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 
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  เม่ือ   1
   คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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         คือ   จ  านวนผูเ้รียน 
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 เม่ือ 2
  คือ  ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์ 

   F   คือ  คะแนนรวมของผลลพัธห์ลงัเรียน  
       คือ  จ านวนเตม็ของการสอบหลงัเรียน  
       คือ   จ านวนผูเ้รียน 
  

 จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก  ดงักล่าวขา้งตน้  พอสรุปได้ว่า  การหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะนั้นควรหาให้ครบทั้ง 3  ขั้นตอน  คือ  แบบเด่ียว  แบบกลุ่มเล็ก   
และแบบภาคสนาม  เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
ซ่ึงมีการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้บกพร่องไปเร่ือย ๆ จนมีความมัน่ใจว่าแบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ
เท่ากบัเกณฑห์รือสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบวก ลบ จ านวนนับ 
 

 วรรณี  โสมประยรู(อา้งในนตัติยา  ขอสุข  2546 : 34) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบวก
วา่  การบวก หมายถึง การกระท าของจ านวนโดยวิธีการน าจ  านวนสองจ านวนมารวมกนั จ านวนที่
ไดจ้ากการรวม  2  จ านวนเขา้ดว้ยกนัน้ี  เรียกวา่  ผลรวมหรือผลบวก  สัญลกัษณ์ที่แสดงการรวมกนั
เรียกวา่  เคร่ืองหมาย  + 
 ประยรู  อาษานาม(อา้งในลาวรรณ  สุดสิน,  2547 : 54)ไดใ้ห้ความหมายของการบวกว่า  
เป็นการน าจ  านวนสองจ านวนมารวมกัน  จ  านวนที่ได้จากรวมสองจ านวนเข้าด้วยกัน เรียกว่า  
ผลบวก  สญัลกัษณ์ที่แสดงการรวมกนัเรียกวา่  เคร่ืองหมาย + 
 จากความหมายของการบวกสรุปไดว้่าการบวกเป็นการรวมกันของจ านวนสองจ านวน 
หรือมากกวา่มารวมกนั  จ  านวนที่ไดจ้ากการรวมกนัเรียกว่าผลบวก  สัญลกัษณ์ที่แสดงการรวมกนั
เรียกวา่เคร่ืองหมาย + 
 

 ความส าคญัของการบวก 
 การบวกเป็นทกัษะพื้นฐานที่ส าคญั  และจ าเป็นส าหรับมนุษยท์ุกคน  ส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินชีวติประจ าวนัเช่น  เป็นเคร่ืองมือช่วยในการซ้ือขาย  แลกเปล่ียนส่ิงของท าให้
ทราบประมาณ  ส่ิงของที่น ามารวมกนัเป็นเคร่ืองมือในการก่อสร้างทุกชนิดและเป็นความรู้พื้นฐาน
ที่จะท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองการลบและการคูณ  เป็นตน้ 
 

 สมบัติการบวก 
 การบวกในระดบัประถมศึกษามีเฉพาะจ านวนเต็มบวกและศูนยเ์ท่านั้น  ดงันั้น  สมบติั
ของการบวกจ านวนเตม็บวกและศูนยท์ี่ส าคญัซ่ึงใชใ้นการสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 
มีดงัน้ี 
 1.  สมบตัิการสลบัที่ของการบวก  ถา้  a  และ  b  เป็นจ านวนเต็มบวกหรือศูนยแ์ล้ว  
a+b=b+a  คุณสมบติัขอ้น้ีหมายความวา่  ตวัตั้งและตวับวกสามารถสลบัที่กนัไดโ้ดยไม่ท าให้ผลบวก
เปล่ียนแปลง  เช่น  3+4 =  4+3  =7 
 2.  สมบติัการเปล่ียนกลุ่มของการบวก  ถา้  a,b  และ  c  เป็นจ านวนเต็มบวกหรือศูนยแ์ลว้  
a+(b+c) =(a+b)+c 
 นั่นคือการบวกจ านวนที่เกิน  2  จ านวนขึ้นไป  เราสามารถเลือกจ านวนใดจ านวนหน่ึง 
มากระท าการบวกก่อนได ้ เพราะค่าของผลบวกจะเท่ากนั  เช่น  3+(7+5) =(3+7)+5=15 
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 3.  สมบตัิเอกลกัษณ์ของการบวก  ถา้  a+0  =  0+a  =a  ส าหรับจ านวนเต็มบวก  a  ทุกตวั
เรียก  0  วา่  เอกลกัษณ์ส าหรับการบวก 
 นั่นคือจ านวนใด ๆ เม่ือบวกกบั  0  จะไดค้่าจ  านวนนั้นเหมือนเดิม  เช่น  3+0  =3  หรือ   
0+5 =5  เป็นตน้   
 4.  สมบตัิการเท่ากนัของการบวก  ส าหรับ  a, b  และ  c  ซ่ึงเป็นจ านวนเต็มบวกหรือศูนย ์ 
ถา้  a=b  แลว้  a+c =b+c  
 นัน่คือ  จ  านวนสองจ านวนที่เท่ากนั  เม่ือบวกดว้ยจ านวนที่เท่ากนั  ผลบวกที่ไดย้อ่มเท่ากนั  
เช่น  3+1 =  5-1   ดงันั้น  (3+1)+6=(5-1)+6 
 

 วิธีสอน 
 หลักการสอนโดยทัว่ไปผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับเน้ือหา  เทคนิค   
การสอนและตัวผูเ้รียนจึงจะท าให้การเรียนการสอนนั้ นเกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือแผนการศึกษาของชาติได้  ส าหรับเน้ือหาของคณิตศาสตร์  นอกจากครูจะตอ้งมี
มโนคติเก่ียวกบัเน้ือหาและเร่ืองอยา่งถูกตอ้งแลว้  ครูยงัจะตอ้งมีความรู้เร่ืองล าดบัขั้นของเน้ือหาที่
เรียงตามล าดับขั้นจากการเรียนรู้จากง่ายไปหายากดว้ยซ่ึงจะเป็นแนวทางช่วยให้ครูจดักิจกรรมได้
อยา่งเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน  ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาคณิตศาสตร์มีความเก่ียวพนักนัเป็น
ลูกโซ่  ซ่ึงเน้ือหาจะเป็นพื้นฐานของเร่ืองต่อไป  จึงควรมีล าดบัขั้นการเรียนรู้ของเน้ือหาการบวก  
ดงัน้ี 
 ขั้นที่  1 การบวกที่มีผลลพัธไ์ม่เกิน  5  และใชต้ารางผลบวกที่ไม่เกิน  5 
 ขั้นที่  2  การบวกตามแนวตั้งที่มีผลลพัธไ์ม่เกิน  5 
 ขั้นที่  3  การบวกดว้ย  0 
 ขั้นที่  4  การบวกโดยใชเ้สน้จ านวนสมบตัิสลบัที่ 
 ขั้นที่  5  การบวกโดยใชส้มบตัิสลบัที่ 
 ขั้นที่  6  การบวกจ านวนที่มีตวัตั้งและผลลพัธไ์ม่เกิน  10 
 ขั้นที่  7  การบวกจ านวนที่มีผลลพัธไ์ม่เกิน  20 
 ขั้นที่  8  การบวก  3  จ านวนที่ตวัเลขเป็นเลขหลกัเดียว  โดยบวกทีละ  2  จ านวนก่อนบวก
กบัจ านวนที่สาม 
 ขั้นที่  9  การบวกโดยการใชส้มบติัการเปล่ียนกลุ่มเพือ่ช่วยใหก้ารบวกง่ายขึ้น 
 ขั้นที่  10  การบวกโดยใชส้มบติัการสลบัที่และเปล่ียนกลุ่มเพือ่ใหก้ารบวกง่ายขึ้น 
 ขั้นที่  11  การบวกจ านวนที่มีเลขสองหลกัที่ตวัตั้งและตวับวกเป็นจ านวนเตม็ 
 ขั้นที่  12  การบวกจ านวนที่มีสองหลกัโดยวธีิกระจายไม่มีตวัทด 
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 ขั้นที่  13  การบวกจ านวนที่มีเลขสองหลกัโดยวธีิกระจายที่มีตวัทด 
 ขั้นที่  14  การบวกจ านวนที่มีเลขสองหลกัโดยวธีิลดัไม่มีตวัทด 
 ขั้นที่  15  การบวกจ านวนที่มีเลขสองหลกัโดยวธีิลดัที่มีตวัทด 
 ขั้นที่  16  การบวกที่มีจ  านวน  ที่มีเลขสามหลกัขึ้นไป  ก็เรียงล าดบัเน้ือหาเหมือนกบัเลข
ตามที่กล่าวมาแลว้ 
 สรุปไดว้า่  การบวกเป็นทกัษะพื้นฐานที่ส าคญัและจ าเป็นส าหรับมนุษยท์ุกคนส าหรับใช้
เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวติประจ าวนั  เช่น   เป็นเคร่ืองมือในการซ้ือขาย  การแลกเปล่ียนส่ิงของ  
ท  าให้ทราบประมาณส่ิงของที่น ามารวมกนัเป็นความรู้พื้นฐานที่จะท าให้เขา้ใจเร่ืองการลบ  และ           
การคูณต่อไป 
 

 แนวคดิเกี่ยวกับการลบ 
 ก่อนที่จะเรียนเร่ืองลบ  นักเรียนจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับจ านวนและการบวก 
มาดีแลว้  เพราะการลบเป็นการกระท าตรงขา้มกบัการบวก   ความหมายของการลบ 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (อา้งในลาวรรณ  สุดสิน  2547 :  
58 - 59) ไดส้รุปถึงวธีิการอธิบายความหมายของการลบวา่  กระท าได ้ 3  วธีิคือ 
 1.  การน าออกหรือเอาออก(การหาว่าเหลือเท่าไร) การน าเอาจ านวนหน่ึงหักออกจาก
จ านวนทั้งหมดแลว้หาจ านวนที่เหลือ 
 2.  การเปรียบเทียบ(การหาผลต่าง) เป็นการเปรียบเทียบจ านวน  2  จ านวนว่าต่างกัน 
อยูเ่ท่าไรหรือมากนอ้ยกวา่กนัเท่าไร 
 3.  การเพิ่มเขา้(การหาว่าตอ้งน ามาเพิ่มอีกเท่าไร)  เป็นการหาจ านวนที่น ามารวมกัน
จ านวนที่มีอยูแ่ลว้ใหไ้ดเ้ท่ากบัจ านวนที่ตอ้งการ 
  

 ความส าคญัของการลบ 
 ในวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าการลบเป็นวิธีการกลบักนั(Inverse  Operation) ของการบวก
ฉะนั้นวธีิการคิดแกปั้ญหาที่เก่ียวกบัการลบทุกประเภทยอ่มอธิบาย  โดยวิธีการบวกไดเ้สมอ  ดงันั้น
ความส าคญัของการลบจึงมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติประจ าวนัเหมือนกบัการบวกดงัที่กล่าวมา 
 

 วิธีสอนลบ 
 ในการสอนลบครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ของเน้ือหาเร่ืองการลบ  
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ดว้ย  เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ   
การฝึกทกัษะการลบให้เรียงล าดบัจากง่ายไปหายากซ่ึงวิธีการจดัล าดบัขั้นการเรียนรู้เพิ่มความยาก   
ทีละนอ้ยน้ีเป็นจิตวทิยาพื้นฐานที่จ  าเป็นของการเรียนรู้  นอกจากน้ีวิธีการดงักล่าวยงัช่วยให้นักเรียน
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สนใจและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  ล าดบัขั้นการเรียนรู้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองการลบ 
ไดแ้บ่งเน้ือหาการลบเป็นขั้นยอ่ยๆดงัน้ี 
 ขั้นที่  1  การลบเลขหลกัเดียวตวัตั้งไม่เกิน  5  เช่น 
 5 – 2  =   
 4 – 2  =   
 3 – 1  =   
 ขั้นที่  2  การลบเลขหลกัเดียวโดยตวัลบเป็นศูนยห์รือค าตอบเป็นศูนย ์ เช่น 
 3 – 0  =   
 5 – 0  =   
 3 – 3  =   
 ขั้นที่  3  การลบเลขหลกัเดียวตวัตั้งไม่เกิน  10  เช่น 
 9 – 5  =   
 10 – 6  =   
 8 – 3  =   
 ขั้นที่  4  การลบโดยใชเ้สน้จ านวน  เช่น  6-3= 
 ขั้นที่  5  การลบที่ตวัตั้งและตวัลบไม่เกิน  20 
 20 – 10  =   
 15 – 7  =   
 19 – 8  =   
 19 – 1  =   
 ขั้นที่  6  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบวกและการลบ 
 9 + 5  =   
 14 – 5  =   
 14 – 9  =   
 ขั้นที่  7  การลบที่ตวัตั้งและตวัลบเป็นเลขจ านวนเตม็  10  เช่น 
 40 – 30  =   
 50 – 30  =   
 30 –  =  10 
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 ขั้นที่  8  การลบที่ตวัตั้งเป็นเลขสองหลกั  ตวัลบเป็นตวัเลขหลกัเดียว  แต่มีค่าไม่เกิน 
หลกัหน่วยของตวัตั้ง  โดยวิธีกระจายและวธีิลดั  เช่น 
 45 – 4  =  (40 + 5) – 4  =  40 + (5 – 4)  =  40 + 1  =  41 
 ขั้นที่  9  การลบที่ตวัเลขเป็นเลขสองหลกั  ตวัลบเป็นจ านวนเตม็  10  เช่น 
 45 – 20  =   
 37 – 10  =   
 ขั้นที่  10  การลบที่ตวัตั้งและตวัลบเป็นเลขสองหลกัโดยวธีิกระจายและวธีิลดั 
 (เลขหลกัหน่วยตวัตั้งมากกวา่หลกัหน่วยตวัลบ) เช่น  44 – 23  =   
  วธีิการกระจาย   วธีิลดั 
 40 + 4       44 
 20 + 3       23 
 20 + 1  =  21     21 
 ขั้นที่  11 การลบที่มีตวัตั้งและตวัลบเป็นเลขสองหลกัโดยวธีิกระจายและวธีิลดั 
(เลขหลกัหน่วยตวัลบมากกวา่เลขหลกัหน่วยตวัตั้ง  เช่น  85 – 37  =   
 วธีิกระจาย    วธีิลดั 
 85  =  70 + 15   85 
 37  =  30 + 7    37 
 40 + 8 =  48    48 
 ขั้นที่  12  การลบที่ตวัตั้งและตวัลบเป็นเลขมากกวา่สองหลกั  การเรียงล าดบัเน้ือหา 
ก็เหมือนกบัเลขสองหลกัตามที่กล่าวมาแลว้ 
 สรุปไดว้า่  การลบมีความจ าเป็นส าหรับมนุษยท์ุกคน  เพราะเป็นทกัษะพื้นฐานและใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต  ดังนั้นการสอนการลบนั้นครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเน้ือหาเทคนิคการสอนและตวัผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง  จึงจะท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ส าหรับเน้ือหาคณิตศาสตร์นั้นควรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  ซ่ึงวิธีการจดัล าดับขั้นการเรียนรู้ 
เพิ่มความยากทีละน้อยน้ีเป็นจิตวิทยาพื้นฐานที่จ  าเป็นในการเรียนรู้ทั้งยงัช่วยให้นักเรียนสนใจ 
และประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ย 
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เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง   
 

 งานวิจัยในประเทศ  
 กึกกอ้ง  บุญจนัทร์  (2557 : บทคดัยอ่)  รายงานการพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีที่  5 ชุด เศษส่วนชวนคิด   
โรงเรียนราษฎร์นิรมิต อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  การศึกษาคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน โดยใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วน 
ชวนคิด ที่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วน 
ชวนคิด เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนดว้ยการพฒันา 
แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ชุดเศษส่วน  ชวนคิด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วน  
ชวนคิด กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 32 คน ไดม้าโดยการเลือก 
แบบเจาะจง จ านวน 1 หอ้งเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนราษฎร์นิรมิต อ าเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา 
เขต 2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มี 4 ชนิด ประกอบดว้ย แบบฝึกทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วนชวนคิด 
จ านวน 18 เร่ือง เร่ืองละ 1 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จ  านวน 18 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก 1 ชุด จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงมีค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.64 ความเช่ือมั่นทั้งฉบบัมีค่าเท่ากับ 0.71 และแบบวดั    
ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วนชวนคิด จ  านวน 15 ขอ้ ซ่ึงสร้างขึ้น โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบลิเคอร์ท คือ มีความพงึพอใจมากที่สุด มีความพงึพอใจมาก  
มีความพงึพอใจปานกลาง มีความพงึพอใจนอ้ย มีความพงึพอใจนอ้ยที่สุด สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t-test 
(Dependent) ผลการศึกษา พบวา่  
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 1.  แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วนชวนคิด มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.14/84.79 สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไว ้ 
              2.  ค่าดชันีประสิทธิผล  ของการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
ทางคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วนชวนคิด เท่ากบั 0.7747  
ซ่ึงหมายความวา่ มีความรู้ดา้นทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เพิม่ขึ้นจากก่อนเรียน 
ร้อยละ 77.47  
                3.  มีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ที่ระดบั .05  
                4. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วนชวนคิด โดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์พงึพอใจมากที่สุด  
โดยสรุปแลว้แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ชุด เศษส่วนชวนคิด มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมอยา่งยิง่ สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดดี้ยิง่ขึ้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปใชป้ระกอบกิจกรรม 
การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจตคติ                 
ที่ดีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

วชัราภรณ์  คลา้ยชม  (2551 : บทคดัยอ่)  รายงานผลการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการคิด
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ                     
กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์ การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแก้โจทย ์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  3 และ                 
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากร 
ที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สังกัด        
กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ  านวนทั้งส้ิน 240 คน โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง ที่ได้จากการ       
สุ่มแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551   
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ  านวน 26 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ ศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบดว้ย
แบบฝึกจ านวน 6 เล่ม คู่มือการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
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ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบวดัความพงึพอใจที่มีต่อแบบฝึกทกัษะกระบวนการคดิ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 10 ขอ้   
ผลการศึกษา พบวา่         
 1.  แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ผูร้ายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไวโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 82.94 /82.95 
แสดงวา่  แบบฝึกทกัษะ  ทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปใช ้ 
                2. คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบวา่ ไดค้ะแนน  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
                3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหา 
คณิตศาสตร์ในภาพรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑพ์งึพอใจมากที่สุด  

เจียรนยั  จนัขนุทด (2556 : บทคดัยอ่)  รายงานการพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
โจทยปั์ญหาระคน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5            
(วดัดาวเรือง) สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี อ  าเภอเมืองสระบุรี จังหวดัสระบุรี  
มีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหา
ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75             
(2) เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทกัษะพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์โจทยปั์ญหา
ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
แบบฝึกเสริมทกัษะพฒันาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหาระคน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ (5) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยั คือ นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 13 คน 
ซ่ึงเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถาม               
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติทางการวจิยั ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบด้วยค่าที  ผลการวิจยั พบว่า (1) แบบฝึกเสริมทกัษะ
พฒันาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 75  คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 84.10            
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้ งไว  ้(2) ประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะพฒันาทักษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์โจทยปั์ญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คือ 0.7687 หมายความวา่ นกัเรียนมีความรู้เพิม่ขึ้น 0.7687 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.87   
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(3) การเปรียบเทียบกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ผูเ้รียนมี
คะแนนก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 9.38 คะแนน และมีคะแนนหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากับ 25.23 คะแนน 
คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05  (4) ความพึงพอใจของ
นกัเรียนที่ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์โจทยปั์ญหาระคน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (5) เจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์โจทยปั์ญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ชยุตรา  วฒันวงศ์สุโข  (2557 : บทคดัย่อ)  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนค่ายธนะรัชต ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่สร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการ
คิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อแบบ
ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน            
ค่ายธนะรัชต ์ สังกดัเทศบาลต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2557  จ านวน 2 หอ้งเรียน จ านวน 50  คน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนค่ายธนะรัชต ์               
จ  านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 18 คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคือ แผนการจดัการเรียนรู้             
สร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ         
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                                    
ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC ) ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ 
แอลฟ่า  ทดสอบค่าที (t-test ) และการวเิคราะห์เน้ือหา  สรุปผลการศึกษาพบวา่  (1) แบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.75/89.17 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด 
คือ 80/80  (2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนค่ายธนะรัชต ์ที่เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ   
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .01  (3) ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ที่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
( X  = 3.97, S.D. = 0.79) 

อภิรัตน์  สืบสุนทร (2550 : บทคดัยอ่) การพฒันาทกัษะกระบวนการคิดดว้ย “เลขหางหมา
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้     
แบบสังคมแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน                 
ชุมชนหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3  การศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันากระบวนการคิดเลขเร็ว โดยใช้แบบฝึกพฒันาทกัษะการคิด
สร้างสรรคด์้วย “เลขหางหมาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
ชุมชนหนองเม็ก (2) เพื่อแก้ปัญหานักเรียนจ าสูตรคูณไม่ได้โดยไม่ตอ้งท่องจ า (3) เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก โดยใช้
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบสงัคมแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มประชากรที่ใช้
ในการวิจยัคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง 
จงัหวดัขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2550 จ านวนนักเรียน             
ที่ใชศึ้กษาคร้ังน้ี 22 คน นวตักรรมที่ใชใ้นการพฒันาคือ แบบฝึกพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรคด์ว้ย 
“เลขหางหมาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าประสิทธิภาพ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  ผลการวิเคราะห์ผลต่างของค่าเฉล่ีย
ของคะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบสังคมการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ( X  = 8.95 )                       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2               
เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนแตกต่างกบั
คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (t = 21.62 > 2.50)  จากผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ และนวตักรรม  ที่ผูร้ายงานสร้างขึ้น
โดยผา่นผูเ้ช่ียวชาญ มีคุณภาพเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหากลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถน ามาพฒันาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลการเรียนในระดับ      
ที่สูงขึ้นไดจ้ริง  
 สิริลกัษณ์  ทองรักษ ์(2550 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์   
เร่ือง การคูณ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบวา่ 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในภาพรวมคุณภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  พบว่า  แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากบัร้อยละ 84.37/83.81   ซ่ึงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก  าหนด  เม่ือพจิารณาเป็นรายแบบฝึก พบว่า  แบบฝึกมีประสิทธิภาพ  ผ่านเกณฑท์ุกชุด  
โดยแบบฝึกที่มีค่าร้อยละสูงสามล าดบัแรก  คือ แบบฝึกชุดที่ 1  มีประสิทธิภาพสูงสุด  เท่ากบัร้อยละ       
87.62  รองลงมาไดแ้ก่  แบบฝึกชุดที่ 5  ร้อยละ 87.14 แบบฝึกชุดที่ 2 ร้อยละ 84.29  ตามล าดบั 
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.57  และ 25.14  ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงั
การใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนร้อยละ 38.57 
 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  พบว่า  ในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            
ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 พรพรรณ  ขวญัศรี  (2552: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการแก้
โจทยปั์ญหา  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจ านวนนบั  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
โรงเรียนเทศบาลวดัราประดิษฐ์  อ  าเภอปากพนัง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผลการศึกษา  พบว่า  
แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณและการหารจ านวนนับ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  86.80/89.80  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80  
ที่ต ั้งไว ้  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั .01 
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 ธนวรรณ  ฤกษฉ์ายี (2552 : 67) ไดศ้ึกษา  การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจยั  พบว่า  แบบฝึกเสริมทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 84.18/81.14                    
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนดไว ้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั .01  และมีความกา้วหนา้หลงัการเรียนรู้ ร้อยละ 41.82 
 วราภรณ์  นิลดา (2553: 68) ได้สร้างชุดฝึกทักษะการคิดค านวณ  เร่ือง การบวก  ลบ
จ านวน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั  เป็นนักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  สังกัด
ส านักงานศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี จ  านวน  30  คน  ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  
Random  Sampling) ผลการวิจยั  พบว่า  ชุดฝึกทกัษะการคิดค านวณ  เร่ืองการบวก  ลบจ านวน  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพกับ 82.20/81.40  ซึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน  80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะการคิดค านวณ  เร่ืองการบวก  ลบจ านวน
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะสูงกว่าก่อนใชชุ้ดฝึกอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิตที่ระดบั .01 
 จากที่ไดศ้ึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ งานวิจยัในประเทศ  จะเห็นว่าส่วนมาก  
จะเป็นงานวจิยัที่เก่ียวกบัความสามารถทกัษะความเขา้ใจในการคิดค านวณ  ในดา้นการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การใชชุ้ดฝึก  แบบฝึก  หรือ แบบฝึกเสริมทกัษะ  รวมทั้ง  เทคนิควิธีการสอน  เป็นตน้  
ซ่ึงผลการวิจยัส่วนใหญ่  สรุปว่า ชุดฝึกทกัษะ  แบบฝึก  หรือแบบฝึกเสริมทกัษะ  จะช่วยให้ผูเ้รียน       
มีทกัษะในการเรียนรู้มากขึ้นจึงสรุปไดว้่า  กระบวนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นจ าเป็นตอ้งใช้
ส่ือประกอบการเรียนรู้ เพราะส่ือ  ตอ้งใช้ในการฝึกฝนบ่อย ๆ ประจ า  เช่น แบบฝึกหรือชุดฝึก
คณิตศาสตร์  แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ที่ใชน้อกเวลาเรียน เพือ่ฝึกทกัษะใหน้กัเรียนมี 
ความคล่องแคล่ว  ฝึกการคิดค านวณมาก ๆ  รู้จกัการแก้ปัญหา จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงขึ้น  สามารถน าทกัษะไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
                        ตวัแปรตน้                                                                         ตวัแปรตาม 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ภาพประกอบ  3  แสดงกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    1. ความสามารถดา้นการคิดคล่องและ                  
คิดหลากหลาย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

    2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ
เพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง  การบวก ลบ 
จ านวนนบั 

 
 

 
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  
เพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด 
เร่ือง  การบวก ลบ จ านวนนบั 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 


