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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยแบงออกเปนดานตางๆ  ดังนี ้
  2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร 
   2.1.1 การบวก 
   2.1.2 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   2.1.3 มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
   2.1.4 คําอธิบายรายวชิา 
   2.1.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
   2.1.6 พัฒนาทกัษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร  
  2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการจดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT 
   2.2.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนรูแบบ 4 MAT 
   2.2.2 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดกจิกรรมการสอนแบบ 4 MAT 
  2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
   2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
   2.3.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
    2.3.3 สาเหตุที่ทําใหเกดิปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
   2.3.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับความสนใจในการเรียนวิชาคณติศาสตร 
   2.4.1 ความหมายของความสนใจ 
   2.4.2 ลักษณะของความสนใจ 
   2.4.3 สาเหตุที่ทําใหเกดิความสนใจในการเรียนรู 
   2.4.4 องคประกอบที่เกีย่วของกับความสนใจในการเรยีนรู 
   2.4.5 ความสนใจกับการเรยีนการสอน 
   2.4.6 วิธีการสรางความสนใจในการเรยีนรู 
   2.4.7 การสงเสริมความสนใจ 
   2.4.8 การวัดความสนใจ 
   2.4.9 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสนใจ 
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  2.5 เอกสารเกีย่วกับการหาประสิทธิภาพของแผนการสอน 
 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร 
 
 2.1.1 การบวก 
  ความหมายของการบวก การบวกเปนเนื้อหาหนึ่งในหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา  ซ่ึงเปนเนื้อหาที่นักเรียนสามารถที่จะเรียนได  การสอนการบวก  ควรจะมีลําดับ 
การเรียนรูโดยเริ่มจากรูความหมายของการบวก  จะทําใหเด็กเขาใจความคิดรวบยอดของการบวก  
ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบวกไวดังนี้ 
  ประยูร  อาษานาม (2537) ไดใหความหมาย  การบวก วาเปนการนําจํานวนสองจํานวน
มารวมกัน   จํานวนที่ไดจากการรวมสองจํานวนเขาดวยกัน   เ รียกวา   ผลบวก   สัญลักษณ 
ที่แสดงการรวมกัน  เรียกวา  เครื่องหมายบวก 
  ดวงเดือน  ออนนวม (2535) การบวก หมายถึง  การนําจํานวนสองจํานวนหรือมากกวา
มารวมกัน เพื่อหาวาจํานวนทั้งหมดเปนเทาไร จํานวนสองจํานวนนี้ตองเปนสมาชิกของเซตแตละ
เซตที่ไมมีสมาชิกรวมกัน  สัญลักษณแสดงการบวก  คือ  “+” 
  วรรณี  โสมประยูร (2537)  การบวก  หมายถึง  การกระทําของจํานวน โดยวิธีการนํา
จํานวนสองจํานวนมารวมกัน  จํานวนที่ไดจากการรวมสองจํานวนเขาดวยกันนี้เรียกวา  ผลรวมหรอื
ผลบวก  สัญลักษณที่แสดงการรวมกัน  เรียกวา  เครื่องหมายบวก 
 จากความหมายของการบวกขางตน  สรุปไดวา  การบวกเปนการรวมกันของจํานวนสอง
จํานวน  หรือมากกวามารวมกัน  จํานวนที่ไดจากการรวมกัน  เรียกวา  ผลบวก  สัญลักษณที่แสดง
การรวมกัน  เรียกวา  เครื่องหมายบวก 
 
 2.1.2 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  คูมือสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สสวท. (2546 : 1) ระบุวาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนเนื้อหาและกระบวนการเรียนรูทาง
คณิตศาสตรที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถตามที่กําหนดไวในจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
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  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย  สาระการเรียนรูหลักดังนี้ 
   สาระที่  1  จํานวนและการดํา เนินการเปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหา 
เกี่ยวกับเรื่อง  ระบบ  จํานวน  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจํานวน  เศษสวน  ทศนิยม  การบวก  การลบ   
การคูณ และการหาร 
   สาระที่  2 การวัด   เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวัด 
ความยาว  การชั่ง  การตวง  การหาพื้นที่  การหาปริมาตร  ทิศ  แผนผัง  เวลา  วัน  เดือน  ปและเงิน 
   สาระที่  3  เ รขาคณิต   เปนสาระพื้นฐานที่ มี ขอบข าย เนื้ อหา เกี่ ยวกับ เรื่ อง   
รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  รูปเรขาคณิตสองมิติ  และรูปเรขาคณิตสามมิติ 
   สาระที่  4 พีชคณิต  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องจํานวน  
เชน  สมการแบบรูป  (pattern) 
   สาระที่  5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน   เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขาย
เนื้อหา  เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ  แผนภูมิ  กราฟ  การนําเสนอขอมูล
และความนาจะเปนเบื้องตน 
   สาระที่  6 ทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขาย
เนื้อหาเกี่ยวกบัทักษะ / กระบวนการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือ  ความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ  การเชื่อมโยงและความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  การจัดโครงสรางสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สถานศึกษาควรจัดใหมีความ 
ตอเนื่องและสัมพันธกันทุก ๆ สาระ  โดยที่เนื้อหาที่จัดในแตละสาระควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน  ไดลงมือปฏิบัติจริงพรอมทั้งมีการสอดแทรก และปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม   
คานิยม และเจตคติที่ดีตลอดเวลา  การจัดเนื้อหาสาระในแตละระดับชั้น  ควรจัดใหสอดคลอง
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน  เนื้อหาที่จัดไวจะมีลักษณะทบทวนความรูเดิม  แลวจึง
เพิ่มรายละเอียดของเนื้อหานั้นๆ  ใหเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
 
 2.1.3 มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
  คูมือครูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สสวท. (2546 : 2)  กลาวถึงมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรไววา 
  มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนเปาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร
พื้นฐานของผู เ รียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  รวมทั้งเปนแนวทางในการกํากับ          
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ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเปนหลักในการเทียบโอนความรู  
และประสบการณจากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรแตละมาตรฐานไดจัดใหอยูภายใตสาระการเรียนรูหลัก  
ดังนี้ 
   สาระที่  1  :  จํานวนและการดําเนินการ 
    มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช 
          จํานวนในชีวิตจริง 
    มาตรฐาน ค 1.2 :  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ 
          ความสัมพนัธระหวางการดําเนินการตาง ๆ  และสามารถ   
                                                        ใชการดาํเนินการในการแกปญหาได 
    มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
    มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติที่เกี่ยวกับ 
                                                        จํานวนไปใชได 
   สาระที่  2  :  การวัด 
    มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
    มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
    มาตรฐาน ค 2.3 :  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
   สาระที่  3  :  เรขาคณิต 
    มาตรฐาน ค 3.1 :  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
    มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ   
                                                        (spatial reasoning)  และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต  
                                                        (geometric mode)  ในการแกปญหาได 
   สาระที่  4  :  พีชคณิต 
    มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern)  ความสัมพันธและ 
                                                       ฟงกชันตาง ๆ  ได 
    มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจําลองทาง 
                                                        คณิตศาสตรอ่ืน ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนแปล 
                                                        ความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
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   สาระที่  5  :  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
    มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
    มาตรฐาน ค 5.2 : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนใน  
                                                        การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
    มาตรฐาน ค 5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการ         
                                                        ตัดสินใจและแกปญหาได 
   สาระที่  6  :  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
    มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
    มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใหเหตุผล 
    มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง 
         คณิต ศาสตรและการนําเสนอ 
    มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทาง  
         คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  ได 
    มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
 2.1.4 คําอธิบายรายวิชา   
  สาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตรโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  เวลา  200  ชั่วโมง 
   ศึกษาจํานวนนับ  1  ถึง  100  และ  0  การใชตัวเลขฮินดูอารบิก   และตัวเลขไทย  
เขียน  แสดงจํานวน  หลักหนวย  หลักสิบ  หลักรอย  คาของตัวเลขในแตละหลัก  และการใช  0  
เพื่อยึดตําแหนงของหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจํานวนการใชเครื่องหมาย   

=,  ≠,   >,  <    การเรียงลําดับจํานวน  การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน  100  ความหมายของ
การบวกเครื่องหมาย  +  การหาผลบวกและโจทยปญหาการลบจํานวนที่  ตัวตั้งไมเกิน  100   
ความหมายของการลบ  เครื่องหมาย  -    การหาผลลบและโจทยปญหา  ความสัมพันธระหวาง 
การบวกและการลบแบบรูปและความสัมพันธ  การเขียนประโยคสัญลักษณ  การบวก  ลบ  ระคน  
และโจทยปญหา  จํานวนคู  จํานวนคี่  และการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจาก
การคิดคํานวณ 
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   ศึกษาการวัดความยาว  ความสูง  และระยะทาง  โดยใชเครื่องมือที่มีหนวยไมใช
หนวยมาตรฐานการเปรียบเทียบความยาว   ความสูง  โดยใชหนวยกลางการคาดคะเนความยาว  
ความสูง  และระยะทางโดยใชสายตาแลวเปรียบเทียบกับหนวยที่ไมใชมาตรฐาน 
   ศึกษาการชั่งโดยใชเครื่องชั่งที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน  การเปรียบเทียบ 
น้ําหนักโดยไมใชเครื่องชั่งมาตรฐาน  การเปรียบเทียบน้ําหนักของสิ่งตางๆ  โดยเปรียบเทียบจํานวน
หนวยน้ําหนักที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  การคาดคะเนน้ําหนักโดยยกสิ่งของแลวเปรียบเทียบกับ
หนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
   ศึกษาการตวงโดยใชเครื่องตวงที่มีหนวยไมใชมาตรฐาน  เชน  แกว  ขวด  กระปอง
นม  ความจุของภาชนะตางขนาดกันโดยการตวง  การเรียงลําดับปริมาตรหรือความจุโดยใชสายตา
เทียบกับหนวยที่ไมใชมาตรฐาน 
   ศึกษาเวลาวาง   ชวงเวลาที่ สัมพันธกับเหตุการณหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน  ชื่อวันในสัปดาหและการเรียงลําดับชื่อวัน  การอานปฏิทิน  ชื่อเดือนในหนึ่งป  การ
เรียงลําดับชื่อเดือนและจํานวนวันในแตละเดือน 
  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการทางคณิตศาสตร  
กระบวนการสังเกต  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการกลุม  กระบวนการเรียนรูรวมกัน  มี
กระบวนการคิดสรางสรรค  การคิดคํานวณ  และกระบวนการเรียนรูอ่ืน ๆ  ที่หลากหลาย  เพื่อให   
ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองตามศักยภาพ  สามารถนําเสนอผลการเรียนรูของตนเอง  ดวย
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผล  มีความตระหนักในคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  รวมถึง
การมีวินัยในการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  มีความละเอียดรอบคอบ  รับผิดชอบตอตนเอง  
พรอมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปสรรคสรางชิ้นงาน และประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
 2.1.5 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป   
  จากหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  ชวงชั้น
ที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  (2546 : 105 – 118) 
 สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ของผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  วิชาคณิตศาสตร และ
มาตรฐานชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที1่ ของโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธริาชรังสฤษฎิ์  ดังแสดงใน
ตาราง 1 
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ตาราง  1   ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  วชิาคณิตศาสตร  โรงเรียนอนบุาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
 รหัส  ค 1  ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1   จํานวนน้ําหนัก / หนวยกิต  5 
 

ลําดับที่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
รหัสมาตรฐาน 

ชวงชั้นที่เกี่ยวของ 
 สาระที่  1  จํานวนและการดาํเนินการ  
1 1. เมื่อกําหนดจํานวน  1 – 100  และ  0  จากของจริงหรือรูปภาพ

แสดงสามารถบอกจํานวนไดถูกตอง 
มฐ. ค  1.1 

2 2. เมื่อกําหนด  1 – 100  และ  0  ให  สามารถอานเขียนตวัหนงัสือ
และตัวเลข  แสดงจํานวนไดถูกตอง 

มฐ. ค  1.1 

3 3. เมื่อกําหนด  1 – 100  และ  0  ให  สามารถเขียนในรูปของ 
การกระจายไดถูกตอง  

มฐ. ค  1.1 

4 4. เมื่อกําหนด  1 – 100  ให  2  จํานวน  สามารถเปรียบเทียบ
จํานวนไดถูกตอง 

มฐ. ค  1.1 

5 5. สามารถเรียงลําดับจํานวนนบัไมเกิน  100  โดยเพิ่มขึ้น  หรือ 
ลดลงทีละ 1  ไดถูกตองแมนยํา 

มฐ. ค  1.1 

6 6. เมื่อกําหนดโจทย  การบวก  การลบ  ที่มีผลลัพธและตัวตั้ง 
ไมเกิน  100  ใหแลวสามารถหาคําตอบพรอมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและแสดงวิธีทําไดถูกตอง 

มฐ. ค  1.2 

7 7. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  การลบ  ที่มีผลลัพธ และตัวตั้ง
ไมเกิน  100  ใหสามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบและแสดง 
วิธีทําไดถูกตอง 

มฐ. ค  1.2  

8 8. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  ลบระคน  ใหสามารถวิเคราะห
โจทยหาคําตอบและแสดงวธีิทําไดถูกตอง 

มฐ. ค  1.2  

9 9. เมื่อกําหนดการบวก  ลบ  ทีม่ีตัวตั้งและผลลัพธ  ไมเกิน  100  ให
และสามารถหาคําตอบพรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตสุมผล 

มฐ. ค  1.3 

10 10. สามารถนับทีละ  1, 2, 3, 4, 5,……,10  ไดถูกตอง มฐ. ค  1.4 
11 11. เมื่อกําหนดจํานวนนับ  ไมเกิน  100  ใหสามารถเขียนใน 

รูปกระจายไดถูกตอง 
มฐ. ค  1.4 
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ตาราง  1 (ตอ) ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปวิชาคณิตศาสตร  โรงเรียนอนุบาลวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎิ์ 
 รหัส  ค 1  ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1   จํานวนน้ําหนัก / หนวยกิต  5 
 

ลําดับที่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
รหัสมาตรฐาน 

ชวงชั้นที่เกี่ยวของ 
12 12. เมื่อกําหนด  จาํนวนนับ  0 -  100  ให  สามารถจําแนกเปนคูและ

จํานวนคี่ไดถูกตอง 
มฐ. ค  1.4 

 สาระที่  2  การวัด  
13 1. สามารถวัดความยาว  ความสูง  โดยใชเครือ่งมือวัดที่มีหนวย   

ไมใชหนวยมาตรฐาน และบอกความยาว และความสูงได 
มฐ  ค  2.1 

14 2. สามารถวัดน้ําหนัก  โดยใชเครื่องวัดที่มีหนวยไมใชหนวย 
มาตรฐานได 

มฐ  ค  2.1 

15 3. สามารถวัดปริมาตรโดยใชเครื่องมือที่มีหนวยวัดที่ไมใช 
มาตรฐาน  เชน  แกว  กระปองได 

มฐ  ค  2.1 

16 4. สามารถบอกไดวา  กจิกรรมหรือเหตุการณนั้นกระทําหรือ 
เกิดขึ้นในชวงเวลาใดถูกตอง 

มฐ  ค  2.1 

17 5. สามารถบอกจํานวนวัน  ในหนึ่งสัปดาหและช่ือวันในสปัดาห 
ไดถูกตอง 

มฐ  ค  2.1 

18 6. สามารถเขียน  ช่ือ  เดือน ในปหนึ่ง และบอกจํานวนวัน 
ไดถูกตอง 

มฐ  ค  2.1 

19 7. สามารถบอกชวงเวลาในแตละชวงได มฐ  ค  2.2 
20 8. สามารถอานปฏิทินในแตละเดือนได มฐ  ค  2.2 
21 9. สามารถเปรียบเทียบความยาว  สูง  และระยะทางเปน 

หนวยกลางได 
มฐ  ค  2.2 

22 10. สามารถเปรียบเทียบของเหลวที่ตวงได  โดยใชเครื่องมอื 
ไมมาตรฐานได 

มฐ  ค  2.2 

23 11. สามารถเปรียบเทียบของเหลวที่ตวงได  โดยใชเครื่องมอื 
ไมมาตรฐานได 

มฐ  ค  2.2 
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ตาราง  1 (ตอ) ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปวิชาคณิตศาสตร  โรงเรียนอนุบาลวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎิ์ 
 รหัส  ค 1  ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1   จํานวนน้ําหนัก / หนวยกิต  5 
 

ลําดับที่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
รหัสมาตรฐาน 

ชวงชั้นที่เกี่ยวของ 
 สาระที่  3  เรขาคณิต  

24 1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  สองมิติ และสามมิต ิ มฐ  ค  3.1 
25 2. จําแนกรูปเรขาคณิตสองมิติจากภาพ มฐ  ค  3.1 
26 3. บอกชื่อรูปเรขาคณิต  สามเหลี่ยม  ส่ีเหล่ียม  วงกลม  จากภาพได มฐ  ค  3.2 
 สาระที่  4  พีชคณิต  

27 1. บอกแบบรูปและความสัมพนัธของลําดับจํานวนได มฐ  ค  4.1 
28 2. สังเกตและจดัลําดับ  หาความสัมพันธของรูปเรขาคณิต มฐ  ค  4.1 
29 3. วิเคราะหและเขียนสถานการณใหอยูในรูปประโยคสัญลักษณ  

การบวก  การลบ  โจทยปญหาระคนได 
มฐ  ค  4.2 

 สาระที่  6  ทักษะ / กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
30 1. สามารถใชกระบวนการแกปญหาที่กําหนดใหไดถูกตอง มฐ  ค  6.1 
31 2. สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในชีวิตประจาํวัน 

ไดถูกตอง 
มฐ  ค  6.1 

32 3. สามารถบอกเหตุผลประกอบการตัดสินใจหาคําตอบไดถูกตอง มฐ  ค  6.2 
33 4. ศึกษาโจทยปญหา  แลวสมารถแสดงรูปประโยคสัญลักษณ 

ไดถูกตอง 
มฐ  ค  6.3 

34 5. สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ  ทางคณิตศาสตรไดถูกตอง มฐ  ค  6.4 
35 6. มีความคิดริเร่ิม  สรางสรรคในการทํางานอยางมีเหตุผล มฐ  ค  6.5 

 
 2.1.6 แนวการพัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  สสวท. (2546 : 10 – 23) ระบุวา 
หลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานดานทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรไว ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่
ผูสอนตองสอนใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูใหไดมาตรฐานดานทักษะ / กระบวนการทาง
คณิตศาสตรตอไปนี้ 
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   1) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการแกปญหา 
    2) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการใหเหตผุล    
   3) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและ 
การนําเสนอ 
   4) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร และ 
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 
   5) การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   1) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการแกปญหา 
    การสอนใหผูเรียนเกิดทักษะ / กระบวนการในการแกปญหา  นับวาเปนเรื่อง 
ยากพอสมควรสําหรับผูสอน  ผูเรียนสวนใหญจะพัฒนาไดดีในทักษะการคิดคํานวณ  แตเมื่อพบ
โจทยปญหามักจะมีปญหาในเรื่องของทักษะการอานทําความเขาใจโจทย  การวิเคราะหโจทย  
รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดในการแกปญหานั้นผูเรียนที่มีการพัฒนาทักษะ / กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไดดี สวนใหญจะเปนผูที่มีประสบการณในการแกปญหา ซ่ึงมีโอกาสไดฝกฝนทักษะ
ตาง ๆ  ที่ใชในการแกปญหา  เชน  การอาน  การแปลความจากขอความหรือภาษาที่กําหนดใหเปน
ภาษาทางคณิตศาสตรและไดพัฒนาความคิดโดยใชเหตุผลดวย 
    การสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ / กระบวนการแกปญหา  ผูสอนตองใหโอกาส 
ผูเรียนไดคิดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ  จัดสถานการณหรือปญหาหรือเกมที่นาสนใจ  ทาทายให
อยากคิด  เร่ิมดวยปญหาที่เหมาะกับศักยภาพของผูเรียนแตละคนหรือผูเรียนแตละกลุม  โดยเริ่มจาก
ปญหาที่ผูเรียนสามารถใชความรูที่เรียนแลวมาประยุกต  จากนั้นจึงใหสถานการณหรือปญหาท่ี 
แตกตางออกไปเรื่อย ๆ  ในกรณีที่ผูเรียนบางคนมีความสามารถสูงอาจใหปญหาที่ยากซับซอน  ตอง
ใหความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหลักสูตร 
    อยางไรก็ตามในการเริ่มตนการสอนที่ตองการใหผูเรียนไดกระบวนการเรียนรูเกิด
ทักษะในการแกปญหาผูสอนจะตองสรางพื้นฐานการเรียนรูใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
กระบวนการแกปญหาและฝกทักษะในการแกปญหา  กระบวนการแกปญหามี  4  ขั้นตอน  ดงันี้ 
     ขั้นที่  1  ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา   ตองอาศัยทักษะที่สําคัญ
และจําเปนอีกหลายประการ  เชน  ทักษะการอานโจทยปญหาคณิตศาสตร  ทักษะการแปล 
ความหมายทางภาษา  ซ่ึงผูเรียนควรวิเคราะหไดวา  โจทยกําหนดอะไรใหและโจทยตองการใหหา
อะไร 
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     ขั้นที่  2  วางแผนแกปญหา  ตองอาศัยทักษะการนําความรู  หลักการหรือ
ทฤษฎีที่เรียนรูมาแลว ทักษะการเลือกใชวิธีที่เหมาะสม เชน ใชการเขียนรูปหรือแผนภาพ  ใชตาราง
วิเคราะห  ใชการสังเกตหาแบบรูป  และความสัมพันธเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  ในบางปญหา
อาจใชทักษะการประมาณคา  คาดการณหรือคาดเดาคําตอบ  มาประกอบการวางแผน  ขั้นวางแผน
แกปญหาเปนขั้นตอนที่สําคัญ  ผูสอนควรหากลวิธีฝกวิเคราะหแนวคิดในขั้นนี้ใหมาก 
     ขั้นที่  3 ขั้นดําเนินการแกปญหาตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณหรือการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตร  ทักษะการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
     ขั้นที่  4  ขั้นตรวจสอบ  ตองอาศัยทักษะการคํานวณ  การประมาณคาํตอบ   
การพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน  (number sense)  หรือ
ความรูสึกเชิงปริภูมิ  (spatial sense) 
    การสอนที่ใชกระบวนการแกปญหาดังกลาวนี้  ผูสอนควรจัดกจิกรรมใหผูเรียน
เรียนรูอยางคอยเปนคอยไป และควรเริ่มจากปญหาที่งาย  ใกลตัวผูเรียนกอน  โดยกาํหนดประเด็น
ปญหาใหคิดและหาคําตอบเปนลําดับเรื่อยไปจนผูเรียนสามารถหาคําตอบได  หลังจากนั้นในปญหา
ตอๆ  ไป  ผูสอนคอยๆ  ลดคําถามชี้นําจนสุดทายเมื่อเหน็วาผูเรียนมีทกัษะในการแกปญหาเพียงพอ
แลว  กใ็หผูเรียนแกปญหาดวยตนเอง  เมื่อผูเรียนเขาใจกระบวนการแกปญหาแลว  อาจใหผูเรียนฝก
แกปญหาแตละปญหาดวยวธีิที่หลากหลาย 
 
ตัวอยาง   กําหนดสถานการณปญหา  “ไกกับกระตาย”  ดังนี ้
 

  พอเล้ียงไกและกระตายรวม  6  ตัว  นับขารวมกันได  16  ขา   
  พอเล้ียงไกและกระตายอยางละกี่ตัว 
 
     ผูสอนอาจใหผูเรียนแตละคนหาแนวคิดของตัวเอง หรืออาจจัดกิจกรรมกลุม
ชวยกันคิดก็ได  ซ่ึงปญหานีผู้เรียนสามารถหาคําตอบไดโดยใชวิธีตางกัน  เชน 
 
วิธีท่ี  1   ใชแผนภาพไดดังนี ้

1. เร่ิมวาดรูปวงร ี 6  รูป  แทนตวัไกและกระตาย 
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2. สมมติวาสัตวทุกตัวเปนไก  เขียนขาของทกุตัวเปน  2  ขา 
 
 

 
นับขาไดทั้งหมด  12  ขา 
 

3. แตขาทั้งหมดมี  16  ขา  ดังนั้นตองวาดขาเพิ่มอีก  4  ขา  โดยเพิ่มตวัละ  2  ขา  2  ตัว 
 
 

 
รูปที่มีขา  2  ขา  มี  4  รูป 
รูปที่มีขา  4  ขา  มี  2  รูป 
ดังนั้น  พอเล้ียงไก  4  ตัว  เล้ียงกระตาย  2  ตัว 

วิธีท่ี  2   ใชตารางวิเคราะห 
1. กําหนดจํานวนตัวของไก  และกระตายรวมกันเปน  6  ตัวกอน 
2. คอย ๆ  ลดหรือเพิ่มจํานวนตวัใหสอดคลองกับจํานวนขาตามที่กําหนด 

 

จํานวนกระตาย 
(ตัว) 

จํานวนขา 
จํานวนไก 

(ตัว) 
จํานวนขา 

จํานวนขา 
ทั้งหมด 

1 

2 

4 

8 

5 

4 

10 

8 

14 

16 

 
 เมื่อเพิ่มจํานวนกระตายเปน 2 ตัว พบวา ไดจํานวนขาเทากับโจทยกําหนดดังนัน้   

พอเล้ียงไก  4  ตัว  เล้ียงกระตาย  2  ตัว 
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     จากสถานการณปญหา  “ไกกับกระตาย”  ที่ใหเปนตัวอยางขางตนนี้  ผูเรียน
อาจแสดงแนวคิดที่แตกตางกวานี้ไดอีก  ผูสอนจะตองใชดุลยพินิจพิจารณาวิธีการตางๆ  ที่ผูเรียน
แสดงความคิด  โดยกลาวชมเชยสงเสริมแนวคิดนั้น  ชี้ขอบกพรอง  ตลอดจนอธิบายและใหความรู 
เพิ่มเติม 
     ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผูสอนจะตองย้ําอยูเสมอคือ ขั้นการ
ตรวจสอบคําตอบ ที่คํานวณจํานวนขาของไกและขาของกระตาย จากจาํนวนตวัที่ผูเรียนหาไดวา        
สอดคลองกับที่โจทยหรือปญหาที่กําหนดใหหรือไม  ดังนี้ 
       ไก     4  ตัว   มี  8  ขา 
       กระตาย    2  ตัว   มี  8  ขา 
       รวมจํานวนตวัได   6  ตวั  และจํานวนขาได  16  ขา   
ซ่ึงสอดคลองกับปญหาที่กําหนดจริง 
   2) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการใหเหตุผล 
    การสอนใหผูเรียนรูจักคิด และรูจักใหเหตุผลเปนสิ่งสําคัญ สามารถสอน        
สอดแทรกไดในทุกเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ  โดยมีองคประกอบหลัก  ที่สงเสริม
ใหผูเรียนสามารถคิดอยางมเีหตุผลและรูจักใชเหตุผล  ดังนี้ 
     (1) ควรใหผูเรียนไดพบกับโจทย หรือปญหาที่ผูเรียนสนใจ  ซ่ึงเปนปญหาที่
ไมยากเกินความสามารถของผูเรียนที่จะคิดและใหเหตุผลในการหาคําตอบ 
     (2) ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระที่แสดงออกถึงความคิดเห็นในการใช 
และใหเหตุผลของตนเอง 
     (3) ผูสอนชวยสรุปและชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวา  เหตุผลของผูเรียนถูกตองตาม
หลักเกณฑหรือไม  ขาดตกบกพรองอยางไร 
    การเริ่มตนสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรู และเกิดทักษะในการใหเหตุผล  ผูสอน
ควรจัดสถานการณหรือปญหาที่นาสนใจใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของ     
ผูเรียนและคอยชวยเหลือโดยกระตุนหรือช้ีแนะอยางกวาง ๆ  โดยใชคําถามกระตุนดวยคําวา  ทําไม  
อยางไร  เพราะเหตุใด  เปนตน  พรอมทั้งใหขอคิดเพิ่มเติมอีก  เชน  ถา ……………แลว  ผูเรียนคิด
วา …………….จะเปนอยางไร  ผูเรียนที่ใหเหตุผลไดไมสมบูรณ  ผูสอนตองไมตัดสินดวยคําวา  
ไมถูกตอง  แตอาจใชคําพูดเสริมแรงและใหกําลังใจวา  คําตอบที่ผูเรียนตอบมามีบางสวนถูกตอง  
ผูเรียนคนใดจะใหคําอธิบายหรือใหเหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอีกบาง  เพื่อใหผูเรียนมีการเรียนรู
รวมกันมากยิ่งขึ้น   สถานการณที่กําหนดใหควรเปนปญหาของเพื่อนไดอีกบาง  เพื่อใหผูเรียนมีการ
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เรียนรูรวมกันมากยิ่งขึ้น  สถานการณที่กําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด  (open – ended 
problem)  ที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือใหเหตุผลที่แตกตางกันได 
 
ตัวอยาง   กําหนดใหโจทยปญหา  ดังนี้ 
 
 นมสดราคากลองละ 8   บาท 
 นมเปรี้ยวราคากลองละ 6   บาท 
 หนังสือนิทานราคาเลมละ 8   บาท 
 ดินสอราคาแทงละ 2   บาท 
 ลูกอมราคาเม็ดละ 2   บาท 
 ถานักเรียนมีเงิน  20  บาท  จะเลือกซื้ออะไรไดบาง 

 
 
สมมติวา   นิดใชเงิน  20  บาท  ซ้ือของ  ดังนี้ 
   นมสด  2  กลอง  เปนเงิน  16  บาท 
   ดินสอ  2  แทง    เปนเงิน    4  บาท 
ผูสอนอาจถามวา  “ใครมีความคิดเห็นแตกตางจากนิดบาง”   
ชุลีอาจตอบวา  ซ้ือหนังสือ    1  เลม  ราคา  8  บาท 
    ซ้ือนมสด 1  กลอง  ราคา  8  บาท 
    ดินสอ  1  แทง  ราคา  2  บาท 
    รวมเปนเงิน     18  บาท และจะเก็บเงินไว  2  บาท 

     ผูสอนอาจใชคําถามกระตุนเพื่อใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย  
เชน  “ถาตองการเหลือเงินเก็บ  4  บาท  นักเรียนจะซื้ออะไรไดบาง”  ผูสอนควรเปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นในการเลือกซื้อส่ิงของ  และควรสรุปความสมเหตุสมผลของคําตอบทุก
คําตอบ 
   3) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการสื่อสาร  สื่อความหมายและการนําเสนอ 
    มาตรฐานการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรอยางหนึ่ง  คือ การพัฒนาผูเรียนในดาน
ทักษะ/กระบวนการสื่อสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  ซ่ึงเปนทักษะ/
กระบวนการขั้นสูงที่ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนใหรูจักคิดวิเคราะห  วางแผน  ประเมินเนื้อหาอยาง  
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มีเหตุผล  ผูเรียนจะเห็นความสัมพันธของคณิตศาสตรกับเรื่องอื่นๆ  สามารถสื่อความหมายของ
ปญหาที่พบดวยคณิตศาสตร  เปนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับรูและนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  ในงานอาชีพและการศึกษาคณิตศาสตรอ่ืนๆ  ในชั้นสูงตอไป 
    การสอนเพื่อใหเกิดทักษะ/ กระบวนการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
และการนําเสนอหลักสําคัญตองใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง     
ใชส่ือที่เปนรูปธรรมเพื่อนําไปสูเร่ืองที่เปนนามธรรม  เนื้อหาที่ใชในการฝกทักษะ / กระบวนการนี้  
ทําไดในทุกเรื่องที่ตองการใหคิดวิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อนําไปสูการแกปญหา  ผูเรียนตองฝก
ทักษะการสังเกต   การนําเสนอ   รูปภาพตางๆ   เพื่อส่ือความหมาย   แลวนําความรูอธิบาย
ปรากฏการณและส่ิงแวดลอมตางๆ  ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
    การสอนใหเกิดทักษะสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ
ดวยวิธีการทางพีชคณิตเปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหปญหา สามารถเขียนเปนรปูแบบ
ของจํานวนในรูปตาราง  กราฟ  ขอความ  เพื่อส่ือสารความสัมพันธของจํานวนเหลานั้น  ขั้นตอน 
ในการดําเนินการเริ่มจากการกําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนวิเคราะห  กําหนดตัวแปร  เขียน 
ความสัมพันธของตัวแปรในรูปสัญลักษณ  สมการและอสมการ ตามเงื่อนไขของโจทยกําหนดและ
ดําเนินการแกปญหาโดยใชวิธีการทางพีชคณิต 
       ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใหเกิดทักษะการสื่อสาร  ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ  เปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผล  มีแนวทาง 
ในการดําเนินการ  ดังนี้ 
    (1)  กําหนดสถานการณปญหาหรือโจทยปญหาที่นาสนใจ และไมยากเกินกวาที่   
ผูเรียนจะตอบได 
    (2) ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง  โดยผูสอนชวย    
ชี้แนะแนวทางในการใหเหตุผลของผูเรียนใหถูกตอง 
   การฝกทักษะ / กระบวนการดานนี้ตองทําอยางตอเนื่องโดยสอดแทรกอยูทุกขั้นตอน
ของการสอนคณิตศาสตร  ใหผูเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปญหาวา  ทําไมจึงเปนเชนนั้น  จะมีวิธี    
แกปญหาอยางไร  จะใชภาพ  ตารางหรือกราฟชวยในการสื่อความหมาย  เขียนรูปแบบของปญหา
ไดอยางไรและใชวิ ธีใดหาคําตอบการสอนเพื่อใหผู เ รียนมีทักษะ/กระบวนการสื่อสาร  ส่ือ         
ความหมายและนําเสนอมีกระบวนการเรียนรู  ดังนี้ 
    ขั้นที่  1  การใชคําถามใหผูเรียนวิเคราะหปญหา  โดยถามสิ่งที่ตองการหาและสิ่ง
ที่โจทยบอก 
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    ขั้นที่  2  การใชคําถามเพื่อทบทวนความรูพื้นฐานที่ตองนํามาใชในการแกปญหา  
เชน  ทฤษฎีทีอ่างอิงหรือสมบัติตาง ๆ 
    ขั้นที่  3  การใชคําถามเพื่อใหผูเรียนเขียนรูปแบบ  แผนภาพ  กราฟ   หรือตาราง
ในการสื่อความหมายที่จะโยงไปสูการแกปญหา 
       ขั้นที่  4  การหาคําตอบของปญหา  บางปญหาตองใชการคิดคํานวณ   บางปญหา
ตองใชกระบวนการใหเหตุผลประกอบ  ซ่ึงผูเรียนอาจจะตองฝกวิธีนําเสนอโดยการพูดหรือเขียน
เพื่อแสดงความเขาใจในกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 
ตัวอยาง   กําหนดสถานการณ  ดังนี ้
 
 สถานการณ ครูจัดสม  8  ผล    เงาะ  10  ผล  ใสตะกราวางไวบนโตะหนาชั้นเรยีน 
  ปญหา มีผลไมชนิดใดมากกวากนั 
 

  ขั้นตอนการสอน   ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อแกปญหา  ดังนี ้

    ขั้นที่  1  ใชคําถามที่นําไปสูการวิเคราะหปญหา  โดยถามสิ่งที่ตองการหาและสิ่งที
โจทยบอก 
    ขั้นที่ 2 ใชคําถามเพื่อทบทวนความรูพื้นฐานที่ตองการนํามาใชในการแกปญหา  
เชน  ถาตองการทราบวาในตะกรามีสมกี่ผล และมีเงาะกีผ่ลจะทําอยางไร  (นับ) 
     ขั้นที่  3  ฝกการวางแผนการแกปญหา  โดยผูสอนใชคําถามนํา  เพือ่ใหผูเรียนเขียน
รูปแบบ  แผนภาพ  กราฟหรือตารางในการสื่อความหมาย 

- จะทําอยางไรจงึจะรูวามีสมหรือเงาะมากกวากัน 
(นับจํานวนสมและเงาะแลวนํามาเปรียบเทยีบกัน) 

- เมื่อทราบจํานวนสมและเงาะแลวจะเขยีนรูปแสดงการเปรียบเทียบได
อยางไร   (ใชวธีิจับคูทีละ  1  คู) 

     ขั้นที่  4  การหาคําตอบของปญหา 
   วิธีที่  1  นับจํานวนแลวเปรยีบเทียบ 
   มีสม    8    ผล 
   มีเงาะ  10    ผล 
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   เพราะวา   10   มากกวา   8  ดังนั้น   มีเงาะมากกวาสม 
 
  วิธีที่  2  โดยการเขียนรูปแลวจับคู 
 

    
 
  จากตัวอยางขางตน  แสดงใหเห็นการมีทกัษะในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และนําเสนอโดยใชแผนภาพ  การพูด และการเขียนในการแกปญหา 
   4) การพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง 
    ในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร  ซ่ึงมีเนื้อหาสาระหลายเรื่องและหลายหวัขอ  
การที่จะเรยีนคณิตศาสตรใหเกิดความรูและเปนพื้นฐานในการทีจ่ะนําไปศึกษาตอนั้น  จําเปนตอง
บูรณาการเนื้อหาตางๆ  ในวิชาคณิตศาสตรเขาดวยกัน  เชน  การใชความรูเร่ืองการวัดนําไปใชใน
การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่  ตลอดจนการเขียนแผนผัง  เปนตน 
    นอกจากการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาตาง ๆ  ในคณิตศาสตรดวยกนัแลว  ยังมี 
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  โดยใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรยีนรู  และใช 
ในการแกปญหา  เชน  งานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชความรูเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 
    นอกจากนั้นแลวยังมีการนําความรูทางคณติศาสตรไปประยุกตในวิชาชีพ        
บางอยางโดยตรง  เชน  การตัดเย็บเสื้อผา  งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร  งานเกษตร  งาน
ออกแบบสรางหีบหอบรรจภุัณฑตางๆ  รวมถึงการนําคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับชีวติความเปนอยู
ประจําวนั  เชน  การซื้อขาย  การชั่ง  ตวง  วัด  การคํานวณระยะทางและเวลาที่ใชในการเดินทาง  
การวางแผนในการออมเงินไวใชในชวงบัน้ปลายของชีวติ 
    องคประกอบหลักที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรูตางๆ  
ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  มีดงันี ้
     (1) มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเรื่องนั้น 
     (2) มีความรูในเนื้อหาทีจ่ะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรืองานอื่นที่
ตองการเปนอยางด ี
     (3) มีทักษะในการมองเห็นความเกีย่วของเชื่อมโยงระหวางความรูทักษะ 
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กระบวนการทีม่ีในเนื้อหานัน้กับงานที่เกี่ยวของ 
     (4) มีทักษะในการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  เพื่อสรางความสัมพันธและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  หรือคณิตศาสตรกบัสถานการณที่ตองเกี่ยวของ 
     (5) มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาไดจากตวัแบบ         
เชิงคณิตศาสตรวามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับสถานการณนัน้อยางสมเหตุสมผล 
    ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง ความรู
คณิตศาสตรนั้น  ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรู      อยูเสมอ  
เพื่อใหผูเรียนไดเห็นการนําความรู  เนื้อหาสาระ และกระบวนการคณิตศาสตรมาใช    ในการเรียนรู
เนื้อหาใหมหรือนําความรูและกระบวนการคณิตศาสตรมาแกปญหาในสถานการณที่ผูสอน อาจ
กําหนดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  หรือเห็นการนํา
คณิตศาสตรไปประยุกตในชีวิตประจําวัน 
    เพื่อใหผูเรียนไดมีการปฏิบตัิจริง และมีทกัษะ / กระบวนการเชื่อมโยงความรูนี้ 
ผูสอนอาจมอบหมายงานหรอืกิจกรรมใหผูเรียนไปศกึษาคนควาหาความรูเกี่ยวของกบักิจกรรมนั้น  
แลวนําเสนองานตอผูสอนและผูเรียนใหมกีารอภิปรายและหาขอสรุปรวมกัน 
 
ตัวอยาง  กิจกรรม  “การฝกทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง” 
  กระบวนการจัดกิจกรรม 

1. แบงนักเรยีนเปนกลุมตามความเหมาะสม 
2. ใหนกัเรียนแตละกลุมไปเก็บใบไมรวงภายในเวลาที่ครูกําหนดแลวปฏิบัติ  ดังนี ้

- จัดกลุมใบไมตามลักษะที่ปรากฏ 
- บอกชื่อของใบไม 
- นับจํานวนใบไมแตละชนดิ 
- หาจํานวนใบไมทั้งหมด 
- เปรียบเทียบจํานวนใบไม 
- บอกประโยชนของการเก็บใบไม 

3. รวมกันอภิปรายในประเดน็ดังตอไปนี ้
- เกณฑในการจดักลุมใบไม 
- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนนับ 
- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก 
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- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวน 
- ประโยชนของการเก็บใบไม 

     จากกิจกรรมนี้ชวยทําใหผูเรียนมีความคิดพิจารณาในวงกวางขึ้น  สามารถนํา
ความคิดไปประยุกตในชีวิตจริงไดเปนการสงเสริมการสรางความคิดรวบยอด ทักษะ / กระบวนการ  
คุณธรรม  จริยธรรม (ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ฯลฯ) การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับ
คณิตศาสตร  (เชน  การนับจํานวน การเปรียบเทียบ  การบวก ฯลฯ)  การเชื่อมโยงระหวางคณิต 
ศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  เชน  วิชาภาษาไทย  (การเขียนชื่อใบไม)  วิชาวิทยาศาสตร  (การจําแนก
ชนิดของใบไม)  เปนตน 
   ในการจัดการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู  ผูสอนควรจัด
กิจกรรมหรือใหปญหาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด  สามารถบอกแนวคิดและแสดงเหตุผลได   
คําตอบที่หาไดอาจมีมากกวา  1  คําตอบ  ขึ้นอยูกับการใหเหตุผลประกอบที่สมเหตุสมผลดวย   
ผูสอนไมควรดูเฉพาะคําตอบที่ถูกตองเทานั้น 
   5) การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     บรรยากาศที่ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ไดแก  การเปดโอกาสให   
ผูเรียนคิดและนําเสนอแนวคิดของตนเองอยางอิสระ  ภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของผูสอน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเริ่มตนจากการนําเสนอปญหาที่ทาทาย นาสนใจ      
เหมาะกับวัยของผูเรียนและเปนปญหาที่ผูเรียนสามารถนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่มีอยู    
มาใชแกปญหาได  การแกปญหาควรจัดเปนกิจกรรมในลักษณะรวมกันแกปญหา  ใหผูเรียน         
ไดอภิปรายรวมกัน  การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเสนอแนวคิดหลายๆ  แนวคิด  เปนการชวยเสริม
เติมเต็ม  ทําใหไดแนวคิดในการแกปญหาที่สมบูรณและหลากหลาย  ปญหาที่มีหลายคําตอบ หรือ
ปญหาที่มีหลายแนวคิด  เปนปญหาที่ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคและศักยภาพของผูเรียน  
ปญหาที่มีหลายคําตอบหรือมีหลายแนวคิด  เมื่อผูเรียนคนหนึ่งไดคําตอบแลว  ผูสอนควรกระตุน 
ใหผูเรียนคนอื่นหาคําตอบหรือเสนอแนวคิดอ่ืน ๆ  อีก  ผูสอนตองแสดงใหผูเรียนตระหนักถึงการ
ใหความสําคัญกับแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบนั้น ดวยการสงเสริมและยอมรับแนวคิดหรือ
วิธีการอยางหลากหลายของผูเรียน  การใหผูเรียนไดมีประสบการณในการเรียนรูแนวคิดหรือวิธีการ
หลายอยางในการแกปญหาปญหาหนึ่ง เปนสิ่งที่มีคุณคามากกวาการใหผูเรียนมีประสบการณ      
ในการแกปญหาหลาย ๆ  ปญหาโดยใชแนวคิดหรือวิธีการเพียงอยางเดียว 
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   นอกจากนี้การใหผูเรียนไดมีโอกาสสรางสถานการณปญหาขึ้นเอง  โดยอาศัย
ประสบการณของผูเรียนไดจากการแกปญหาที่คลายกัน  เปนการชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ 
ในปญหาอยางแทจริง  และเปนการชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียน 
 
ตัวอยาง   ปญหาเสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

  สมเกียรติกบัสมศักดิ์มีเงินรวมกัน  8  บาท  แตทั้งสองมีเงินตางกัน  2  บาท 
   สมเกียรติกับสมศักดิ์มีเงินคนละกี่บาท 
 
 
   ผูเรียนอาจจับประเด็นสําคัญในโจทยมาเปนแนวทางในการคิดของคําตอบ  เชน 

   แนวคิดท่ี  1  “สมเกียรติกับสมศักดิ์มีเงินรวมกัน  8  บาท”  หาจํานวนสองจํานวนที่
บวกกันแลวได  8  และตางกันอยู  2  อาจสรางตารางการคิดคํานวณ  เชน 
 

สมเกยีรติมีเงนิ  
(บาท) 

สมศักดิ์มีเงิน 
(บาท) 

สองคนมีเงินตางกัน 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
4 
2 
0 
2 
4 
6 

 
   จากตารางจะไดคําตอบที่ตางกัน  2  คําตอบ คือ  ถาสมเกียรติมีเงิน  3  บาท  สมศักดิ์
จะมีเงิน  5  บาท และถาสมเกียรติมีเงิน  5  บาท  สมศักดิ์จะมีเงิน  3  บาท 

   แนวคิดท่ี  2  “ทั้งสองคนมีเงินตางกัน  2  บาท”  หาจํานวนสองจํานวนที่มีผลตางกัน
อยู  2  และ มีผลรวมเปน  8  อาจสรางตารางการคิดคํานวณดังนี ้
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สมเกียรติ 
มีเงิน 
(บาท) 

สมศักดิ์ 
มีเงิน 
(บาท) 

สองคนมีเงิน 
รวมกัน 
(บาท) 

หรือ 
สมศักดิ์ 
มีเงิน 
(บาท) 

สมเกียรติ 
มีเงิน 
(บาท) 

สองคนมีเงิน 
รวมกัน 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
4 
5 
6 
7 

4 
6 
8 

10 
12 

 1 
2 
3 
4 
5 

3 
4 
5 
6 
7 

4 
6 
8 

10 
12 

 
     จากตารางจะไดคําตอบที่ตางกัน  2  คําตอบ  คือ ถาสมเกียรติมีเงิน  3  บาท  
สมศักดิ์จะมเีงนิ  5  บาทและถาสมเกียรติมีเงิน  5  บาท  สมศักดิ์จะมีเงิน  3  บาท 
      การพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคนอกจากจะฝกความคิดสรางสรรคจาก
โจทยปญหาแลว  ผูสอนอาจจัดกิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ ไดอีก  เชน  กิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ   
การตอรูป  การประดิษฐ 
     ขอเสนอแนะในการสอนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
      1) ในการสอนทุกครั้ง  ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงหวังใหผูเรียน
ไดพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
      2) ในการฝกผูเรียนควรใชกลวิธีกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคแบบตางๆ 
      3)  การใหงาน  การถามคําถามควรเปนงานหรือเปนคําถามที่ไมจํากัด
ความคิดวามเีพียงคําตอบเดยีวเทานั้นที่ถูกตอง  ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนอธิบายถึงงานหรือ
คําตอบของตนเองดวย 
      4) ในการประเมินความกาวหนาของการแสดงความคิดรเิร่ิมสรางสรรค  
ของผูเรียนควรใหคะแนนอยางนอยในสี่ดาน  คือ  ความคลอง  ความยดืหยุน  ความเปนตนตํารับ 
และการแสดงรายละเอียด 
      5) อาจเปดโอกาสใหผูเรียนรวมกันตั้งเกณฑประเมินชิน้งานซึ่งเปนผลผลิต
จากความคิดริเริ่มสรางสรรคไมควรใชเกณฑของผูสอนเพียงฝายเดียว 
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ภาพ  2   ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 

(ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546 : 13) 

 

เขาใจ 

ไมเขาใจ 

ทบทวนพื้นฐานความรู 

สอนเนื้อหาใหม 

จัดกิจกรรม 
โดยใชรูปภาพ  ใชสัญลักษณ 

จัดกิจกรรมโดย 
ใชของจริง 

ชวยกันสรุปเปนวิธีลัด 

นําความรูไปใช 

การประเมินผล 

ฝกทักษะจากหนังสือเรียน 
บัตรงาน ฯลฯ  

สอนเนื้อหาตอไป 

สอนซอมเสริม 

นักเรียน 
เขาใจ 
หรือไม 

ผาน/ 
ไมผาน 

ไมผาน 

1. ............. 

2. ............. 

3. ............. 

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

5. ............. 

6. ............. 

ผาน 
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2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT 
 

2.2.1  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบ   4 MAT 
  แนวคิด  หลักการ  การจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT (รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 
2548 : 77 – 82)  ระบุวา เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไดรับความสนใจจากนักการศึกษาที่สําคัญ
ในปจจุบันคือ การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ซ่ึงเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายตาม
แบบหรือวิธีการเรียนรูของผูเรียน ทั้งนี้ไดมีนักการศึกษาคนสําคัญชาวอเมริกัน ชื่อ ซูซาน มอรริส 
และเบอรนิส แมคคารธี (Susan  Moris and Bernice McCarthy : 1988,  อางถึงในประพันธศิริ                 
สุเสารัจ.  2548 : 77) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรูตามพฤติกรรมหรือตามแบบการเรียนรู
ของผูเรียน โดยพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) ของโฮวารด      
การดเนอร (Howard Gardner) ที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาการของเด็กตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 
  เบอรนิส  แมคคารธี (Bernice McCarthy:1988 ) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู
ที่เชื่อวาผูเรียนมีการใชสมองแตละซีกแตกตางกัน และมีความสามารถที่ติดตัวแอบแฝงมาดวย ซ่ึง
แตละคนจะมไีมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผูเรียนจึงตองมีลีลาหรือวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน ลีลาการ
เรียนรูที่แตกตางกันนี้มีอยูโดยทั่วไป 4 แบบ ผูเรียนในแตละแบบควรไดรับโอกาสในการพัฒนาการ
เรียนรูตามแบบที่ตนถนัด เพื่อใหบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู ในขณะเดียวกันผูเรียนแตละ
คนก็ควรจะไดรับโอกาสในการเรียนรูในลีลาที่ตนไมถนัดดวย เพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนาสมอง
ในดานที่บกพรองของตนเอง ในการจัดการเรียนรูดังกลาวจะตองมีการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและ
ซีกขวาไปพรอม ๆ กัน และอยางเทาเทียมกัน ดวยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ซ่ึงเปนลีลา
การสอนของครูมีดวยกัน 4 แบบ จําแนกตามลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน และในแต
ละลีลาจะตองมีการพัฒนาสมองทั้งสองซีก การสอนมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน เปนเทคนิคการพัฒนา
สมองซีกซาย 4 ขั้นตอน ซีกขวา 4 ขั้นตอน สลับกัน โดยเริ่มจากทางขวา-ซาย ขวา-ซาย ซาย-ขวา 
ซาย-ขวา ตามลําดับ กลาวคือ จะเริ่มสอนดวยบทบาท ลีลา เทคนิค ของสมองซีกขวา และจบใน
ขั้นตอนที่ 8 ดวยสมองซีกขวา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ภาพ 3   หลากลีลาการสอนของครู หลากลีลาการเรียนของผูเรียน 
       (ที่มา: ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 2548 : 78) 

ภาพ 4  เทคนคิการสอนผูเรียนแบบ 4 MAT   8 ขั้นตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    (ที่มา: ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 2548 : 79) 
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  เทคนิคการสอนผูเรียนแบบที่ 1 : ทําไม (WHY) 
  WHY : ผูเรียนชางคิด ชางสงสัย ชางตั้งคําถาม 
    ครู  คือ  ผูกระตุน ยั่วยุใหอยากรูอยากเห็น 
     บทบาทที่ 1 ครูคือผูกระตุน สรางแรงจูงใจ ครูจะตองเปนผูยั่วยุ กระตุน       
การเรียนรูและสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนโดยการใหเขาไดสังเกต คิดไตรตรอง สัมผัส ครูจะนํา
ประสบการณจริงไปสูการคิดเพื่อกระตุนใหเขาฟง ไดเห็น อยากคิด และอยากตั้งคําถาม ซ่ึงคําถาม 
ที่เกิดขึ้นมีหลากหลายมากมาย แตส่ิงที่ควรเกิดขึ้นกับผูเรียนมากที่สุด คือ คําวา “ทําไม” วิธีการ     
จัดการเรียนรูอาจใชสถานการณจําลอง การอภิปราย การสังเกตสิ่งตาง ๆ การตั้งคําถาม บทบาทนี้ 
จะทําใหผูเรียนแบบที่ 1 (WHY) มีความสุข ความสบายใจในการเรียนรูมากที่สุด ซ่ึงมีขั้นตอน        
ที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
      ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ เปนการใชเทคนิคสมองซีกขวา 
ขั้นตอนนี้เปนการแปลงแนวคิดใหเปนกิจกรรมโดยกระตุนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง 
ครูตองจูงใจใหผูเรียนเกิดความตื่นเตน มีความอยากที่จะเรียนรูในสิ่งที่ครูสอน โดยการออกแบบ  
กิจกรรมที่เปนประสบการณจริง หรือเปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณสวนตัวของผูเรียน 
และควรเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับแนวคิดและเนื้อหาสาระที่ตองการจะสอน กิจกรรมที่ใชได   
ในขั้นนี้ เชน ฝกทักษะการสังเกต ฝกทักษะการจําแนกแยกแยะ ฝกทักษะกระบวนการกลุม เชน   
การระดมสมอง การพูด การฟง การสนทนา การโตตอบ เปนตน 
      ขั้นที่ 2 ขั้นคิดไตรตรอง เปนการใชเทคนิคสมองซีกซาย โดยใชสมอง
วิเคราะห ไตรตรองประสบการณที่ไดทํามาอยางงาย ๆ สะดวกสบาย ไมใชเทคนิคการคิดวิเคราะห
ที่ยุงยากมากเกินไป ไดแก การอภิปรายที่ครูเปนผูนําการอภิปราย การจินตนาการ หรือการสราง
มโนภาพตางๆ ในสมอง เชน การคิดคํานึงถึงขอดี ขอเสียของอาชีพตาง ๆ เปนตน 
   เทคนิคการสอนผูเรียนแบบที่ 2 : อะไร (WHAT) 
    WHAT : ผูชางคิดวิเคราะห 
    ครู  คือ  ผูสอน ผูบอกความรู 
     บทบาทที่ 2  ครู คือ ผูสอน ผูบอกความรู บทบาทของครูเปนผูปอนความรู 
ปอนความจริงใหกับผูเรียนเพื่อใหเกิดการคิดวิเคราะห มีความเขาใจลึกซ้ึงยิ่งขึ้น ครูจะตองให   
ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่สงเสริมการคิดที่ลึกซึ้งแกผูเรียน ครูเปนผูสอน ผูแจงใหทราบ ในขั้นนี้ครูจะ
ใชทักษะการตั้งคําถาม การทดลอง การสังเกต ทักษะการแกปญหา ทักษะการบันทึกตาง ๆ มาให   
ผูเรียนไดปฏิบัติ บทบาทนี้จะทําใหผูเรียนแบบที่ 2  (WHAT) มีความสุข ความสบายใจในการเรียนรู 
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มากที่สุดบทบาทนี้นับวาเปนบทบาทแบบเดิม ๆ ที่ครูสวนใหญเคยใชกันมาแลว โดยมีขั้นตอน   
การปฏิบัติดังนี้ 
      ขั้นท่ี 3  ขั้นพรั่งพรูประสบการณ เปนการใชเทคนิคสมองซีกขวา เปนขั้นที่
ผูเรียนนําเอาประสบการณสวนตัวโยงเขากับเนื้อหาสาระที่เรียน เมื่อผูเรียนไดรับรูเนื้อหาสาระที่ครู
จัดใหแลวผูเรียนไดนําเอาความรูเหลานั้นมาเขียนหรือแสดงความรูสึกของตนเองออกมา เชน     
จากประสบการณของผูเรียนคิดวาอาชีพนั้นดีหรือไมดีอยางไร และผูเรียนคิดวาควรเปนอยางไร 
      ขั้นท่ี 4  ขั้นสอนและฝกทักษะ เปนการใชเทคนิคสมองซีกซาย ขั้นนี้ผูเรียน
ไดรับความรูและสามารถสังเคราะหความรูไดจากการที่ครูจัดกิจกรรมโดยการสาธิต หรือ             
ทําการสอน หรือเชิญวิทยากรมาบอกเนื้อหาสาระความรูแกผูเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นทําไดโดยการ 
พาผูเรียนไปดูการปฏิบัติงานของบุคคลในอาชีพตาง ๆ ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ        
เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับอาชีพของตน ในขณะที่ครูสอนจะฝกฝนกับสื่ออุปกรณที่มีอยู       
ไปดวยทันที ขั้นนี้เปนการสอนใหผูเรียนมีความรูในเนื้อหาวิชา 
   เทคนิคการสอนผูเรียนแบบที่ 3 :  อยางไร (HOW) 
    HOW : ผูเรียนกระหายอยากลองทําดู 
    ครู  คือ  โคชหรือผูฝกสอน 
     บทบาทที่ 3  ครู คือ โคชหรือผูฝกสอน ครูจะปลอยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
และฝกปฏิบัติจากของจริงดวยตนเอง การเรียนการสอนจะเนนเนื้อหา ทักษะที่เปนชีวิตจริง ครู  
เพียงแตทําหนาที่อํานวยความสะดวก และจัดเตรียมส่ือ อุปกรณใหผูเรียน ครูจะเปนเพียงผูช้ีแนะ 
แนะนํา เพื่อใหผูเรียนลงมือปฏิบัติงานใหสําเร็จ ครูจึงเปรียบเสมือนโคชหรือผูฝกสอน ครูจําเปน
จะตองออกแบบกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนที่กระหายอยากลงมือปฏิบัติไดปฏิบัติจนสําเร็จ บทบาทนี้
ผูเรียนแบบที่ 3 (HOW) จะมีความสุข ความสบายใจมากที่สุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      ขั้นท่ี 5  ขั้นลงมือปฏิบัติจากสิ่งท่ีเรียนรู เปนการใชเทคนิคสมองซีกซาย 
เปนการใหผูเรียนไดฝกทักษะในการลงมือทํา โดยครูทําการฝกทักษะใหแกผูเรียน กิจกรรมที่ใหลง
มือทําเปนแบบแผนเปนขั้นตอนตามที่ครูกําหนด หากเปนการทดลองก็เปนการทดลองตามขั้นตอน
ที่ครูวางไว ครูคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด ครูเปนคนวางแผนและจัดการใหเกิดการเรียนรู 
      ขั้นท่ี 6  ขั้นเสริมแตงและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ เปนการใชเทคนิคสมอง     
ซีกขวา เมื่อผู เรียนไดฝกทักษะตามที่ครูวางแผนมาแลว  เ ร่ิมฝกฝนจนมีความกาวหนา เกิด          
ความชํานาญและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รูสึกวามั่นคงปลอดภัย ครูควรกําหนดกิจกรรม    
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ใหมากพอที่ ผู เรียนซึ่งมีความแตกตางกันจะได เ ลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและ            
ความเหมาะสม  
   เทคนิคการสอนผูเรียนแบบที่ 4 : ถา (IF) 
    IF :  ผูเรียนคนพบ สรางสรรคความรูดวยตนเอง 
    ครู  คือ ผูประเมินผล ผูรวมเรียนรู ผูแกไข 
     บทบาทที่ 4  ครู คือ ผูประเมินผล ผูรวมเรียนรู ผูแกไข ครูจัดสถานการณ     
ใหผูเรียนไดคนหา คิดคน และทดลองทําส่ิงใหม ๆ ดวยตัวของเขาเอง โดยการกระตุนและกําหนด
สถานการณตาง ๆ ใหเขาไดคิดคน หรือคนพบสิ่งใหม ๆ ทักษะที่สําคัญคือ ทักษะการบูรณาการ 
ทักษะการประเมิน ทักษะการอธิบาย ทักษะการวาดรูป ทักษะการสังเคราะห ทักษะการสื่อความ
และการพูด เชน ถาไมเปนอยางนี้แลวจะเปนอยางไรไดอีก มันจะเปนแบบอื่นไดหรือไม ถาไมเปน
อยางนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้น หรือถาเปนอยางนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้น หรือถามันเปนอยางนั้นแลว       
จะทําอยางไร ตัวอยางเชน ครูสอนการเพาะถั่วงอกดวยกระดาษทิชชูเมื่อถึงขั้น IF อาจตั้งคําถามวา 
จากเม็ดถ่ัวเขียวมันจะงอกออกมาภายในกี่วัน จะมีใบกี่ใบ หรือถาไมใชกระดาษทิชชูจะใชวัสดุอ่ืน
ไดหรือไม หรือถามันไมงอกเพราะอะไร จะเกิดอะไรขึ้นถาเพาะในหองกับเพาะกลางแจง ถาเพาะ
ในหองไมมีแสงเปนอยางไร กลางแจงถ่ัวงอกจะเปนอยางไร ครูจะกระตุนใหผูเรียนลองผิดลองถูก 
และเรียนรูเองสอนกันเอง คนพบความรูดวยตนเอง ครูเพียงแตเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน 
และทําหนาที่เปนผูประเมินความรูและผลงานของนักเรียนวาเปนอยางไร และคอยแกไข แนะนํา  
ผลงานของผูเรียนเทานั้น 
      ขั้นท่ี 7  ขั้นนําความรูไปประยุกตใช เปนการใชเทคนิคสมองซีกซาย  ผูเรียน
นําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดความกลาที่จะลองสํารวจ คนหา คนควาสิ่งใหม ๆ ดวยตนเอง ผูเรียน
จะหาวิธีการใหม ๆ แลวเร่ิมลองผิดลองถูก มีความสุขที่จะคิดคน หรือคนพบสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง   
ผูเรียนเปนสุขใจถาครูใหคิดคน คนหา ส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนควรได      มีโอกาสทั้ง
การทํางานเดียวและทํางานเปนทีม 
      ขั้นที่ 8  ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการใชเทคนิคนสมองซีกขวา ขยาย
ความรูและแบงปนความรูที่คนพบซึ่งกันและกัน หรือเปนการสะทอนความรูที่ไดรับทั้งหมดตั้งแต
เร่ิมสอน เชน ผูเรียนชวยกันครวจสอบ แกไขปรับปรุงงานของกนัและกัน การรายงานผลงานหนา
ช้ัน  ติชม วิพากษวิจารณงานของกันและกัน ตรวจและใหคะแนนผลงานของเพื่อน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมแบบ  4 MAT สรุป    
ไดวา การจัดกิจกรรมแบบ 4  MAT หมายถึงการใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กตามความแตกตาง
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ระหวางบุคคล โดยแบงกิจกรรมการเรียนรูออกเปน 4 แบบ  โดยผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูตามแบบ
ที่ตนเองถนัด ควบคูกับการพัฒนาตนเองในสิ่งที่ไมถนัด  

 
2.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมแบบ  4 MAT 

 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สิริวรรณ   ตะรุสานนท  (2542 : 93 – 96)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการ
จัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร      
กลุมตัวอยางมีจํานวน  80 คน  แบงออกเปนกลุมที่สอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  
จํานวน  40 คน  และกลุมที่สอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร             
ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   ตรูเนตร   อัชชสวัสดิ์  (2542 : 79 – 80)  ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม   
4 MAT  และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีทางวิทยาศาสตรที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม  4 MAT  มีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมการสอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 
   ปณต  เกิดภักดี (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัด
กิจกรรมแบบ 4 MAT ผลการศึกษาคนควาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนดําเนินการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงวาการสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน จากการใช
ชุดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   เสมอใจ   จงเจริญคุณวุฒิ  (2545 : 65 – 66)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    เร่ือง
การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับ การ
สอนแบบปกติ ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับ
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นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   สิทธิชัย  จันทรคลาย (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิต 
ศาสตร เรื่องรูปสี่เหล่ียมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสอบแบบ 4 MAT กับ        
การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ    
การสอนแบบ 4 MAT สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
   สุดาภรณ  อรุณดี (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการใชการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มี
ตอพฤติกรรมการเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดผาติการาม 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น
หลังจากไดรับการใชการเรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 งานวิจัยตางประเทศ  
  แมคคารธี  (McCarthy. 1985: 53, อางถึงใน สิริวรรณ  ตะรุสานนท.  2542 : 28)   
ไดศึกษาการใชระบบ  4 MAT  ฝกบุคลากรครูใหพัฒนาขึ้น  ไดบรรยายถึงการใชระบบ  4 MAT  
ในการปรับโครงการสอนใหเปนการเรียนที่มีวิธีการตางๆ  มากมาย  และนําวิธีการใชระบบ   
4 MAT  นี้แกครู 
   แมคคารธี  (McCarthy. 1990 : 96, อางถึงใน สิริวรรณ  ตะรุสานนท.  2542 : 27  )  ได
ศึกษาวิจัยเร่ืองการใชระบบ  4 MAT  นําวิธีการเรียนแบบตางๆ  มาสูโรงเรียน  ระบบ  4 MAT  เปน
ระบบการสอนแบบวงจร  8  ขั้น  ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐานของวิธีการเรียนเฉพาะตัวของนักเรียนและ
ขบวนการทํางานที่ควบคุมโดยระบบสมอง  ส่ิงสําคัญที่ตองมีในนักเรียน  4  ประการ  ไดแก   
ความคิด  จินตนาการ  การคิดวิเคราะห  การมีสามัญสํานึก และการรูจักปรับเปล่ียนเคลื่อนไหว  
สามารถใชระบบ  4 MAT  มาทําใหเกิดความตอเนื่องกันในการทํางานของสมองไดในการเรียน  
นักเรียนใชวิธีที่ตนเองสะดวกที่สุดในขณะที่การแสดงความคิดเห็นขัดแยงเล็กนอย 
  เออรซิน  (Ursin. 1995 : 143, อางถึงใน ไตรรัตน  พิพัฒนโภคผล.2543 : 37)  ไดศึกษา
ผลจากการใชระบบ  4 MAT  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนเกรด 9  ในวิชา
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมในรัฐคอนเนตติคัต จํานวน  48 คน  
แบงออกเปนกลุมที่ไดรับการสอนดวยระบบ  4 MAT  และกลุมที่สอนตามหนังสือเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ  แตในดานเจตคติ  พบวา  นักเรียนทั้ง  
2 กลุม  ไมมีความแตกตางกัน 
  วาเลรี่  (Valeric.  1995  : 26,อางถึงใน เสมอใจ  จงเจริญคุณวุฒิ. 2545 : 27 )  ไดศึกษา 
ผลจากการใชระบบ  4 MAT  ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่นักเรียนระดับ 9  มีตอ
วิชาวิทยาศาสตรประชากรที่รับการทดสอบคือ  นักเรียนจากชนบท  48 คน  เปนนักเรียนชั้นมัธยม
ในรัฐคอนเนกติคัด  นักเรียนกลุมนี้ไดรับ การสอนดวยหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก    
เปนเวลา  1 ภาคเรียน  กลุมทดลองไดรับการสอนดวยระบบ  4 MAT  กลุมควบคุมใชวิธีการสอน
ตามหนังสือเรียน  ผลการวิจัยปรากฏวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานเจตคติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมี
ความแตกตางกัน 
  แจคสัน (Jackson. 2000 : 88)  ไดทําการศึกษาผลการประเมินการการสอนดวยวิธีการ
สอนแบบ 4 MAT กับนักเรียนระดับเกรด 9 ในโรงเรียนเด็กพิเศษ จํานวน 3 หองเรียน  หองละ 7 คน 
ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT  8 ขั้นตอน    
ของเบอรนิส  แมคคาธีย เปนระยะเวลา 9 สัปดาห ผลการวิจัยพบวานักเรียนในหองที่เรียนวิชาคณิต 
ศาสตรมีการพัฒนาความสามารถสูงขึ้นกวากอนการเรียนในทุก ๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สวนในหองเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตรพบวากอนและหลังเรียนนักเรียนมีการ
พัฒนาไมแตกตางกัน 
  มอรเลย (Morley.  2000 : 200)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการ
ซอมคอมพิวเตอรของนักเรียนที่เรียนที่ศึกษาแบบทางไกลดวยวิธีการแบบ 4 MAT กับนักเรียนที่
เรียนแบบกลุม 3 คน ผลการวิจัยพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ศึกษาแบบ
ทางไกลดวยวิธีแบบ 4 MAT สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบกลุม 3 คน 
  แจคสัน (Jackson. 2004 : 168)  ไดทําการศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เจตคติ และความคงทนในวิชาจุลชีววิทยาของนักเรียนในโรงเรียนชุมชน ระหวางนักเรียนที่
เรียนรูแบบ 4 MAT กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบ  
4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติและความคงทน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบ
ปกติ 
 จากงานวิจัยที่ เกี่ ยวของดังกล าว   สรุปไดว าการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของ 
แมคคารธี  (4 MAT)  สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน  ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ 
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ตามจุดประสงคที่ตั้งไวได  เชน  พฤติกรรมการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถ 
ในการแกปญหา  เปนตน 
 

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
2.3.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 วิลสัน (Wilson. 1971 : 643 – 696)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
หมายถึง ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive Domain)ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรจากแนวคิด
ของวิลสันพอจะกลาวไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรก็คือ  ผลสําเร็จจาก การเรียนรู
ในวิชาคณิตศาสตรที่ประเมินเปนระดับความสามารถนั่นเอง 
 วิลสันไดจําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงคทางพุทธพิสัย (Cognitive Domain)  ในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยอิงลําดับขั้นของพฤติกรรมดานพุทธพิสัย ตามกรอบ
แนวคิดของบลูม  (Bloom’s Taxonomy)  ไวเปน  4 ระดับ  ไดแก 
  1) ความรูความจําดานการคํานวณ  (Computation)  พฤติกรรมในระดับนี้ถือวา เปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําที่สุด  แบงออกเปน  3 ชั้น  ดงันี้ 
   (1)  ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts)  เปนความ 
สามารถที่ระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ  ที่นักเรียนเคยไดรับจากการเรียนการสอนมาแลว  คําถามที่วัด
ความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับขอเท็จจริง  ตลอดจนความรูพื้นฐาน  ซ่ึงนักเรียนไดส่ังสอนมา
เปนระยะเวลานานแลวดวย 
   (2) ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาย (Knowledge of Terminology) เปน
ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตาง ๆ  ได  โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือ 
โดยออม ก็ได  แตไมตองอาศัยการคํานวณ 
   (3) ความสามารถในการทําตามขั้นตอน (Ability to Carry Out Algorithms) เปน
ความสามารถในการใชขอเท็จจริง หรือนิยามและกระบวนการที่ไดเรียนมาแลว  มาคํานวณ 
ตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนรูมาแลว  ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยงาย ๆ  
คลายคลึงกับตัวอยาง  นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
  2) ความเขาใจ  (Comprehension) ความเขาใจเปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรม  
ระดับความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ  แตซับซอนกวา  แบงไดเปน  6 ขั้น  ดงันี้ 
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   (1) ความรูเกี่ยวกับมโนทัศน (Knowledge of Concepts)  ความรูเกี่ยวกับมโนทัศน  
เปนความสามารถที่ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง  เพราะมโนทัศนเปนนามธรรม  
ซ่ึงประมวลจากขอเท็จจริงตาง ๆ  ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยาง               
ของมโนทัศนนั้น  โดยใชคําพูดของตนเองหรือเลือกความหมายที่กําหนดให  ซ่ึงเขียนในรูปใหม
หรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน  มิฉะนั้นจะเปนการวัดความจํา 
   (2) ความรูเกี่ยวกับหลักการ  กฎ และขอสรุปนัยทั่วไป  (Knowledge of Principles, 
Rules and Generalizations)  พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถในการนําเอาหลักการ  กฎ และ
ความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนไปสัมพันธกับปญหา   จนไดแนวทางในการแกปญหาได   
ถาคําถามนั้นเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนไมเคยพบมากอน  อาจจัดเปนพฤติกรรม
ในระดับการวิเคราะหก็ได 
   (3) ความรูเกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 
Structure)  คําถามที่วัดพฤติกรรมในขั้นนี้  เปนคําถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสรางทางพีชคณิต 
   (4) ความสามารถในการเปลี่ยนองคประกอบของปญหาจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบ
หนึ่ง  (Ability to Transform Problem Elements From One Mode To Another)  พฤติกรรมในขั้นนี้
เปนความสามารถในการแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม  เชน  แปลจาก
คําพูดใหเปนสมการ  ซ่ึงมีความหมายคงเดิม  โดยไมรวมถึงขั้นตอน  (Algorithm)  ในการแกปญหา
หลังจากแปลแลว  อาจกลาวไดวาพฤติกรรมในขั้นนี้เปนพฤติกรรม  ที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับ
ความเขาใจ 
   (5) ความสามารถในการคิดตามแนวเหตุผล (Ability to Follow a line to Reasoning)  
เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร  ซ่ึงแตกตางไปจากความสามารถ
ในการอานทั่ว ๆ  ไป 
   (6) ความสามารถในการอาน และตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 
Read and Interpret a Problem)  ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นนี้  อาจดัดแปลงมาจากขอสอบ     
ที่วัดความสามารถขั้นอื่นๆ  โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหา  ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของ  
ขอความ  ตัวเลข  ขอมูลทางสถิติ หรือกราฟ 
  3) การนําไปใช  (Application)  การนําไปใชเปนความสามารถในการแกปญหาที่คลาย
กับปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางอยางเรียน หรือคลายกับแบบฝกหัด  นักเรียนสามารถ
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เลือกกระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกไขปญหาไดโดยไมยาก  พฤติกรรมในระดับนี้
แบงเปน 4  ขั้น ไดแก 
   (1) ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน  
(Ability to Solve Routine Problem) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและเลือก
กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
   (2) ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) ความสามารถ
ในการเปรียบเทียบ  เปนความสามารถในการคนหาความสมัพันธระหวางขอมูล 2  ชุด   เพื่อสรุป
การตัดสินใจ  ซ่ึงในการแกปญหาขั้นนี้อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรู     
ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
   (3) ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) พฤติกรรมในขั้น
นี้เปนความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่อง  ในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให  ซ่ึงอาจ
ตองอาศัยการแยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของ  พิจารณาวาอะไร  คือขอมูลที่
ตองการเพิ่มเติม  มีปญหาอื่นใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยู 
หรือตองแยกโจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวน ๆ  มีการตัดสินใจหลายครั้งตอเนื่อง   ตั้งแตตนจน
ไดคําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
   (4) ความสามารถในการมองเห็นแบบแผน  ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและ   
การสมมาตร (Ability to Recognize Patterns Isomorphisms and Sysmetries) พฤติกรรมในขั้นนี้เปน
ความสามารถที่ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให  การเปลี่ยน
รูปปญหา  การจัดกระทํากับขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ  นักเรียนตองสํารวจสิ่งที่คุนเคย
กันจากขอมูลหรือส่ิงที่กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 
  4) การวิเคราะห (Analysis) พฤติกรรมในระดับนี้เปนพฤติกรรมขั้นสูงของสมรรถภาพ
ทางพุทธพิสัยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ซ่ึงรวมพฤติกรรมสวนใหญที่บรรยายไวในขั้นการ
วิเคราะห  การสังเคราะหหรือการประเมินของบลูม (Bloom)  และรวมถึงสิ่งที่เรียกวา  “การคนควา
อยางอิสระ  (Open Search)”  ดวย  (Avital and shettleworth, Qouted in Wilson, 1971)  พฤติกรรม
ในระดับนี้ประกอบดวยการแกปญหาที่ไมเคยแกมากอนประสบการณเกี่ยวกับการคนพบและ
พฤติกรรมสรางสรรคที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร  พฤติกรรมในระดับนี้แตกตางจากพฤติกรรมใน
ระดับการนําไปใชหรือระดับความเขาใจตรงที่พฤติกรรมในระดับนี้  ประกอบดวยระดับ  การถาย
โยงไปยังบริบทที่ไมเคยปฏิบัติมากอน  การตอบขอทดสอบในระดับนี้ตองอาศัยพฤติกรรมการหยั่ง
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รูโดยรวม  (Heuristic Behavior)  อยางมาก  วัตถุประสงคสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร
อยูในระดับการวิเคราะห  ซ่ึงแบงไดเปน  5 ขั้น  ดังนี้ 
   (1) ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน  (Ability to Solve 
Nonroutine Problems) คําถามในขั้นนี้เปนคําถามที่ซับซอน  ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง   
นักเรียนไมเคยเห็นมากอน  ตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจในมโนทัศน
นิยาม  ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ  ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 
   (2) ความสามารถในการคนพบความสัมพันธ  (Ability to Discover Relationships)  
พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถในการจัดสวนตาง ๆ  ที่โจทยกําหนดใหใหมแลว    สราง
ความสัมพันธขึ้นใหม  เพื่อใชในการแกปญหาแทนการเพียงแตนําเอาความสัมพันธเดิมท่ีจําไดมาใช
ในขอมูลชุดใหมเทานั้น 
   (3)  ความสามารถในการสรางขอพิสูจน  (Ability to Construc Proofs)  พฤติกรรม  
ในขั้นนี้เปนความสามารถในการสรางภาษา  เพื่อยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผล  
โดยอาศัยนิยาม  สัจพจน และทฤษฎีตางๆ  ที่เรียนมาแลวมาพิสูจนปญหาที่ไมเคยพบมากอน 
   (4) ความสามารถในการวิพากษวิจารณขอพิสูจน  (Ability to Criticize Proofs)  
พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจน  อาจะเปน
พฤติกรรมที่มีความซับซอนนอยกวาพฤติกรรมในการสรางขอพิสูจน  พฤติกรรมในขั้นนี้ตองการ
ให   นักเรียนสามารถตรวจสอบขอพิสูจนวาถูกตองหรือไม  มีตอนใดผิดบาง 
   (5) ความสามารถในการสรางและทดสอบความถูกตองของขอสรุปนัยทั่วไป  
(Ability to Formulate and Validate Generalizations)  พฤติกรรมในขั้นนี้เปนความสามารถในการ
คนพบสูตรหรือกระบวนการแกปญหา และพิสูจนวาใชในกรณีทั่วไปได 
 กลาวโดยสรุป  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตรดานพุทธพิสัย  ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  ประกอบดวยความรูความเขาใจ มโนทัศน  
หลักการทางคณิตศาสตร  การมีทักษะในการคํานวณและมีความสามารถในการแกโจทยปญหา 
 
 2.3.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เพรสคอตต (Prescott.  1961 : 14 – 16) ไดใชความรูทางชีววิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา 
และการแพทย  ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน  และสรุปผลการศึกษาวา  องคประกอบที่มี  
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน  มีดังตอไปนี้ 
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   1) องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก  อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย  สุขภาพ
ทางกาย  ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 
   2) องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา  ความสัมพันธของ
บิดามารดากับลูก  ความสัมพันธระหวางลูกๆ  ดวยกัน  และความสัมพันธระหวางสมาชิก      
ทั้งหมดในครอบครัว 
   3) องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคมไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณีความ   
เปนอยูของครอบครัว  สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 
   4) องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของ   
นักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกัน  ทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
   5) องคประกอบทางการพัฒนาแหงตนไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียนตอการเรียน 
   6) องคประกอบทางการปรับตัวไดแก ปญหาการปรับตน  การแสดงออกทางอารมณ 
   7) องคประกอบดานการเรียนการสอน วิธีการสอนของครูไมนาสนใจ ตองยั่วยุให
นักเรียนเกิดการอยากรูอยากเห็น 
  แครรอล (Carroll. 1963 : 723 – 733, อางถึงใน เสมอใจ  จงเจริญคุณวุฒิ. 2545 : 32) ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององคประกอบตางๆ ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยการ
นําเอาครู นักเรียนและหลักสูตรมาเปนองคประกอบที่สําคัญ  โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการ
สอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นักเรียนจะไดรับ แมดดอกซ (Maddox. 1963 : 9) ได
ทําการศึกษา  พบวา  สัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละบุคคล  ขึ้นอยูกับองคประกอบทางสติปญญา
และความสามารถทางสมอง  รอยละ  50 – 60  ขึ้นอยูกับโอกาสและสิ่งแวดลอม  รอยละ  10 – 15 
  ดังนั้น  จึงกลาวไดวา  มีองคประกอบหลายประการที่ทําใหเกิดผลกระทบตอสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  แตที่ทําใหเกิดผลโดยตรงนั้น  คือ  การสอนของครูนั่นเอง 
 
 2.3.3 สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
  สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา  อาจมาจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือมากกวานั้น  โดยมีดวยกันหลายประการ  ไดแก 
   1) นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
   2) วิธีการสอนของครูนาเบื่อหนาย 
   3)  ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
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     4)  ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาของบุตร 
   5)  นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
   6)  ความยากจนของผูปกครอง 
   7)  ประเพณีทางสังคม  ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
   8) โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
   9)  การสอบตกซ้ําชั้นเพราะการวัดผลไมดี 
   10)  อายุนอยหรือมากเกินไป 
   11)  สาเหตุอ่ืนๆ  เชน  การคมนาคมไมสะดวก  อพยพยายที่อยู  เปนตน 
  สําหรับนักเรียนที่ออนวิชาคณิตศาสตรนั้น  วัชรี   บุรณสงิห  (2513 : 435)  ไดกลาววา
เปนนกัเรยีนทีม่ีลักษณะดังตอไปนี ้
   1) ระดับสติปญญา (I.Q.) อยูระหวาง 75–90 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร
จะต่ํากวาเปอรเซนตไทลที่ 30 
   2) อัตราการเรียนรูคณิตศาสตรจะต่ํากวานกัเรียนอืน่ๆ 
   3) มีความสามารถทางการอานต่ํา 
   4) นําหลักหรือมโนมติเบื้องตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวไปใชไมได 
   5) มีปญหาในการใชถอยคํา 
   6) มีปญหาในการหาความสมัพันธของสิ่งของตางๆ  และการสรุปเปน 
หลักเกณฑโดยท่ัวไป 
   7) มีพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย  สังเกตจากการสอบตกวิชาคณติศาสตร 
บอยครั้ง 
   8) เจตคติที่ไมดีตอโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอวชิาคณิตศาสตร 
   9) มีความกดดนัและรูสึกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเอง         
และบางครั้งรูสึกดูถูกตัวเอง 
   10) ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
   11) อาจมาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนอื่นๆ  ซ่ึงมีผลทําให
ขาดประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
   12) ขาดทักษะในการฟงและไมมีความตั้งใจในการเรียนหรือมีความตั้งใจในการ
เรียนเพียงชั่วระยะเวลาสั้น 
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   13) มีขอบกพรองในดานสุขภาพ  เชน  สายตาไมดี  มีปญหาทางดานการฟง และมี
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
   14) ไมประสบผลสําเร็จในการเรียนทั่วๆ  ไป 
   15) ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซ่ึงทําใหไมสามารถใชคําถาม      
ที่แสดงใหเห็นวาตนเองก็ยังไมเขาใจในการเรียนนั้นๆ 
   16) มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทางดานอารมณและสังคม 
 สรุปไดวา  สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาตอการเรียนคณิตศาสตรและมีผลตอการเรียน  
ของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน และการสรางเจตคติ   ความรูสึกตอการมีสวนรวมใน     
กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของครูที่จะจัดหากลวิธีที่เหมาะสม  นํามาใชในการเรียน    
การสอน  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
 
 2.3.4 งานวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  บังอร   ภัทรโกมล  (2541 : บทคัดยอ)  ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต  หนวยตัวเรา  โดยวิธีการสอนแบบโครงการ  ผลวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงการสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนที่ไมใชการสอน       
แบบโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  วัลลิมา   สงสุวรรณ (2541 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียน  ความมีวินัยในตนเองและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนโดยใช         
ชุดการเรียนกับที่เรียนแบบปกติ  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  อธิษฐาน  ซ่ิงเถียรตระกูล (2543 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนโดย 
ใชแบบฝกแกปญหาโจทยคณิตศาสตรกับการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดย
ใชแบบฝกแกปญหาโจทยคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหา  
ทศนิยมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
  สุภาวดี  ตันติวัฒนากร (2544 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับวิธีสอน
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แบบปกติ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวย
วิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ภาสกร  วัชรพงศนาวิน (2544 : บทคัดยอ)  ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบและโจทยปญหาการบวกลบ
ระคนดวยวิธีการสอนโดยใชแผนภาพของวิลลิสและฟวสันกับวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ และ
โจทยปญหาการบวกลบระคนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนภาพสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุปราณี  พูนประสิทธิ์ (2546 : บทคัดยอ)  ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการสอนดวยชุดการเรียน    
การสอนแบบประกอบคําบรรยาย แบบกิจกรรมกลุม แบบรายบุคคลกับการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรจากการสอนดวยชุดการเรียนการสอนทั้ง 
3 แบบ สูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากการวิจัยที่กลาวมาขางตนนี้  สรุปไดวา  รูปแบบการสอน  วิธีการสอน  การใชส่ือ     
การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  มีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้เปนกระบวนการทางสมองมีความสัมพันธกับการทํางาน
ของสมองซีกซายและซีกขวา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบ  4 MAT  ที่ทําให
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  พบวา  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยทําการศึกษาผลการใช      
แผนการสอนแบบ  4 MAT  ที่มีการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตาง
ของนักเรียนและพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองการบวกจํานวนที่มีผลลัพธและตวัตั้งไมเกิน 20 สูงขึ้นได 

 
2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
  2.4.1 ความหมายของความสนใจ 
  ความสนใจเปนสิ่งสําคัญที่จะตองทําใหเกิดขึ้นเปนอันดับแรกของกระบวนการเรียนรู  
ที่ยอมรับกันทั่วไปวา  การที่คนเรามีแรงจูงใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ  ยอมมีความสนใจ
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เปนพื้นฐาน  นักเรียนที่มีความสนใจในวิชาใดมักจะเรียนวิชานั้นไดดีกวาวิชาที่ปราศจาก          
ความสนใจ  ไดมีนักศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของความสนใจไวตาง ๆ  กัน  เชน 
   ดิวอ้ี (Dewey.  1959 : 66)  กลาววา  ความสนใจ  คือ  ความรูสึกหรือความพอใจ 
ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  แนวความคิดใดความคิดหนึ่ง หรือกจิกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
   กูด (Good.  1973 : 311)ไดใหความหมายความสนใจไววา ความสนใจเปนความรูสึก
ชอบของคนเราที่แสดงตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงความรูสึกนี้อาจจะมีชั่วขณะหนึ่ง หรืออาจจะมีถาวร   
ตอไปก็ได  ขึ้นอยูกับความอยากรูอยากเห็นของบุคคล ๆ  นั้นโดยมีอิทธิพลจากประสบการณ     
ของเขาเอง 
   เสียง  ชูสกลุ  (2525 : 26)  กลาววา  ความสนใจ  คือ  ความอยากรูอยากเห็นแสวงหา
และเขารวมกิจกรรม  ความรูสึกชอบที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และหมายถึงสภาพจิตใจของบุคคลที่     
ผูกพันหรือจดจอตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ความสนุกสนานเพลิดเพลินใจในการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือ
ซาบซึ้งในคุณคาของสิ่งใด ๆ 
   จรรยา  เอ่ียมสะอาด(2527 : 36)ไดใหความหมายความสนใจไววา  หมายถึงความ 
รูสึกของบุคคลที่มีความรักความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  พรอมที่จะทํากิจกรรมที่สนใจนั้นดวยความ    
ตั้งใจ  เอาใจใส เพื่อใหไดความสําเร็จตามความมุงหมายของตน 
   สุนทรินทร  ธนโกไสย (2527 : 70) กลาววา  ส่ิงที่อธิบายถึงความสนใจของแตละคน
ก็คือ  “ความชอบ”  หรือ  “ไมชอบ”  ความรูสึกที่เขมขนจริงจังหรือความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใดๆ  
ซ่ึงขึ้นอยูกับแนวทางที่บุคคลไดรับขอสนเทศ  สอดคลองกับความหมายที่วิลสัน (Wilson.  1971 : 
687)  ใหไวคือ “ชอบมากกวา” 
   กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528 : 233)  ไดกลาววา  ความสนใจเปนความรูสึกที่ดีตอ   
ส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงความสนใจของแตละบุคคลจะแตกตางกัน  ก็เนื่องมาจากองคประกอบสําคัญ ๆ  คือ  
ความตองการความถนัด และสภาพแวดลอมตาง ๆ  ในสังคมที่แตกตางกัน 
   สุปราณี  ศรีใสคํา (2531 : 104) ไดใหความหมายความสนใจไววาเปนความรูสึกชอบ
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ  ความรูสึกนี้ทําใหบุคคลนั้นเอาใจใสและกระทําจนบรรลุ  
ถึงจุดมุงหมายที่บุคคลมีตอส่ิงนั้น 
   ระวีวรรณ  อังคนุรักษพันธ (2533 : 171) กลาววา ความสนใจหมายถึง ศักยภาพ
ภายในของบุคคลที่รูสึกพอใจ ตองการ อยากรู อยากเห็น ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดและพยายามจะกระทําสิ่ง
นั้นใหสําเร็จ 
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   สมศักดิ์  ดําศรี (2534 : 181) กลาววา ความสนใจหมายถึง ความรูสึกพอใจในการทํา
กิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงวัดไดจากแบบสํารวจความสนใจหรือความโนมเอียงที่แสวงหากิจกรรม 
วัตถุประสงคและมีแนวโนมที่จะเลือกมันมากกวาสิ่งอื่น ๆ 
   ลวน   สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543 : 27) กลาววา ความสนใจ หมายถึงความ 
รูสึกชื่นชอบกจิกรรมหนึ่งมากกวากิจกรรมอื่น ๆ เปาของความรูสึกเปนกิจกรรม 
   อภิชาติ  เพชรพลอย (2543 : 36) กลาววา ความสนใจหมายถึง ความรูสึกชอบของ
บุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และความรูสึกนั้นสงผลทําใหบุคคลเอาใจใส และแสดงออกซึ่งความ
กระตือรือรนที่จะเขารวมในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ มีการรับรูและมีการตอบ       
สนองตอการรับรูแลวเกิดการยอมรับคุณคาในที่สุด 
   สุรชัย  จามรเนียม (2548 : 66) กลาววา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ เอาใจใส 
การจดจอในเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และพรอมที่จะเสาะหาหรือรวมกิจกรรมตาง ๆ มีความตั้งใจ
ทํากิจกรรมนั้นดวยความเอาใจใส มีการรับรู และตอบสนอง 
  จะเห็นไดวา จากความหมายของความสนใจที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั้งหลาย  
ใหไว  สรุปไดวา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกชอบของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และความรูสึกนั้น
สงผลใหบุคคลเอาใจใสและแสดงออก  ซ่ึงความกระตือรือรนที่จะเขารวมในการประกอบ  กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับส่ิงนั้น เกิดความพรอมที่จะกระทําการใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย  มองเห็นความสําคัญ        
ของสิ่งนั้นๆ มีการรับรูและมีการตอบสนองตอการรับรูแลว  เกิดการยอมรับในคุณคาในที่สุด 
 ความสนใจในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง  ความรูสึกชอบในวิชาคณิตศาสตร  
ความรู สึกนี้จะสงใหนักเรียนแสดง   ซ่ึงความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
คณิตศาสตรทั้งภายนอกและภายในหองเรียน  มีความตั้งใจทํากิจกรรมนั้นๆ  ดวยความเอาใจใส   
ไมวาจะเปนกิจกรรมแบบภายนอกโรงเรียนหรือเปนกิจกรรมภายในโรงเรียน 
 
 2.4.2 ลักษณะของความสนใจ 
  วณิช  บรรจง  และคนอื่น ๆ  (2516 :33) ไดสรุปลักษณะของความสนใจไวเพื่อเปน
ขอสัง เกตในการที่จะพัฒนาความสนใจให เกิดกับผู เ รียน   ซ่ึง เปนองคประกอบให เกิด 
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
   1)  ความสนใจเปนความรูสึกหรือเจตคติที่เขมขนอยูในวงแคบ  คือ  คนเราจะตองมี
ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนอยาง ๆ  ไป 
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   2)  ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล  คนหนึ่งอาจจะสนใจตอส่ิงหนึ่ง   แตคนอื่น
อาจจะไมสนใจตอส่ิงนั้นเลยก็ได 
   3)  ความสนใจทําใหเราเอาใจใสจดจอตอส่ิงที่ตนสนใจ 
   4)  เมื่อเกิดความสนใจตอส่ิงใดแลวคนยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิง
นั้น  เชน  ตองการอยากรูใหมากขึ้น  ตองการทํา  เปนตน 
   5)  คนเรายอมมีความมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จตามมุงหมาย  ถาคนนั้นมีความสนใจ   
ตอส่ิงนั้น 
  ทวี  ทอแกว และอบรม   สินภิบาล (2517 : 61) ไดเพิ่มลักษณะบางอยาง นอกเหนือจาก
วณิช  บรรจง และคนอื่น ๆ  ไวดังนี้ 
   1) ความสนใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในบุคคล  เนื่องจากถูกชักนําโดยสภาพ       
แวดลอมตาง ๆ 
   2) ความสนใจแตละบุคคลมีความเขมขนแตกตางกัน 
   3) ความสนใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งยอมเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 
   4) บุคคลยอมมีความสนใจตอส่ิงตางๆ  แตกตางกันไป 
   5) ความสนใจอาจจะเปนความรูสึกชั่วขณะหรือตลอดไปก็ได 
  เจือจันทร  กัลยา (2533 : 67) ไดกลาวโดยสรุปวา ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล
ทุกคนอาจสนใจในสิ่งตาง ๆ แตกตางกันไป ส่ิงที่คนหนึ่งสนใจอาจไมเปนที่สนใจของอีกคนหนึ่ง 
ขณะเดียวกันระดับความสนใจของแตละคนก็แตกตางกันไป 
  สมศักดิ์  คําศรี ( 2534 : 182) ไดสรุปลักษณะของความสนใจของบุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ 
เกิดจากความปรารถนาเบื้องตน ดังนี้ 
   1) ความสนใจรวมกัน ตัวอยางความสนใจแบบนี้ เชน ความสนใจที่เกิดจากการ
โฆษณาชวนเชื่อ ความสนใจของฝูงชนที่มุงดูอุบัติเหตุ กลุมคนที่ไปซื้อตั๋วดูหนังเรื่องเดียวกัน ตางๆ 
เหลานี้ก็เพราะมีความสนใจรวมกัน เปนตน 
   2) ความสนใจสวนบุคคล เปนความสนใจที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล แมวาบุคคล
อาจจะสนใจในเรื่องเดียวกัน แตความเขมของความสนใจอาจแตกตางกัน เชน ในกลุมผูมุงดูไฟไหม
บาน ตํารวจยอมสนใจสืบเสาะหารองรอยการเกิดไฟไหม พวกดับเพลิงยอมสนใจในวิธีทําใหไฟดับ 
สวนคนอื่น ๆ อาจมุงดูเพราะความอยากรูอยากเห็น เปนตน 
  สุรชัย  จามรเนียน (2548 : 67) ไดแบงประเภทความสนใจ โดยยึดเอาเปาแหงความ
สนใจ ออกเปน 2  ประเภท คือ 
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   1) ความสนใจโดยสวนรวม เปนสภาพภายในจิตของบุคคลที่มีตอส่ิงใด ๆ โดยกวาง 
เปนสวนรวม เชน ความสนใจในชีวิตมักแสดงออกมาในรูปของทัศนะที่มีตอชีวิต ความสนใจ      
ในโลก เชน การมองโลกในแงดี มองโลกในแงร่ืนรมย เปนตน 
   2) ความสนใจเฉพาะ เปนการมุงความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยาละเอียดโดยตรง 
เชน ความสนใจในการแตงกาย ความสนใจในการแสวงหาความรู ความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมพิเศษ เปนตน ถาบุคคลมีความสนใจมากก็มีแนวโนมที่จะเขารวมในการทํากิจกรรม
เหลานั้นมากขึ้น 
  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความสนใจในนั้นเปนเรื่องสวนบุคคล คนแตละคนมีความสนใจไม
เหมือนกัน ความสนใจบางอยางอาจไมคงทนถาวร มีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสถานการณและ
ส่ิงแวดลอม วุฒิภาวะ ฯลฯ 
 จากลักษณะความสนใจที่นักศึกษาไดกลาวไว  สรุปไดวา  บุคคลมีความสนใจในการเรียนรู
แตกตางกันเปนตามประสบการณของแตละบุคคลอันเนื่องมาจากถูกชักนําโดยสิ่งแวดลอมและถา
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรูในกิจกรรมใดก็ตาม  ก็จะมีจิตใจจดจออยูกับกิจกรรมน้ัน ๆ     
ซ่ึงผลใหเกิดความกระตือรือรน และความตั้งใจทํากิจกรรมนั้นดวยความเอาใจใส วิธีสอนของครู
เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู 
 
 2.4.3 สาเหตุท่ีทําใหเกิดความสนใจในการเรียนรู 
  ลักษณะของความสนใจที่นักศึกษาไดกลาวไวนี้  จะเห็นวา  ความสนใจเปนเรื่องของแต
ละคน  คนทุกคนอาจสนใจสิ่งตางๆ  แตกตางกันไป  ส่ิงที่คนหนึ่งสนใจอาจไมเปนที่สนใจของอีก
คนหนึ่ง  ขณะเดียวกันระดับความสนใจของแตละคนก็แตกตางกันไป  ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุและ
องคประกอบที่เกี่ยวของ  ซ่ึง จรินทร  สกุลถาวร  (ม.ป.ป. : 61 – 62)  ไดกลาววา  ความสนใจเกิดขึ้น
จากสาเหตุตางๆ  ดังตอไปนี้  คือ 
   1) ความตองการ  เชน  อยากเปนคนเรียนเกงก็ตองพยายามสนใจบทเรียน เพื่อจะได
ทําใหตนเองเขาใจและจะไดสอบไดที่ 1 
   2) การเอาอยางสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนในหมูคณะนิยม หรือสนใจอยากจะทําใหคนที่เขา
มารวมสนใจตามไปดวย  เชน  เด็กสวนมากเมื่อเห็น  พอแม  ครู หรือเพื่อชอบหรือสนใจสิ่งใด  ก็จะ
สนใจสิ่งนั้นตามไปดวย 
   3) การอาน การอานหนังสือชวยใหเกิดความสนใจ เชน การอานชีวประวัติของ     
นักประดิษฐส่ิงตาง ๆ  จะทําใหผูอานนั้นมีความสนใจที่จะคิดประดิษฐส่ิงตาง ๆ  บาง 
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   4) การศึกษาหรือการฝกอบรมความรูความสามารถในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอมทําใหเกิด
ความสนใจขึ้น  แมวาในตอนแรกนั้นยังไมมีความสนใจเลย  เชน  นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ  เมื่อ
อาน  พูด  ฟง  และเขียนได จะมีความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 
   5) ความแปลกประหลาด เมื่อไดพบเห็นสิ่งของที่แปลกประหลาดหรือไมเคยพบเห็น
มากอน จะทําใหเกิดความสนใจในสิ่งนั้นขึ้น เชน เด็กที่ไมเคยเห็นฮิบโป  เมื่อไดไปเที่ยวสวนสัตว
และไดพบเห็นฮิปโปครั้งแรกจะเกิดความสนใจตัวฮิปโปอยางมาก 
  กฤษณา   ศักดิ์ศรี (2530 : 216) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหคนเราเกิดความสนใจมีดังนี้ 
   1) เกิดจากการติดตอสัมพันธ (Association) เชน  จากการอาน การติดตอ ส่ิงใดท่ีทํา
ความพอใจให หรือเห็นสิ่งนั้นจะใหประโยชน 
   2) ส่ิงกระตุน ความสนใจเกิดจากสิ่งกระตุนหลาย ๆ  ลักษณะ 
   3) ความรู  ความรูสามารถที่จะกระทําสิ่งใดไดยอมจะเปนเหตุใหเกิดความสนใจ    
ในสิ่งนั้นได  เชน  คนที่พูดภาษาอังกฤษไดยอมสนใจภาษาอังกฤษ 
   4) ความสนใจเกิดจากการไดรับผลสําเร็จ  ถาทํางานประสบความสําเร็จไดรับ        
คําชมเชยจะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดมีความสนใจที่จะทํางานนั้นใหดีขึ้นเพราะมีกําลังใจที่       
จะปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งขึ้นอีก 
   5) ความสนใจเกิดจากความตองการ  บุคคลมีความตองการทั้งทางรางกาย  ทางจิตใจ  
ทางสังคม  ความตองการทําใหคนเราพยายามหาทางบําบัดความตองการ  สนใจที่จะเสาะแสวงหา  
ลูทางสูความสําเร็จ 
   6) เกิดจากสิ่งแวดลอม เชน เปนชาวประมงน้ําตื้น  แลนใบไปหาปลาปูอยูเปนประจํา  
วายน้ํา  ดําน้ําเกง  จึงสนใจกีฬาแขงเรือใบ  ส่ิงแวดลอม  ความเคยชินความชํานาญ 
   7) เกิดจากการฝกอบรมโนมนําใหเกิดความสนใจ 
   8) เกิดจากการยกยองชมเชยจากสังคมจากผูที่เราเคารพ  นับถือ  ยอมมีอิทธิพล       
สงเสริมใหความสนใจเขมแข็งขึ้นและดําเนินตอไป 
   9) ความชวยเหลือของบุคคลซึ่งเคยสนใจมาแลว  จะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจ
ตาม 
  จากสาเหตุที่ทําใหความสนใจในการเรียนรูดังไดกลาวไวขางตนสรุปไดวา นักเรียนจะมี
ความสนใจในการเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น อันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม และประสบการณที่ไดรับ
รวมทั้งการเรียนรูจากประสบการณใหม ๆ  ที่ตนเองยังไมเคยไดนับมากอนจะทําใหเกิดความสนใจ
ในการเรียนรูในสิ่งนั้นขึ้น 
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 2.4.4 องคประกอบที่เก่ียวของกับความสนใจในการเรียนรู 
  สุชา   จันทรหอม และสุรางค  จันทรเอม  (2516 : 73)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่
เกี่ยวของกับความสนใจของเด็กที่ควรทราบ  มีดังนี้ 
   1) ความสนใจนั้นเกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
   2) ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนเรื่องของแตละบุคคล โดยเฉพาะคนเราทุกคน       
ไมจําเปนตองมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน และในระยะเวลาเดยีวกัน 
   3) ความสนใจนั้น มีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพรางกาย เด็กจะสนใจสิ่งใดเปน
ระยะสั้นหรือยาว  ยอมขึ้นอยูกับความสมบูรณของรางกาย 
   4) ความสนใจเฉพาะนั้นอาจเปลี่ยนไปตามวัยและเวลาของแตละบุคคล แตแบบแผน
ของความสนใจคอนขางคงที่  ทําใหสามารถวัดความสนใจของตนในอนาคตได 
   5) ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพจิตใจและเชาวปญหาของเด็ก  เด็กท่ี 
เชาวปญญาต่ํา จะสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมมากอยางและไมสลับซับซอนนัก  ผิดกับเด็กที่มีเชาวปญญา
สูงมักจะสนใจหลาย ๆ  อยางในเวลาเดียวกัน และเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก 
   6) ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับรากฐานทางประสบการณของเด็ก เด็กจะ   
สนใจเรื่องใดเด็กจําเปนตองมีความรูเร่ืองนั้นพอสมควร  ถาเด็กขาดประสบการณ เด็กอาจไมสนใจ
เปนเพียงความรู  อยากเห็นชั่วครูเดียวแลวเลิกความสนใจไป 
  บงกช   สัปปพันธ (2529 : 48) ไดรวบรวมองคประกอบที่เกี่ยวของกับความสนใจ ไว
ดังนี้ 
   1) ความสนใจนั้นเกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
   2) ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนเรื่องแตละบุคคล โดยเฉพาะทุกคนจะมีความ    
สนใจในสิ่งตาง ๆ  แตกตางกัน 
   3) ความสนใจนั้นมีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพรางกาย เด็กจะสนใจสิ่งใดเปน
ระยะสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับความสมบูรณของรางกาย 
   4) ความสนใจเฉพาะอยางนั้นอาจเปลี่ยนไปตามวัย และเวลาของแตละบุคคล          
แตแบบแผนของความสนใจคอนขางคงที่ ทําใหการวัดความสนใจชวยทํานายความสนใจอนาคต
ของตนได 
   5) ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับจิตใจและเชาวปญญาของบุคคล ผูที่มีระดับ
ของเชาวปญญาต่ําจะสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมมากอยาง  และไมสลับซับซอนนัก  ผิดกับเด็กที่มี     
เชาวปญญาสูงมักจะสนใจหลายๆ  อยางในเวลาเดียวกัน และเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก 
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   6)  ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับรากฐานทางประสบการณของเด็ก เด็กจะ
สนใจเรื่องใดเด็กจําเปนตองมีความรูเรื่องนั้นพอสมควร ถาเด็กขาดประสบการณเด็กอาจไมสนใจ
เปนเพียงความรู อยากเห็นชั่วครูเดียวแลวเลิกความสนใจไป 
  จากองคประกอบที่นักการศึกษาไดกลาวไวขางตน สรุปไดวาโดยทั่วไปคนเรามีความ
สนใจในการเรยีนรูในสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ
บุคคลนั้น ๆ  เชน  การศึกษาอบรม  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากสิ่งภายนอกแลวยัง
รวมถึงบุคลิกภาพของบุคคล  ไดแก  อายุ  เพศ  ระดับสติปญญา  ความสามารถทางรางกาย และ
ความถนัดตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับความสนใจดวย 
 
 2.4.5 ความสนใจกับการเรียนการสอน 
  สุโท   เจริญสุข (2528 : 72) ไดใหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามแนวความ
สนใจของนักเรียนไวดังนี้ 
   1) นําเอาเรื่องหรือส่ิงที่แปลกใหมมาเลาหรือแสดงใหนักเรียนดู 
    2) ทําบทเรียนใหสนุก โดยใชอุปกรณการสอน  เทคนิควิธีหลาย ๆ  รูปแบบ 
   3) ทําบทเรียนใหกระจาง โดยใชถอยคําที่งาย ๆ หรือที่เปนรูปธรรมมากกวา
นามธรรม 
   4) ใหนักเรยีนมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ หรือกระตุนใหนักเรยีนเขารวม               
กิจกรรมการเรยีนเสมอ โดยใชคําถาม กิจกรรม อุปกรณตาง ๆ ชวยสอน 
   5) จัดสิ่งแวดลอมมาใหนาสนใจ 
   6) มีการเสริมแรง 
  
 2.4.6 วิธีการสรางความสนใจในการเรียนรู 
  จากการศึกษาสาเหตุ และองคประกอบความสนใจในการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน  ทําใหนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดเสนอแนะวิธีสรางความสนใจไวดังนี้ 
   พะยอม   วงศสารศรี (2526 : 194) ไดเสนอวิธีสรางความสนใจใหกับนักเรียนไวดังนี้  
    1) ศึกษาความตองการของนักเรียนสวนใหญ เพื่อจะไดจดับทเรียน สภาพ
หองเรียนและสื่อการเรียนตาง ๆ ใหตรงกบัความตองการของเขา 
    2) สํารวจพื้นฐานทางดานความถนัดของนกัเรียน เพื่อจะไดจัดบทเรียน สภาพ       
หองเรียนและสื่อการเรียนตาง ๆ ใหตรงกบัความตองการของเขา 
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    3) จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุและทาทายความสามารถ
ของนักเรียน พยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด เชน การแสดงความ
คิดเห็น การแกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางสิ่งตื่นตาตื่นใจ ส่ิงแปลก ๆ ใหม และ
นําสิ่งทันสมัยในยุคหนามากกลาวถึงดวย 
    4) มีวิธีการสอนใหเหมาะสมโดยใหการเสริมแรงโดยพยายามใหนักเรียนได
ประสบความสําเร็จในการเรียนหรือการทํางานนั้น ๆ บาง  โดยเลือกใหตรงกับความถนัดและ
ความสามารถของเขา  จะทําใหเขาสนใจสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหทํา 
    5) ช้ีทางหรือใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของนักเรียน ทําใหเขา
มีความสนใจที่จะทํางานนั้นตอไป 
   กมลรัตน   หลาสุวงษ (2528 : 243) ไดเสนอแนะวิธีสรางความสนใจไวดังนี้ 
    1) ศึกษาความตองการของผูเรียนสวนใหญ เพื่อจะไดบทเรียน สภาพหองเรียน 
และส่ือการเรียนตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของเขา 
    2) สํารวจพื้นฐานทางดานความถนัดของผูเรียน เพื่อจะไดจัดสภาพการเรียน     
การสอนใหตรงกับความถนัดนั้น ๆ 
    3) จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุ และทาทายความสามารถ
ของผูเรียน พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด เชน การแสดงความคิดเห็น   
การแกปญหาเฉพาะหนา  ตลอดจนพยายามสรางสิ่งตื่นตาตื่นใจ  ส่ิงแปลกๆ  ใหมๆ และนําส่ิง
ทันสมัยในยุคนั้นมากลาวถึงบาง โดยเลือกใหตรงกับความถนัดและความสามารถของเขาจะทําให
เขาสนใจสิ่งนั้นที่ไดรับมอบหมายใหทํา 
    4) ช้ีแจงใหเด็กเห็นความกาวหนาของตน เพื่อเปนแรงจูงใจทําใหเด็กอยากเรียน      
มีความสนใจในงานนั้น 
    5)  ครูควรชี้ใหเด็กเห็นความนาสนใจของเรื่องที่เรียน ช้ีใหเห็นประโยชนของสิง่ที่
ควรสนใจ 
    6) จัดสภาพในการเรียนใหเปนที่นาร่ืนรมยอยูในสภาพที่สะดวกสบายมี
บรรยากาศที่ด ี
    7) ครูตองสรางเจตคติที่ดีตอวิชานั้น เพราะเจตคติที่ดีตอวิชาใดยอมเปนรากฐานที่
จะทําใหเด็กสนใจในวิชานั้นมากขึ้น 
    8) ใชอุปกรณที่เหมาะสมชวยใหเขาใจดี งาย รวดเร็ว แตไมควรใชมากหรือนอย
จนเกินควร 
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    9) ควรจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียนใหมากขึ้นใหมีโอกาสไดแสดง       
ความคิดเห็นของตนเองบาง เชน ใหอภิปราย 
    10) จัดบทเรียนใหมีความหมายตอชีวิตของเด็ก เด็กยอมสนใจบทเรียนที่จะ
นําไปใชกับชีวิตประจําวันได 
    11) ใชเทคนิควิธีตาง ๆ และจิตวิทยาชวยในการเรยีนการสอน พาไปศึกษานอก
สถานที่ เลาประสบการณนาสนใจที่เกี่ยวกับบทเรียน ครูซักถามไมยาก งายเกินไป ใชแรงเสริม    
จัดบทเรียนใหเหมาะกับเหตุการณ 
    12) สรางความรูพื้นฐานกอนสอนเรื่องนั้น เพื่อจะไดโยงสัมพันธสูเร่ืองที่จะสอน
ใหม ถาไมมีพื้นฐานมากอนจะเขาใจยาก ไมอยากสนใจ 
    13) มุงสรางเจตคตทิี่ดีตอวิชานั้นควบคูกันไปกับการสอน 
    14) ใหเรียนโดยการกระทําใหมากที่สุด 
    15) ดําเนินการสอนใหคลอยตามสัญชาติญาณอยากรูอยากเห็นของเด็กเพราะ        
สัญชาตญาณชนิดนี้เปนรากฐานของความสนใจ  เกิดจากการที่มีส่ิงประหลาด  หรือความแปลก
ประหลาดเปนเครื่องชวยกระตุน  ฉะนั้นในการสอน  ครูก็หาเรื่องแปลก ๆ  มาเลา  ยกอุทาหรณ
แปลก ๆ  นาพิศวงมาบรรยาย  มีอุปกรณการสอนที่แปลกๆ  มาใช หาคําแปลกๆ  และโจทยแปลก ๆ  
แตไมยากเกินความสามารถของเด็กมาใหเด็กตอบ  พยายามสงเสริมใหเด็กกระตือรือรนและอยากรู
อยากเห็นยิ่งขึ้นไปเปนลําดับ  ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดซักถาม  อภิปรายระหวางกันและกัน  และ
ใหเด็กเรียนแบบเลน  (Play Way)  บางจะชวยทําใหเด็กเกิดความสนใจไดมาก 
    16) สอนใหสนุก เชน พูดจาทํานองชวนขบขันเปนครั้งคราว เลาเรื่องสนุก การ
แสดงออกทางเสียง ทางกิริยาทาทาง และหนาตาของครู หากรูจักแสดงใหเหมาะสมแลวก็ยอมจะ
ชวยปลุกความสนใจของเด็กเปนอยางดี 
    17) สอนบทเรียนใหหนักไปในทางรูปธรรมมากกวานามธรรม แสดงตัวอยาง
ส่ิงของและใหนักเรียนจับตองได พานักเรียนไปชมสถานที่อันเปนประโยชน หรือเปนเรื่องที่
นักเรียนสามารถเขาใจถึงประโยชนและคุณคาไดโดยงาย 
    18) ทําบทเรียนใหเปนที่กระจางแจงไมเคลือบคลุม ใชถอยคําสํานวนที่เขาใจงาย  
เหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็ก 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 56 

 2.4.7 การสงเสริมความสนใจ 
  เมื่อสรางความสนใจขึ้นมาแลว  ครูจะตองคอยสงเสริม  เพราะการสงเสริมความสนใจนี้
อาจทําไดหลายวิธีในตอนแรกๆ  เมื่อเกิดความสนใจขึ้นแลวเราจะตองคอยสงเสริม  ที่สําคัญก็คือ 
ใหเด็กประสบความสําเร็จเสียกอนไมมากก็นอย  เด็กก็จะสนใจมากขึ้น  แตครูควรปลอยใหเด็ก    
สงเสริมความสนใจของตนเองตราบเทาที่ความสนใจนั้นเปนไปในทางที่ถูก  โดยปกติความสนใจ 
ที่เกิดขึ้นใหม  มักจะตองคอยใหการสงเสริมใหเด็กเห็นความจําเปน  ประโยชนและคุณคาอยาให
เห็นเปนของนาเบื่อ  เด็กก็จะทํางานดวยความเต็มใจและกระตือรือรนดวย  ขอสําคัญครูจะตอง
แสดงความนิยมพอใจเมื่อเห็นความสนใจเกิดมีขึ้นแกเด็กก็จะเห็นความสนใจที่ครูกอใหเกิดขึ้นหรือ
มีขึ้นแกเด็กเอง  ถาหากปรากฏวา  การสงเสริมความสนใจที่กระทําไปแลวยังไมดีพอก็ยอมจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหมได  ใหเปนไปในทางที่ดี 
  กฤษณา   ศักดิ์ศรี  (2530 : 220 – 221)  ไดกลาวถึงการควบคุมและสงเสริมความสนใจ   
อาจทําไดหลายวิธี  ดังนี้ 
   1) การถาม โดยการแนะและการถาม จะชวยสงเสริมความสนใจใหเจริญดียิ่งขึ้น       
ไดชวยกระตุนและสงเสริมความสนใจซึ่งแมแตแรกจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยใหขยายตัวเปนจริง   
เปนจังและมั่นคงถาวรได 
   2) ตัวอยางหรือของจําลองนํามาใหนักเรียนไดจับตองทดลองดู ครูคอยใหคําแนะนํา
และซักถามประกอบไปดวย 
   3) ส่ิงแวดลอม จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม เชน รวมเด็กที่มีความสนใจคลายคลึงกัน
ไวดวยกัน เชน พวกสนใจคณิตศาสตร ดนตรี โบราณคดี ฯลฯ 
  จากการสรางความสนใจในการเรียนรูที่ศึกษาไดกลาวไวขางตน  พอสรุปวิธีสรางความ
สนใจ  ดังนี้ 
   1) ครูตองจัดสิ่งแวดลอมที่ยั่วยุนาสนใจ และทาทายความสามารถใหกับผูเรียน 
   2) จัดกิจกรรมที่ทาทายความสามารถ สรางสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเพื่อจูงใจใหผูเรียน มี
ความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติกิจกรรมดวยความเอาใจใส 
   3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดใหเกิดความสนุกสนานไปพรอมกับ      
การเรียนรูดวย 
   4) ประสบการณที่จัดใหตองตอเนื่องกับประสบการณหรือความรูเดิมที่มีอยู 
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   5) สงเสริมเนนใหผูเรียนทํางานเปนกลุม  และใหอิสระในการทํางานแกเด็ก  โดยให   
ผูเรียนไดมีโอกาสที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม  โดยอาศัยประสบการณที่มีอยูเพื่อใหผูเรียนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นของตนตอสมาชิกภายในกลุม 
   6) ใหการสงเสริมและชี้ทางความกาวหนาในการทํางานทุกระยะและใหขอมูล
ยอนกลับ 
 2.4.8 การวัดความสนใจ 
  การวัดความสนใจใหไดผลถูกตองที่สุดนั้น  ทําไดยากเพราะความสนใจของแตละ
บุคคล จะแตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง  ไดแก  อายุ  เพศ  สติปญญา
ส่ิงแวดลอม  พัฒนาการทางรางกาย  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เคอทอค (Kurtock.  1955 : 
189 – 193,  อางถึงใน รุจิรา   โพธิ์สุวรรณ.  2540 : 66) ไดเสนอแนะวิธีวัดความสนใจไว  3  วิธีดังนี้ 
   1) การใชแบบวัดความสนใจ (Interest Inventories) โดยใหแสดงความรูสึกชอบ
หรือไมชอบ  ตอขอความตางๆ  ของแบบวัดความสนใจ 
   2) การใชแบบสอบถามปลายเปด (Open – ended Questionnaire) โดยใหอิสระใน
การตอบคําถามตาง ๆ ไดตามความรูสึกที่แทจริงของตน 
   3) การสัมภาษณ (Interviews) จะทําใหผูสัมภาษณสังเกตเห็นพฤติกรรมของผูถูก
สัมภาษณได 
  สวนเดวิส (รุจิรา โพธ์ิสุวรรณ.  2540 : 66, อางมาจาก Davis. 1964 :160 – 161) ได
เสนอแนะเทคนิคในการวัดความสนใจดังนี้ 
   1) คนหาสิ่งที่แตละบุคคลชอบทําในระยะ 1 – 2  ปที่ผานมา  ถาเขายอมสละเวลา    
วาที่มีอยูเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะก็แสดงวาเขาสนใจสิ่งนั้น 
   2) คนหาวาแตละบุคคลมีความรูในเรื่องนั้น ๆมากนอยเพียงใด ถาเขามีความรูในเรื่อง
น้ันมาก ก็แสดงวาเขาสนใจในเรื่องนั้น ทั้งนี้เพราะคนเรายอมจําสิ่งที่ตนสนใจไดดีกวาที่ไมสนใจ 
   3) ใหแตละบุคคลแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตาง ๆ ที่กําหนดไวให 
  จะเห็นไดวาในการวัดความสนใจนั้น  เราสามารถวัดไดหลายวิธี  ซ่ึงการที่เราจะเลอืกนาํ 
วิธีใดไปใชกับใคร ในสถานการณแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูที่จะนําไปใช  สําหรับในงาน 
วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ซ่ึงมี
ลักษณะเปนแบบลิเคิรท  สเกล (Likert  Scale) ชนิด  3 ตัวเลือก  คือ  ใช  ไมแนใจ  ไมใช 
  จากเอกสารที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการสรางใหนักเรียนมีความสนใจนั้น มีความสําคัญ 
ตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก  เพราะนักเรียนจะมีความรูความสามารถกระทั่งประสบ
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ความสําเร็จในชีวิตไดนั้น ก็ดวยการที่นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในสิ่งที่ศึกษานั่นเอง       
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจะตองรูวิธีในการสรางความสนใจใหเกิดขึ้นพบกับ
ผูเรียนเพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการทํากิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมาย 
 
 2.4.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   
  งานวิจัยภายในประเทศ 
   ปฐมาพร  อาสนวิเชียร (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคูโดยใชชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคู  
โดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีความสนใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ศรีภรณ  ณะวงศษา (2542 : บทคัดยอ)ไดศึกษาความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ TGT 
และแบบ STAD กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช          
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT และแบบ STAD มีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักเรียน       
ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT และแบบ STAD มีความสนใจ         
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
   พงษทิพย   นวนิล (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ     
แกโจทยปญหาการบวก  การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่เรียนโดยใชแบบเรียนเลม
เล็กเชิงวรรณกรรมและความสนใจในการเรียนรู  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอน   
โดยใชแบบเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมมีความสนใจในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชหนังสือเรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   อภิชาติ  เพชรพลอย (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับการสอนตามคูมือครู 
ผลการวิจัยพบวา ความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน   
มินิคอรสกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   เกษมศรี  ภัทรภูริสกุล (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม ผลการวิจัย
พบวา ความสนใจในการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมภายหลัง           
การทดลองสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 
  งานวิจัยตางประเทศ 
    คีฟส (เสียง  ชูสกุล.  2525 : 29 ; อางอิงมาจาก  Kieves. 1972) ไดศึกษาและคนควา
เกี่ยวกับเจตคติและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              
ผลการศึกษา พบวา 
    1) เจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
อยูในระดับคอนขางต่ํา และจะสูงขึ้นไปตามลําดับเมื่อนักเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
    2) ในระดับมัธยมศึกษา นักเรยีนชายมเีจตคติและความสนใจที่มีตอวิชา
คณิตศาสตรมากกวานักเรยีนหญิง 
    3) ผลของเจตคติและความสนใจในวิชาคณิตศาสตร เกิดจากการสอนของครู   
มากกวาที่จะมีผลจากทางบานและผูปกครองของนักเรียน 
   แครอล  วิลคอค (2000 : 100)  ไดทําการประเมินการสอนของครู 3 หองเรียน โดย
การสังเกตการสอนเปนระยะเวลา 20 วัน ระยะเวลา 25 นาทีตอคาบเรียน ผลจากการสังเกตการสอน
พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียนลดลง นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาการใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT ยังชวยลดระยะเวลาภาระงานการสอนของ
ครู 
  จากผลการวิจัยที่ เกี่ยวของกับความสนใจในการเรียน   ดังที่ไดกลาวมาขางตน   
จะพบวาความสนใจมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  ดังนั้นในการเรียน 
การสอนจึงควรปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความสนใจ  เพื่อจะเปนผูที่มีประสิทธิภาพในการเรียน   
การทํางาน  และการดํารงตนในสังคม 
 
2.5 เอกสารที่เก่ียวกับการหาประสิทธิภาพของแผนการสอน 
   การหาประสิทธิภาพแผนการสอน หมายถึงการนําแผนการสอนไปทดลองใชตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวแลว นําผลที่ไดมาปรับปรุงเพื่อนําไปสอนจริง ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 60 

กําหนดไว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 494 – 498) ไดใหความหมายของเกณฑ
ประสิทธิภาพของแผนการสอนไว คือ 
   2.5.1  เกณฑการหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแผนการสอนที่
จะชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูจัดทําแผนการสอนจึงพอใจวาหากแผนการสอนมี
ประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว แผนการสอนนั้นก็มีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียน 
   เกณฑการหาประสอทธภิาพ กําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด นั่นคือ  
E1 / E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
   ตัวอยาง 80/80 หมายความวา เมื่อเรียนจากแผนการสอนแลว ผูเรียนจะสามารถทํา
แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย 80% และทําการทดสอบหลังเรียนไดผลเฉล่ีย 80% 
   การที่จะกําหนดเกณฑ E1 / E2 ใหมีคาเทาใดนั้น ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความ
พอใจ โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปน
ทักษะหรือเจตนศึกษาอาจตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน อยางไรก็ตามไมควรตั้งเกณฑไวต่ํา 
เพราะต้ังเกณฑไวเทาใดมักจะไดผลเทานั้น 
   2.5.2  การหาประสิทธิภาพของแผนการสอน  
     เมื่อพัฒนาแผนการสอนขึ้นเปนตนฉบับแลวตองนําไปหาประสิทธิภาพเสร็จ
แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1)  ขั้น 1 : 1 (แบบเดี่ยว) คือ นําแผนการสอนไปทดลองใชกับนักเรียน 1 คน  
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

 2)  ขั้น 1 : 10 (แบบกลุม) คือ นําแผนการสอนไปทดลองใชกับนักเรียน  
 6 – 10 คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

 3)  ขั้น 1 : 100 (ภาคสนามหรือกลุมใหญ) คือ นําแผนการสอนไปทดลองใช 
กับนักเรียน 30 –100 คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 
 
 2.5.3  การคํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการสอน 
 
  โดยใชสูตร กระทําโดยใชสูตรตอไปนี้ 

  สูตรที่ 1                 1001 ×=

∑

A
N

X

E                                
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  เมื่อ  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแผนการสอน  

คิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกหัด และหรือประกอบ
กิจกรรมการเรยีน 

∑ X  คือ คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัด และหรือการ 
ประกอบกิจกรรมการเรียน 

   A คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัด และหรือกิจกรรมการเรียน 
   N คือ จํานวนผูเรียน 
 

  สูตรที่ 2      1002 ×=

∑

B
N

F

E                                           

 
เมื่อ  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปล่ียนในตวั 

ผูเรียนหลังจากการเรียนดวยแผนการเรียนนั้น)  คิดเปน
รอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือ
ประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

∑F  คือ คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
และหรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

   B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรม 
หลังเรียน 

   N คือ จํานวนผูเรียน 
 
 ในการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแผนการสอนนิยมตั้งไว 90 / 90 สําหรับเนื้อหาที่
เปนความรู ความจํา และเนื้อหาวิชาที่เปนทักษะหรือเจตคติไมต่ํากวา 80 / 80   เพราะการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม ติดตามระยะเวลาไมสามารถเปลี่ยนและวัดไดทันทีที่เรียนเสร็จแลว มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 494 – 498)ไดกําหนดไว  3 ระดับ คือ 
  1. สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว มีคา
เกินกวา 2.5 % ขึ้นไป 
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  2. เทาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนเทากันหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
ไมเกิน 2.5% 
  3. ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนต่ํากวาเกณฑ แตไมต่ํากวา 
2.5% 
 จากการศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดนํามาประยุกตรวมกัน โดย
สรางแผนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง การบวก ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยจัดกิจกรรมการสอน
แบบ 4 MAT    เปนกิจกรรมเกี่ยวกับแบบฝกทักษะใหนักเรียนทําดวยตนเองทั้งทําเปนกลุมและเปน
รายบุคคล โดยครูจะคอยใหคําปรึกษา ถานักเรียนเกิดปญหาในขณะดําเนินกิจกรรม 
 


