
 

  

  

การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน
ยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 

 

โดย 
นางสาวอนิศา เนตรเก้ือกูล  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

  

การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 

 

โดย 
นางสาวอนิศา เนตรเก้ือกูล  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

  

THE DEVELOPMENT OF LEARNING PACKAGES ON MATHEMATIC 
PROBLEM SOLVING OF WEIGHT DOSING AND MEASURE USING 

MULTIMEDIA AND DONYAYHOM LOCAL INFORMATION WITH KWDL 
TECHNIQUE FOR THE THIRD GRADE STUDENTS 

 

By 

MISS Anisa NATEGUEGUL 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Education (CURRICULUM AND SUPERVISION) 

Department of Curriculum and  Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2018 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หวัขอ้ การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้
ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 

โดย อนิศา เนตรเก้ือกูล 
สาขาวิชา หลกัสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญา

มหาบณัฑิต 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั  

  
 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บพิจารณาอนุมติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

  
  

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
(รองศาสตราจารย ์ดร.จุไรรัตน์  นนัทานิช)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(อาจารย ์ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม )  
  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั )  
  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยวุรี ญานปรีชาเศรษฐ )  
  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภูชิต ภูช านิ )  
  

 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
(อาจารย ์ดร. มนตช์ยั พงศกรนฤวงษ ์)  

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

57253307 : หลกัสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ชุดการเรียนรู้ /  ส่ือประสม / ขอ้มูลทอ้งถ่ิน / เทคนิค KWDL 

นางสาว อนิศา เนตรเก้ือกูล: การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั 

  
          การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์

ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 (2) พฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสม
และขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (3) ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (4) และประเมินประสิทธิผลชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL กลุ่มตวัอย่างท่ี ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวดั
ดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 28 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เวลา 10 ชั่วโมง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) ชุดการ
เรียนรู้ 2) แผนการจดัการเรียนรู้3) แบบสอบถาม 4) แบบสัมภาษณ์ 5) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 6) แบบประเมินควาพึง
พอใจ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า t – test แบบ Dependent 

           ผลการวิจยัพบว่า (1) นักเรียนครูผูส้อนคณิตศาสตร์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูน้ าทอ้งถ่ิน 
ตอ้งการให้นักเรียนเรียนรู้เร่ือง ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินและศิลปหัตถกรรมในทอ้งถ่ิน ลกัษณะของชุดการเรียนรู้ มี
เน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีภาพและสีสันสวยงาม ตวัอกัษรมีความชัดเจนอ่านเขา้ใจง่าย มีการ์ตูนประกอบ
เน้ือหา มีส่ือหลายๆชนิด    และมีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้ ดา้นส่ือท่ีใชค้ือมี นิทาน แบบฝึกหดั เกม โปรแกรมน าเสนอ 
(Power Point) (2) ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั ประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่ เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง 
(ขอทานกระยาสารท) เร่ืองโจทยปั์ญหาการตวง (ประเพณีขวา้งขา้วเม่า)  เร่ืองโจทยปั์ญหาการวดั (หัตถกรรมล ้าค่าคือฝาชี) 
(3) ผลการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดัมากขึ้นมีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม เม่ือทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.31/82.50 (4) ผล
การประเมินประสิทธิผลชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดการ
เรียนรู้ สูงกว่าก่อนการใช้ชดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใช้ชุดการ
เรียนรู้พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนหลังเรียนเท่ากับ  82.25 และเม่ือเทียบกับคะแนนก่อนเรียนพบว่ามี
พฒันาการเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 60.83 และ ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
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MISS ANISA NATEGUEGUL : THE DEVELOPMENT OF LEARNING 
PACKAGES ON MATHEMATIC PROBLEM SOLVING OF WEIGHT DOSING AND 
MEASURE USING MULTIMEDIA AND DONYAYHOM LOCAL INFORMATION WITH 
KWDL TECHNIQUE FOR THE THIRD GRADE STUDENTS THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SIRIWAN VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D. 

          The purposes of this student were 1) to studies base data 2) to develop and find the efficiency of 
learning packages at the standard criterion of 80/80 3) to experiment using learning packages and 4) to evaluate and 
improve the learning packages.  The samples of implementations using the learning packages were 28 of third grade 
student of Donyayhom school , the second semester of the academic year 2018 , through the simple random 
sampling.The experiment took 10 hour the instrument of this research were 1)learning packages   2) lesson plans , 3) 
questionnaire ,4) interview , 5) test forms , 6) evaluate of satisfaction forms , the statistics that use in the research 
percentage , mean  , the standard deviation One Sample t- test Dependent. 

               Research result were 1) students, math teachers The school board and local leaders found that 
students wanted to learn about Local traditions and local arts and crafts characteristics of learning packages have content 
that can be learned by yourself With beautiful images and colors The characters are clear, ea sy to understand. Contains 
cartoons for content There are many media types. And have exercises at the end of the learning set The media used are 
stories, exercises, games, program presentations (Power Point). 2) learning packages on mathematic problem solv ing of 
weight dosing and measure of 3 sets including about problem solving of weight (Krayasart beggar) ,the problem solving 
of dosing (Throwing tradition) the problem solving of measure (Precious handicrafts are confections) . 3) Experimental 
results using a learning packages showed that students have knowledge and understanding of mathematic problem 
solving of weight dosing and measure problems are more active and active in the group process. When experimenting 
with learning packages the efficiency of the learning packages were 84.79/86.25  4) The result of the evaluation of the 
learning packages the learning packages  it was found that post-test scores was  higher than pre-test scores at the 0.05 
level with was at a statistical significant difference The result of the evaluation of posttest was statistically higher than 
the criteria at the percentile of 80 and when compared with the score before studying, it was found that there was an 
improvement of 60.83 and the results of student satisfaction assessment on learning with the overall learning set were at 
a high level. 
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ความเมตตาให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ขอ้คิด และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด ผูวิ้จยัซาบซ้ึงในความเมตตากรุณาเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ
อาจารย ์ดร. มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าของท่านอ่านวิทยานิพนธ์ อีกทั้ง
ยงัใหค้ าแนะน า เพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ  ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน ผศ.ดร.ปฤณัฐ นัจนฤตย  ์และผศ.ดร.สาธิต 
จนัทรวินิจ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และเสียสละเวลาในการช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ช้ีแนะ เพื่อ
การแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขอขอบพระคุณนางสาววิมลรัตน์ สิริอาภรณ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงิน
อุปถัมภ์) และคณะครูทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือ และเป็นก าลงัใจด้วยดีเสมอมา  และขอ
ขอบใจนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

ขอขอบคุณอาจารยช์ัยศรี วาสบุญมา ท่ีอนุเคราะห์หนังสือเอกสารหลักสูตรท้องถ่ินภูมิปัญญา
พื้นบา้นดอนยายหอม เรียบเรียงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลยั 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลทอ้งถ่ินในชุดการเรียนรู้คร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณเพื่อนนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การนิเทศร่วมรุ่นทุกคน ท่ีให้ความช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษา และให้ก าลงัใจท่ีดี มิตรภาพท่ีงดงามแก่กนัเสมอ
มา 

ทา้ยสุดน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณของคณาจารยท์ุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้
อย่างเต็มศกัยภาพ ขอขอบคุณครอบครัว ญาติ พี่ น้อง ทุกคน ท่ีให้การสนบัสนุนในทุกๆเร่ือง ทุกก าลงัใจท่ี
กล่าวมา ท่ีมอบความรัก ความห่วงใย จนท าให้ผูว้ิจยัสามารถส าเร็จการศึกษา      โดยผูว้ิจัยน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีไดรั้บไปปรับใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป 
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บทที่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในโลกของยุคศตวรรษท่ี 21  มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นของเทคโนโลยีการส่ือสาร นวตักรรมกรรมต่างๆ การด าเนินชีวิตในปัจจุบนั รวมทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม โดยเฉพาะการศึกษา ซ่ึงท่ีเป็นหัวใจในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และพฒันาประเทศ  การ
จดัการศึกษาในปัจจุบนัตอ้งเน้นให้เกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา คิดอย่างมีระบบ 
มีเหตุผลรอบคอบเป็นขั้นตอน เรียนแลว้สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  เป็นพลเมืองท่ีดีได ้
ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนท่ี
ไดรั้บพระราชทานรางวลั วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2524 ความว่า “ ... การศึกษาเป็นปัจจยัในการสร้าง
และพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้
การศึกษาท่ีดีแก่ เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้น ลว้นพอเหมาะกนัทุกๆดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถด ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศไวแ้ละพฒันาให้กา้วหน้า
ต่อไปตลอด...” เช่นเดียวกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี2 
พ.ศ.  2545) ซ่ึงไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาไวใ้นหมวดท่ี 1 มาตรา 6 โดยกล่าวว่า การ
จดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี2 พ.ศ.  2545:3)   
 ในการจดัการเรียนการสอนไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้ไวท้ั้งหมด 8 กลุ่มสาระ แต่สาระท่ีช่วยพฒันา
ผูเ้รียน ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา เพราะตามธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้
มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์  คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งถี่ถว้น รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่ ว ยพัฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น  แ ล ะส าม ารถ อ ยู่ ร่ วม กับ ผู ้ อ่ื น ได้ อ ย่ าง มี ค ว าม สุ ข 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 54)   คณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีเก่ียวกับความคิด เราใช้คณิตศาสตร์
พิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าส่ิงท่ีเราคิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่  วชัรี กาญจน์กีรติ (2554: 10 ) กล่าวว่า 
คณิตศาสตร์ช่วยให้คนเป็นผูท่ี้มีเหตุผล เป็นคนใฝ่หาความรู้ตลอดจนพยายามคิดคน้ส่ิงท่ีแปลกและ
ใหม่ ฉะนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยดีา้นต่างๆ เน่ืองจากมนุษยเ์รา
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จะต้องตอบปัญหาต่างๆ อยู่เร่ือยในชีวิตประจ าวนั ฝึกให้รู้จักคิดพิจารณา รู้จักใช้เหตุผล ต่างๆ 
แก้ปัญหาท่ียุ่งยากไดอ้ย่างมีระเบียบแบบแผน เช่นเดียวกบั( ยุพิน พิพิธกุล ,2539 : 2-3 )ท่ีกล่าวว่า  
คณิตศาสตร์เป็นตวัสร้างให้เกิดความเขา้ใจเร็วขึ้น อีกทั้งยงัเป็นวิชาท่ีสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาความคิดและเกิดทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้  โดยเฉพาะการแกปั้ญหา เพราะในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ลว้นมีปัญหาต่างๆ
เขา้มา ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เขา้มาช่วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการ
แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, : 2551) ซ่ึงทักษะการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยฝึกฝนคนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผูน้ าในดา้นต่างๆ เพราะการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์จะมีกระบวนการท่ีเป็นระบบเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน เร่ิมจากง่ายไปยาก 
เร่ิมจากรูปธรรมไป ซ่ึงสอดคล้องกับ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหานั้น ตามทฤษฏี
พฒันาการทางปัญญา( Theory of Cognitive Development ) ของ พีอาเจต์ ( Jean Piaget ) กล่าวว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาจะเร่ิมพฒันาการมาตั้งแต่ขั้นท่ี 3 คือ Stage of concrete operations 
เด็กท่ีมีอายุ 7 - 11 ปี มีความสามารถท่ีจะอ้างอิงด้วยเหตุผลไม่ขึ้นกับการรับรู้ด้วยรูปร่างเท่านั้ น 
สามารถแบ่งกลุ่มดว้ยเกณฑห์ลาย ๆ อยา่ง และคิดยอ้นกลบัได ้สามารถแกปั้ญหาท่ีมีการด าเนินการ
ท่ียุ่งยากได้ แต่ยงัเป็นปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมอยู่ ต่อมาถึงระดับการพฒันาการขั้นท่ี 4 คือ Stage of 
formal operations เด็กมีอายุ 12 - 14 ปี จะมีความสามารถในการหาเหตุผลดีขึ้นและสามารถคิด
แกปั้ญหาท่ีซบัซ้อนได ้เด็กวยัน้ีเป็นผูท่ี้คิดเหนือไปกวา่ปัจจุบนั สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัทุกส่ิง
ทุกอย่าง และมีความพอใจท่ีจะคิดพิจารณาเก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่มีตวัตน หรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรมชนิด
สลบัซบัซอ้นได ้(อา้งถึงใน: วชัรี กาญจน์กีรติ ,2554: 74)   
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 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) วิชาคณิตศาสตร์ 
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558-2540 (3 ปียอ้นหลงั) 
 

ผลการประเมินเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) วิชาคณิตศาสตร์ 
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558-2540 

ความสามารถ ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2540 
 ภาษา 44.75 49.69 41.19 
ค านวณ 33.27 38.98 28.98 
เหตุผล 49.69 51.50 35.94 

 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 
จากตารางเห็นว่า ในปีการศึกษา 2558 ความสามารถดา้นเหตุผล มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ร้อยละ49.69 รองลงมา คือ ความสามารถด้านภาษา ร้อยละ44.75และอันดับสุดท้ายคือ 
ความสามารถดา้นค านวณร้อยละ 33.27 ในปีการศึกษา 2559 ความสามารถดา้นเหตุผล มีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 51.50 รองลงมา คือ ความสามารถด้านภาษาร้อยละ 46.69และอนัดับ
สุดทา้ยคือ ความสามารถดา้นค านวณร้อยละ 38.98 ในปีการศึกษา 2540 ความสามารถดา้นภาษา  
มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 41.19 รองลงมา คือ ความสามารถดา้นเหตุผลร้อยละ 35.94 และ
อนัดบัสุดทา้ยคือ ความสามารถดา้นค านวณร้อยละ 28.98  ซ่ึงผลการเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา จะ
เห็นได้ว่า ความสามารถด้านค านวณ มีผลคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าความสามารถในด้านอ่ืนๆทุกปี
การศึกษา  

จากการสัมภาษณ์ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ธนพร ดวงพรกชกร , 2540) ในชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ พบว่า สาเหตุท่ีความสามารถ
ทางด้านค านวณมีคะแนนเฉล่ียน้อย เน่ืองจากสาระท่ี 2  การวดั มาตรฐาน  ค 2.2    แก้ปัญหา
เก่ียวกบัการวดั โดยเฉพาะโจทยปั์ญหาซ่ึงมีผลการเรียนรู้ต ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ เพราะนกัเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์โจทยปั์ญหาได ้ขาดทกัษะการคิดท่ีเป็นระบบ   นักเรียนขาดความเขา้ใจในกระบวนการ
และวิธีการในการแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั  ท่ีถูกตอ้ง นักเรียนขาดการฝึกฝน นักเรียนจ าและ
เปรียบเทียบมาตราการ ชัง่ ตวง วดัไม่ถูกตอ้ง ไม่สามารถขอยืม หรือ ทดมาตราการ ชัง่ ตวง วดั ใน
กรณีท่ีโจทยปั์ญหาก าหนดให้มาสองหน่วยในขอ้เดียวกัน จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญั ท่ีควร
ไดรั้บการแกไ้ข นอกจากน้ียงัมีสาเหตุมาจากครูผูส้อนและส่ือการเรียนการสอนต่างๆ นอกจากน้ียงั
พบวา่ การท่ีนกัเรียนไม่สามารถแกปั้ญหาการชัง่ ตวง วดั ไดเ้น่ืองจาก 1) ครูผูส้อนนิยมสอนโดยการ
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บรรยายหน้าชั้นเรียน 2) ขาดอุปกรณ์ ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 3) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนน้อย 4) นักเรียนขาดทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหา ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อน
พิจารณาเห็นว่าปัญหาการใช้ส่ือต่างๆในการเรียนการสอน จะมีผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึ้น จากการศึกษาคน้ควา้และจากความคิดเห็นของนกัการศึกษา นกัวิชาการ และผลการวิจยั
พบวา่  

ชุดการเรียนรู้มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาแกปั้ญหาดงักล่าว ชุดการเรียนรู้ เป็นการใชส่ื้อการ
สอนตั้ งแต่ 2 ชนิดขึ้ นไปร่วมกัน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ ส่ือท่ีน ามาใช้ร่วมกันน้ีจะช่วยเสริม
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัตามล าดบัขั้นท่ีจดัเอาไว ้(บุญเก้ือ ควรหาเวช,2542:91) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2533: 117) , วิจิตต์ มากมีทรัพย์   (2550 : 45 )และ พนารัตน์ ศรี
ปัญญากร (2553:46) ท่ีว่า ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วยส่ือผสมหลายๆอย่างท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค ์ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มยอ่ย เพื่อช่วย
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ชุดการ
เรียนรู้ท่ีดีนั้นจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจให้กับผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกัน 
และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชา ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใชส่ื้อเหล่านั้น และช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยการจดัให้มีการใช้ส่ือในการเรียนการสอนรายบุคคล อีกทั้งยงัมีการประยุกต์ใช้
ร่วมกบัแนวคิดดา้นจิตวิทยา ยดึทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ค านึงถึงความตอ้งการความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียนเป็นประการส าคัญ เพราะมนุษยแ์ต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้าน
ความสามารถ ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและความแตกต่าง
ปลีกย่อยอ่ืน ๆ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , 2523 : 119–120) การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามศกัยภาพและเต็มศกัยภาพ ตามธรรมชาติ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม ผูส้อนต้องพยายามคัดสรร
กระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและบริบทของผูเ้รียน 
 (ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั : 2559) นอกจากน้ี ชุดการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสรุปและเขา้ใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นเกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และนักเรียนสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ นอกจากน้ีชุดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบติักิจกรรมศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามขั้นตอนของ
ชุดการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือ  
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่การน าชุดการเรียนรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยพฒันา
ผูเ้รียนในเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาการวดั ชัง่ ตวง เพราะ การแกโ้จทยปั์ญหาจะตอ้งแกปั้ญหาไปท่ีละ
ขั้นตอน มีแต่ตวัเลข การคิดค านวณ อาจท าให้ผูเ้รียนไม่เกิดความสนใจ จึงไม่มีแรงกระตุน้ท่ีจะให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา ดงัผลการวิจยัของนุชนาถ สอนสง (2549:66)  
วิจิตต ์มากมีทรัพย ์(2550:40) บงัอร อาจวิชยั (2550:58) และอาภา   พูลขวญั (2554:54) ท่ีสอดคลอ้ง
กนัว่า ชุดการเรียนรู้ เป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองหรือเป็นกลุ่มเล็กๆตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นชุดการเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถเรียนได้
ตามความสามารถ ความสนใจและความถนดัของตนเอง ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้การคิดอยา่ง
มีเหตุผลได ้นอกจากชุดการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนแลว้ การใชส่ื้อต่างๆในการเรียนการสอน จะ
ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น จากการศึกษาค้นควา้และจากความคิดเห็นของ
นักการศึกษา และนักวิชาการ ผลการวิจยัพบว่า ส่ือประสมมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาแก้ปัญหา
ดงักล่าว ส่ือประสม เป็นการน าเอาส่ือการสอนหลายอย่างมาสัมพนัธ์กนั เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาสาระ
ในลกัษณะท่ีส่ือแต่ละช้ินส่งเสริมสนับสนุนกนัและกนั ส่ือการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้เพื่อเร้าความ
สนใจ ในขณะท่ีอีกอย่างหน่ึงใชเ้พื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงและป้องกนัการเขา้ใจความหมาย
ผิด การใช้ส่ือประสมช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสานกันไดค้น้พบ
วิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมาก ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 115) และกิดานันท ์
มลิทอง (2548 :191) ไดก้ล่าวถึงส่ือประสมในท านองเดียวกนัว่าเป็นการน าส่ือหลายๆประเภทมาใช้
ร่วมกนัทั้งวสัดุอุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการ
สอน โดยการใชส่ื้อแต่ละอยา่งตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหาและในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์มา
ใชร่้วมดว้ยเพื่อการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆในการเสนอขอ้มูลทั้งตวัอกัษร 
ภาพกราฟฟิก ภาพถ่ายภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์ และเสียง 

ส่ือประสมท่ีดีนั้ น ต้องสร้างขึ้ นตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว้มากท่ีสุด เหมาะสมกับ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ส่ือท่ีใชส้ามารถเร้าความสนใจของผูเ้รียนได้ดี มีค  าแนะน าและวิธีใช้
อย่างละเอียด ง่ายต่อการใช้ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างครบถว้นในบทเรียนไดป้รับปรุงและ
ทดสอบใหท้นัต่อเหตุการณ์เสมอ มีความคงทนต่อการใช ้สะดวกในการเก็บ (นิพนธ์ ศุขปรีดี 2519 : 
67 , อา้งถึงใน วรรณา ทองเหลา้ , 2551:24-25) และมีคุณค่าต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด ดงัท่ี กิดานันท์ มลิ
ทอง    (2531 : 81–82) กล่าวไวว้่า ส่ือประสมเป็นส่ิงช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุ่งยากซับซ้อนไดง้่ายขึ้น สามารถช่วยให้เกิด
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ความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียน 
ท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ี ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดี
ในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่านั้น และ
ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจดัให้มีการใช้ส่ือในการเรียนการสอน
รายบุคคล อีกทั้ งยงัต้องมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดด้านจิตวิทยา ยึดทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค านึงถึงความต้องการความถนัดและความสนใจของผูเ้รียนเป็นประการส าคัญ 
เพราะมนุษยแ์ต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นความสามารถ ความตอ้งการความสนใจ ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและความแตกต่างปลีกย่อยอ่ืน ๆ นอกจากส่ือประสมท่ีจะน ามาเป็นส่ิงท่ี
ช่วยพัฒนาผูเ้รียนแล้ว เทคนิคการสอนก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยให้ผูเ้รียนมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์มากยิง่ขึ้นซ่ึงมีหลายเทคนิค ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบสสวท. วิธีสอนแบบแผนผงัตน้ไม ้5 ขั้น 
วิธีสอนแบบแวนฮีล่ี  วิธีสอนแบบโพลยา วิธีสอนแบบเอสเอสซีเอส ฯลฯ 

นอกจากรูปแบบวิธีสอนดงักล่าวขา้งตน้ เทคนิค KWDL ถือเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหน่ึงท่ี
ช่วยในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เพราะการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค KWDL จะช่วยท าให้
ผูเ้รียนได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการการท าความเข้าใจตนเอง การวางแผนการ ตั้ ง
จุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจในตนเอง การจดัระบบขอ้มูล เพื่อดึงมาใช้ภายหลงัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยใหผู้เ้รียนมีระดบัขั้นตอนการคิดอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยเป็นแรงเสริม
ท่ีท าใหผู้เ้รียนมีการถ่ายทอดแนวความคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการเรียนรู้ท่ีพฒันามาจาก KWL ของ Ogle (1986 ) ท่ีตอ้งอาศยั
ทกัษะการอ่านเป็นฐาน นั่นคือนักเรียนมีความสามารถในการอ่านก่อนท่ีจะสามารถพฒันาทกัษะ
การอ่านมากขึ้น การสอนดว้ยเทคนิค KWDL มีขั้นตอนด าเนินการเช่นเดียวกบั KWL แต่จะเพิ่ม D 
ในขั้นตอนท่ี 3 จากเดิม 3 ขั้นตอนมาเป็น 4 ขั้นตอน 

วชัรา เล่าเรียนดี (2548:165) ไดก้ าหนดขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. ขั้นน าทบทวนความรู้เดิม,แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้,เร้าความสนใจดว้ยเกม 
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  ครูน าเสนอโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนทั้งชั้น 
แลว้ใหน้กัเรียน ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี   

ขั้นท่ี 1 K ( what we know) ผูเ้รียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองท่ีจะเรียนหรือส่ิงท่ี 
โจทยบ์อกใหท้ราบ มีอะไรบา้ง  
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ขั้นท่ี 2 W ( what we want to know) ผูเ้รียนหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบ 
หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการรู้  

ขั้นท่ี 3 D (what we do to find out) ผูเ้รียนจะตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อหา 
ค าตอบตามท่ีโจทยต์อ้งการหรือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการรู้  

ขั้นท่ี 4 L ( what we learned) ผูเ้รียนสรุปส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้  
3. ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระนกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากแบบฝึกหดัท่ีครูสร้างขึ้น  

โดยเป็นโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนและสถานการณ์อ่ืนๆ 
   4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนกัเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน 
มีการซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ  

จากขอ้มูลและผลการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน าเทคนิค KWDL มาใชใ้นการแกปั้ญหา
การเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการวดั ชั่ง ตวง โดยโจทยปั์ญหาการวดั ชั่ง ตวงจะเป็นการน าข้อมูล
ท้องถ่ินดอนยายหอมมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์
พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้จดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  โดยก าหนดจดั
กิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจา้สิริ
กิต ์พระบรมราชินีนาถ”  โดยใหทุ้กโรงเรียนในสังกดั จดักิจกรรมดงักล่าว อาทิ ประวติัความเป็นมา
ของชุมชน วดั ตลาด วิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี การประกอบอาชีพ เป็นตน้ ส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากผูรู้้ จากเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาประมวลเป็นความรู้  ตลอดจน
เช่ือมโยงไปสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยท์ุกพระองค ์จะช่วยให้นกัเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์เกิดความภูมิใจในชาติและทอ้งถ่ินของ
ตนเอ  (ศธ04058/3751 : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี3 พ.ศ.  2553) มาตรา 7 
กระบวนการเรียน รู้ต้องปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีความภู มิใจในความเป็นไทย ส่งเส ริม
ศิลปวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และ 
มาตรา 27 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ในวรรค
หน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังท่ี พรชัย ภาพนัธ์ 
(2545:4) กล่าวไวว้่า ทรัพยากรอนัล ้าค่าของชาติ และทอ้งถ่ิน คือ ความรู้และประสบการณ์ท่ี ผูค้น



  8 

ในทอ้งถ่ินเก็บสั่งสม ถ่ายทอดและอนุรักษสื์บทอดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน  ส่ิงเหล่าน้ีคือตน้ทุน
ทางวฒันธรรมท่ีโรงเรียนสามารถใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการจดัการศึกษาแก่เยาวชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สนับสนุนและให้ความส าคญักบัการน าขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนนั้นมาท าเป็นหลกัสูตรของโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน
ให้กบันักเรียน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง นอกจากน้ีบทบาทของผูส้อนควร
จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัด กิจกรรมการเรียน รู้  เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี3 พ.ศ.  2553)  ครูผูส้อนควร
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจเพื่อกระตุน้ผูเ้รียนยากเรียนรู้ อยากคิด อยากท า ส าหรับ
การศึกษาคน้ควา้การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมี
แนวคิดในการวิจยัดงัต่อไปน้ี  

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ซ่ึงตามแนวคิดของ ชัยยงค ์

พรหมวงศแ์ละคณะ(2533:25) ไดใ้ห้แนวคิดพื้นฐานท่ีน าไปสู่การสร้างชุดการเรียนรู้ประกอบดว้ย
แนวคิด 5 ประการดังน้ี 1.การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีครูคอยแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 2.ครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเรียนเอง โดยการใชแ้หล่งความรู้
จากส่ือ หรือวิธีการต่างๆส่วนท่ีเหลือผูเ้รียนจะเรียนจากส่ือดว้ยตนเอง 3.ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อน
กบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม โดยในการจดักระบวนการเรียนรู้มีการ
น าเอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช ้ในการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมร่วมกนั ทฤษฎี
กระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงน ามาสู่การจดักระบวนการผลิตส่ือออกมา
ในรูปของชุดการเรียนรู้ 4.การจัดสภาพส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช ้
หมายถึงระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจท่ีไดท้ าถูกหรือคิดถูก และค่อย เรียนรู้ไปทีละ
ขั้นตอน โดยการใช้ชุดการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญั Kemp and Dayton (1985)ไดก้ล่าวถึงแนวคิด
ทฤษฎีท่ีใช้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorism) เป็น
กลุ่ม ท่ีตีความพฤติกรรมว่า เป็นการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง 
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(Responses) หลกัการทฤษฎีน้ีจะยกล าดบัขั้นการเรียนรู้เป็นขั้นตอนย่อยๆและเม่ือนักเรียนเกิดการ
ตอบสนองก็จะสามารถทราบผลไดท้นัทีว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ถา้ตอบสนองถูกตอ้งก็จะมีการ
เสริมแรง  2.กลุ่มเกสตลัท์หรือทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Gestalt Field or Cognitive Theory) เป็น
กลุ่มท่ีเน้นกระบวนการความรู้ ความเขา้ใจหรือความสามารถในการจดักระท า ทฤษฎีน้ีถือว่าการ
เรียนรู้ของมนุษยน์ั้นขึ้นอยูก่บัคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์  
3.กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social Psychology or Social Learning Theory)
เป็นกลุ่มท่ีได้รับความสนใจมากขึ้น ทฤษฎีน้ีเน้นปัจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์ารเรียนรู้ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าทางสังคม โดยเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง
หรือผ่านการเรียนการสอนด้วยการใช้ส่ือ Cardareli (1973:150) ได้กล่าวว่า1.ผูเ้รียนจะได้รับการ
เรียนตามเอกภาพ โดยขึ้นอยูก่บัความตอ้งการความสนใจและความสามารถของตนเอง 2.ในบทบาท
ของครูคือเป็นผูวิ้นิจฉัยวางเง่ือนไขเร้าความสนใจและให้ความสะดวกสบายแก่ผูเ้รียน 3.บทบาท
ของนักเรียนจะเป็นผูมี้ความคิดอิสระท่ีจะเลือกตดัสินใจยอมรับและตอบสนองส าหรับการศึกษา
ของตนเอง 4.บรรยากาศของห้องเรียนด้วยชุดการเรียนรู้น้ีจะต้องเปิดเผยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคก์ารคน้ควา้ส ารวจการปฏิสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามขึ้นในหลายดา้น 

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัไดท้ าการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการสร้างชุดการเรียนรู้
จาก ชยัยงค์ พรหมวงศ์และคณะ Kemp and Dayton และ Cardareli ดงัน้ี ครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์
ให้ผูเ้รียนเรียนเอง โดยการใช้แหล่งความรู้จากส่ือ หรือวิธีการต่างๆส่วนท่ีเหลือผูเ้รียนจะเรียนจาก
ส่ือดว้ยตนเอง การจดัเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคัญ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์โดยตรงหรือผ่านการเรียนการสอนดว้ยการใช้ส่ือ และบรรยากาศของห้องเรียนดว้ย
ชุดการเรียนรู้น้ีจะตอ้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นในหลายดา้น 
และองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ กิดานนัท ์มลิทอง (2536:80-81) ไดก้ล่าวว่าชุด
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1.คู่มือส าหรับผูส้อนในการใชชุ้ดการเรียนรู้และส าหรับผูเ้รียนใช้ชุดการ
เรียนรู้ 2. ค  าสั่ง เพื่อก าหนดในการสอนหรือการเรียน 3.เน้ือหาบทเรียนจดัอยู่ในรูปของสไลด์ ฟิลม์
สตริป เทปบนัทึกเสียง วสัดุกราฟิก มว้นวีดีทศัน์ หนังสือเรียนเป็นตน้4.กิจกรรมการเรียน เป็นการ
ให้ผูเ้รียนท ารายงานกิจกรรมท่ีก าหนดให้ หรือคน้ควา้ต่อจากท่ีเรียนไปแลว้เพื่อความรู้ท่ีกวา้งขวาง
ขึ้น5. การประเมินผลเป็นแบบทดสอบเก่ียวกับเน้ือหาบทเรียนนั้น ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญชม ศรี
สะอาด (บุญชม ศรีสะอาด : 2561 , อา้งถึงใน เบญพร สว่างศรี, 2554 : 25) ท่ีกล่าวว่าชุดการเรียนรู้มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ดา้นดงัน้ี1. คู่มือการใชชุ้ดการเรียนรู้เป็นคู่มือท่ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ผูใ้ชชุ้ดการ
เรียนรู้ศึกษาและปฏิบติัตามเพื่อให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดว้ยแผนการสอน ส่ิงท่ี
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ครูตอ้งเตรียมก่อนสอน บทบาทของผูเ้รียน 2. บัตรงาน เป็นบัตรท่ีมีค าสั่งว่าจะให้ผูเ้รียนปฏิบัติ
อะไรบา้ง โดยระบุกิจกรรมตามล าดบัขั้นตอนของการเรียน 3. แบบทดสอบวดัความกา้วหน้าของ
ผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ตรวจสอบว่าหลงัจากเรียนชุดการเรียนรู้จบแลว้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 4. ส่ือการเรียนต่างๆ เป็นส่ือส าหรับผูเ้รียน
ได้ศึกษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็นประเภทส่ิงพิมพ์เช่นบทความเน้ือหาเฉพาะเร่ือง 
โปรแกรม หรือ ประเภทโสตทศันูปกรณ์ Houston and Other (Houston and Other ,1972:10-15 อา้ง
ถึงในบงัอร อาจวิชยั , 2550 :50) ไดร้ะบุวา่ชุดการเรียนรู้ตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 5 ส่วนคือส่วน
ท่ี 1 ค  าช้ีแจง (Prospectus) อธิบายถึงความส าคญัของจุดประสงคข์อบข่ายของชุดการเรียนการสอน 
ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมดในชุดการเรียนการสอน 
ส่วนท่ี 2 จุดมุ่งหมาย (Objective) คือข้อความท่ีแจ่มชัดไม่ก ากวมท่ีก าหนดว่าผูเ้รียนจะประสบ
ความส าเร็จอะไรหลังจากเรียนแล้ว  ส่วนท่ี 3 การประเมินผลเบ้ืองต้น (Pre –Assessment) มี
วตัถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อให้ทราบว่าผูเ้รียนอยู่ในระดับใดในการเรียนจากชุดการเรียนการ
สอนนั้น และเพื่อดูว่าเขาสัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมายเพียงใด การประเมินเบ้ืองตน้น้ีอาจอยู่ในรูป
ของการทดสอบแบบขอ้เขียน ปากเปล่า การท างานปฏิกิริยาตอบสนอง หรือค าถามง่ายๆเพื่อใหรู้้ถึง
ความตอ้งการและความสนใจส่วนท่ี4 การก าหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือการก าหนด
แนวทางและวิธีเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้โดยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย ส่วนท่ี 5 
การประเมินขั้นสุดทา้ย (Post – Aessment) เป็นขอ้ทดสอบเพื่อวดัผลหลงัจากการเรียน 

จากองค์ประกอบของชุดการเรียน รู้ ท่ีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ผู ้วิจัยส รุปได้ว่า
องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ย 
ค าน า  วตัถุประสงค์  ค  าช้ีแจง คู่มือครูประกอบดว้ย ค าช้ีแจงการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน เฉลยใบงาน ขอ้มูล
ท้องถ่ิน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ คู่ มือนัก เรียนประกอบด้วย ค าช้ีแจง  
แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน  นิทานข้อมูลท้องถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
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2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัส่ือประสม 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือประสมซ่ึงตามแนวคิดของชยัยงค ์ 

พรหมวงศ ์(2523 : 119-120) เสนอแนวคิดท่ีน าไปสู่การผลิตส่ือประสม 5 แนวคิด ดงัน้ี  
1) การประยกุตท์ฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความถนดัและความ
สนใจ 2) จัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนเรียนด้วยแหล่งความรู้จากส่ือการสอนต่าง ๆ 3) การใช้
โสตทศันูปกรณ์ได้เปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป ส่ือการสอนซ่ึงคลุมถึงการใช้ส่ิงส้ินเปลือง 
วสัดุ เคร่ืองมือต่าง ๆ การผลิตและการใชส่ื้อประสม มกัออกมาในรูปต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างใช ้
มิไดมี้การจดัระบบการใชส่ื้อประสมอยา่งบูรณาการให้เหมาะสม 4) ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
นกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียนกบัภาพแวดลอ้ม 5) การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้นั้น 
ได้น าหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ โดยจัดสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึง
หมายถึงระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ  2548:79 ,อ้างถึงใน ปัญจรัตน์ ทับเปีย ,2555 : 25) ท่ีได้สรุปหลักการและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสมไวด้งัน้ี 1) ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล มาใชเ้ป็น
ทฤษฎีพื้นฐานในการจดัท าส่ือประสมเพื่อสนองความสามารถความสนใจและความตอ้งการของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) หลกัการเก่ียวกบัส่ือประสม ส่ือประสม คือ การน าส่ือหลายๆอยา่งท่ีส่งเสริมซ่ึง
กันและกันอย่างมีระบบมาใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนท าให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ ส่ือประสมเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน
ร่วมในการเรียน โดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการจดัท า 4) หลกัการวิเคราะห์ระบบ ส่ือ
ประสมจดัท าโดยอาศยัการวิเคราะห์เชิงระบบ มีการทดลองสอนปรับปรุงแกไ้ขจนเป็นท่ีเช่ือถือได ้
ทั้ งน้ีเพื่อความมีประสิทธิภาพของส่ือประสมและเพื่อให้กิจกรรมการสอนนั้นด าเนินไปอย่าง
สัมพนัธ์กนัทุกขั้นตอน  5) ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม ส่ือประสมเปิดโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนัมาก
ขึ้น ส่งเสริมและฝึกฝนทกัษะการส่ือสารมากขึ้น ตลอดจนเคารพและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
อนัเป็นหลกัการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 

จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับส่ือประสม ในการผลิตส่ือประสมผูว้ิจยัค  านึงถึงความ
ตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน ส่ือท่ีน ามาใช้ในชุดการเรียนรู้คร้ังน้ีตอ้งส่งเสริมซ่ึง
กนัและกนัและเป็นระบบท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3. ข้อมูลท้องถิ่นดอนยายหอม 
 ดอนยายหอมตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของท่ีท าการอ าเภอเมืองนครปฐมระยะทางประมาณ 13 
กิโลเมตรและจากตวัเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ภูมิประเทศ โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะต่อการ
ท านา ท าสวน เล้ียงสัตว ์เล้ียงปลา เล้ียงกุง้ อาชีพส่วนใหญ่ดา้นเกษตรกรรม และรับจา้งทัว่ไป  

สถานท่ีส าคัญ  
วดัดอนยายหอม,เนินพระ,ปิยะชนกเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  
บุคคลส าคัญ 
หลวงพ่อเงิน  จนฺทสุวณฺโณ , ยายหอม 
เทศกาล งานประเพณีและศิลปหัตกรรม 
วดัดอนยายหอมมีงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาท่ีเป็นศูนยร์วมในการท ากิจกรรม

ร่วมกนัของคณะสงฆ ์ประชาชนในต าบลดอนยายหอม ตลอดจนประชาชนท่ีมีจิตศรัทธาต่อวดัดอน
ยายหอมเช่น  

ประเพณีขว้างข้าวเม่า ประเพณีขวา้งขา้วเม่าเป็นประเพณีท่ีเกิดในสังคมชาวนาเน่ืองจาก
วสัดุส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีนั้นเป็นผลิตผลท่ีเกิดจากชาวนา  

ขอทานกระยาสารท 
การขอทานกระยาสารทน้ีเป็นประเพณีของชาวดอนยายหอมมีขึ้นมาเม่ือใดไม่ปรากฏแน่

ชัด ขอทานกระยาสารทน้ีเป็นการเล่นสนุกสนานของชาวดอนยายหอมกระท าการในวาระการ
ท าบุญวนัสารทไทย หรืองานบุญกลางเดือนสิบ 

ศิลปหัตถกรรมที่ส าคัญ 
 หัตถกรรมล ้ าค่า คือฝาชี เป็นการน าเอาไม้ไผ่สีสุก มาจักสารเป็นฝาชีส่งยอดแหลมท่ีมี
ลวดลายเด่นสะดุดตาพร้อมสีสันงดงามสดใส ช้ินงานละเอียดประณีต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใชค้ลุม
อาหารคาวหวานส าหรับถวายพระในวนัขึ้น 15 ค ่า และแรม 15 ค ่า ซ่ึงท่ีต าบลดอนยายหอมจะ
เรียกวา่ วนัพระใหญ่  
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4. แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัเทคนิค KWDL  
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั KWDL ซ่ึงตามแนวคิดของOgle  

1986 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2548 : 149) ไดพ้ฒันาขึ้นโดย Ogle ในปีค.ศ. 1986 เพื่อใชส้อนและ
ฝึกทกัษะทางการอ่าน และต่อมาไดพ้ฒันาให้สมบูรณ์ขึ้นโดย Carr และOgle ในปีถดัมา 1987 โดย
ยงัคงสาระเดิมไวแ้ต่เพิ่มการเขียนผงัสัมพนัธ์ทางความหมาย  (Semantic Mapping) สรุปเร่ืองท่ีอ่าน
และมีการน าเสนอเร่ือง อนัเป็นการพฒันาทกัษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทกัษะการฟัง
และการอ่าน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือการสอนทกัษะภาษาแต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนวิชาอ่ืนท่ีมีการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจ เช่นวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
เพราะว่าผูเ้รียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการการท าความเข้าใจตนเองการวาง
แผนการ ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจในตนเอง การจดัระบบขอ้มูล เพื่อดึงมาใชภ้ายหลงัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงมีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสรุปและน าเสนอโดย
มีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 K ( what we know) ผูเ้รียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองท่ี
จะเรียนหรือส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบมีอะไรบา้ง  ขั้นท่ี 2 W ( what we want to know) ผูเ้รียนหาส่ิงท่ี
โจทยต์อ้งการทราบหรือส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการรู้ ขั้นท่ี 3 D (what we do to find out) ผูเ้รียนจะตอ้งท า
อะไรบา้งเพื่อหาค าตอบตามท่ีโจทยต์อ้งการหรือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการรู้  ขั้นท่ี 4 L ( what we learned) 
ผูเ้รียนสรุปส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ Shaw others (Shaw others 1997:65 , อ้างถึงใน บุญรัตน์ ฐิตยานุวฒัน์ , 
2554:75) อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัมิสซิสซิปป้ี ประเทศสหรัฐอเมริกาไดน้ าเทคนิค KWDL มาใช้
สอนในวิชาคณิตศาสตร์โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งกลุ่มผูเ้รียน
ช่วยกันหาส่ิงท่ีรู้เก่ียวกับโจทย์ ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ และส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบโดยใช้บัตร
กิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL ขั้นตอนท่ี 2 ผูเ้รียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เพื่อหาส่ิงท่ีตอ้งการรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัโจทย ์หาความสัมพนัธ์ของโจทย ์และก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา ขั้นตอนท่ี 3 
ผูเ้รียนช่วยกันด าเนินการเพื่อแก้โจทยปั์ญหา โดยเขียนแก้โจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูปของประโยค
สัญลกัษณ์ หาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ ขั้นตอนท่ี 4 ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใหต้วัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอความคิดในการแกโ้จทย ์และสรุป
เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน วชัรา เล่าเรียนดี (2548:165) ไดก้ าหนดขั้นตอนการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. ขั้นน า ประกอบดว้ย  1.1 ทบทวนความรู้เดิม 1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.3 เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ ประกอบดว้ย 2.1 ครูน าเสนอโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนทั้งชั้นแลว้ให้นกัเรียน ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั 
KWDL ดงัน้ี  K ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อกให้ทราบW ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิง
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ท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ D ครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินการ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  L ครูและนักเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา  2.2 นักเรียนฝึกปฏิบติัเป็น
กลุ่มย่อยโดยครูคอยแนะน าด้วยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกันปฏิบติักิจกรรม 
KWDL 3. ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระนกัเรียนท าแบบฝึกหัดจากแบบฝึกหัดท่ีครูสร้างขึ้น โดยเป็นโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเรียนและสถานการณ์ อ่ืนๆ  4.ขั้นสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลนกัเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน มีการซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 

จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเทคนิค KWDL ผูวิ้จัยได้น าขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL ของวชัรา เล่าเรียนดี (2548:165) มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู้
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในคร้ังน้ี 

จากแนวคิดต่างๆในการสร้างชุดการเรียนรู้และผลของการวิจยัท่ีเก่ียวกับพฒันาชุดการ
เรียนรู้ ผูว้ิจยัไดท้ าการสังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการพฒันาชุดการเรียนรู้ดงักล่าวมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   โดยมีขั้นตอน
การพฒันาชุดการเรียนรู้ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 (Analysis) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 

1.ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ 
2.วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 
3.ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 รูปแบบกิจกรรม การ 

เรียนการสอน เน้ือหา ส่ือต่างๆท่ีจะน ามาท าชุดการเรียนรู้ โดยใชแ้บบสอบถามกบันกัเรียนจ านวน 
54 คน  

4.ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน โดยการสัมภาษณ์ สนทนา ซกัถาม จากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหท้ราบความตอ้งการพื้นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 (Design and Developement) การออกแบบ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน
ยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
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1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันา 
เป็นชุดการเรียนรู้ฉบบัร่าง 

2. ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ 
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยชุดการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1. ค าน า 2. วตัถุประสงค ์ 3. ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการเรียนรู้ 
4. คู่มือครู ประกอบด้วย (ค าช้ีแจงการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน
เรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ เฉลยใบความรู้ ขอ้มูลทอ้งถ่ิน แบบทดสอบหลงัเรียน 
เฉลยแบบทดสอบ ) คู่มือนกัเรียนประกอบดว้ย ค าช้ีแจง  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน  
นิทานขอ้มูลทอ้งถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน  

3. น าชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล 
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึ้นทั้ง 3 
ชุด เสนอต่อคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

4. น าชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล 
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึ้น
เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา ความสอดคล้องของเน้ือหา (IOC) 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และค าถามในแบบฝึก มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

5. น าชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล 
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ไปทดลองใช ้
ดงัน้ี 1. หาประสิทธิภาพขั้นกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) 2. หาประสิทธิภาพขั้นภาคสนาม  
(Field Tryout) 

ขั้นตอนท่ี 3 (Implementation) เพื่อทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3   โดยผูวิ้จยัไดน้ าชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 28 คน  
 ขั้นตอนท่ี 4 (Evaluation) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านการแก้โจทยปั์ญหาการ ชั่ง ตวง วดั 
ของนักเรียนมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของชุดส่ือประสมเพื่อสามารถน าไปใช้ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาชุดการเรียนรู้ 

ชัยยงค์พรหมวงศ์และคณะ(2533:25), Kemp and Dayton 
(1985), Cardareli (1973:150)  

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับส่ือประสม 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2548) ชยัยงค ์พรมวงศ(์2523)  

ข้อมูลท้องถิ่นดอนยายหอม 

ศึกษาขอ้มูลทอ้งถิ่น ต าบลดอนยายหอม โดยการสัมภาษณ์
อย่างไม่ เป็นทางการจากผู้น าท้องถิ่น  ผู ้รู้ในท้องถิ่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ครูผู ้สอนและ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

เทคนิคการสอนKWDL 
วชัรา เล่าเรียนดี (2548) 

1. ขั้นน า 
    1.1 ทบทวนความรู้เดิม 
    1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1.3 เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 
 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม ่
    2.1 ครูน าเสนอโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียนทั้งชั้น
แล้วให้นักเรียน ร่วมกันอ่านโจทย์และแก้ปัญหาตามแผนผงั 
KWDL ดงัน้ี 
          K     ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อก 
ให้ทราบ 
         W ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ 
ทราบและวางแผนแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
         D     ครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินการแก ้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
         L      ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา  
     2.2 นักเรียนฝึกปฏิบตัิเป็นกลุ่มย่อยโดยครูคอยแนะน าด้วย
การแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกนัปฏิบตัิกิจกรรม 
KWDL 
   3. ขั้ น ฝึกทักษะโดยอิสระนัก เรียนท าแบบ ฝึกหัดจาก
แบบฝึกหดัที่ครู 
สร้างขึ้น โดยเป็นโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
เรียนและสถานการณ์อ่ืนๆ 
 4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนักเรียนท าแบบทดสอบ
ประจ าหน่วยการเรียน มีการซ่อมเสริมเมื่อนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั 
-ความพึงพอใจตอ่ชุด
การเรียนรู้ 

 

 
 

ชุดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการ
ช่ัง ตวง วัด โดยใช้ส่ือประสมและ
ข้อมูลท้องถิ่นดอนยายหอม ร่วมกับ
เทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 

องคป์ระกอบ 

-  ค าน า  

- วตัถุประสงค ์  

- ค าช้ีแจง 

- คู่มือครูประกอบดว้ย ค า 

ช้ีแจงการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการ

จดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อน เรียน  ใบ

ความรู้ ใบงาน เฉลยใบงาน ข้อมูล

ทอ้งถิ่น แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลย

แบบทดสอบ  

- คู่มือนกัเรียนประกอบดว้ย  

ค าช้ีแจง  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบ

ความรู้ ใบงาน  นิทานขอ้มูลท้องถิ่น  

แบบทดสอบหลงัเรียน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัเพื่อ พฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและ

ข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

1.เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั  
โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

2.เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดย 
ใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

3. เพื่อทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล 
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

4.    เพื่อประเมินผลชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี 
  4.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้ 
 4.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80  
 4.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 มีคะแนนพฒันาการหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 40 

4.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค 
KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ค าถามในการวิจัย 
1.ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นอยา่งไร 

2.ชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน
ยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDLส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  3 เป็นอย่างไรและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

3.ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นอยา่งไร 

4.  ผลการประเมินประสิทธิผลชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ดงัน้ี 

4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสม 
และขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงั
ใชชุ้ดการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้หรือไม่ 
  4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสม
และขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงั
ใชชุ้ดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 หรือไม่ 
  4.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสม
และขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
คะแนนพฒันาการหลงัเรียนเม่ือเทียบกบัก่อนเรียนมากกวา่ร้อยละ 40 หรือไม่ 

4.4 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหา 
การชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัใด 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน

ยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัใชชุ้ดการ
เรียนรู้สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้ 

3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัใชชุ้ดการ
เรียนรู้มีคะแนนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 

4.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล 
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนน
พฒันาการหลงัเรียนเม่ือเทียบกบัก่อนเรียนมากกวา่ร้อยละ 40  

5. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3มีความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการ 
เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบั
เทคนิค KWDL ในระดบัมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
           1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ จ านวน 2 หอ้ง 
รวม 54 คน 
   1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3/2 จ านวน 28 คนของ
โรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)
ดว้ยวิธีจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
      ตวัแปรท่ีศึกษาส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
      2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
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      2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแ้ก่ 
  2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
  2.2.2  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้  

3. เน้ือหาวิชา  
 เน้ือหาวิชาท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระท่ี 
2 การวดั มาตรฐานท่ี ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั ตวัช้ีวดัท่ี ป.3/1 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความ
ยาว   การชัง่  การตวง  เงิน  และเวลา หน่วยท่ี 7 โจทยปั์ญหา การชัง่ ตวง วดั และมาตรฐานท่ี ค6.1 
ตัวช้ีวดัท่ี ป.3/1ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ป.3/5 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ป.3/3  ใหเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ป.3/4ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง ป.3/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

4.ระยะเวลา 
 การทดลองคร้ังน้ีผูวิ้จัยน าไปทดลองใน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 สัปดาห์ละ 5 
ชัว่โมง  จ านวน 2 สัปดาห์ รวม 10 ชัว่โมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดนิยาม ความหมายของค าศพัท์ส าหรับการ
วิจยั ไวด้งัน้ี 

 1. ชุดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารประกอบการสอนท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นท่ีประกอบดว้ยส่ือการ
สอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค์ ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้้วย
ตนเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  มีค าแนะน าในการใช้เพื่อช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีองคป์ระกอบคือ ค าน า  วตัถุประสงค ์ 
ค  าช้ีแจง คู่มือครูประกอบดว้ย ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน
เรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน เฉลยใบงาน ขอ้มูลทอ้งถ่ิน แบบทดสอบหลงั
เรียน เฉลยแบบทดสอบ คู่มือนักเรียนประกอบดว้ย ค าช้ีแจง  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบ
งาน  นิทานขอ้มูลทอ้งถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม 

2. ส่ือประสม  หมายถึง  ใบความรู้ ใบงาน  แผ่นประโยคค าถาม นิทานข้อมูลท้องถ่ิน  
โปรแกรมน าเสนอ (Power Point)  ท่ีสัมพนัธ์กนั ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  โดยการใช้ส่ือแต่ละอย่าง
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ตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหา เป็นระบบเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม  

3. เทคนิค KWDL หมายถึง ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี   
1. ขั้นน าทบทวนความรู้เดิม ,แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ,เร้าความสนใจด้วยเกมคณิตศาสตร์             
2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  ครูน าเสนอโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียนทั้งชั้นแลว้ให้นักเรียน 
ร่วมกันอ่านโจทย์และแก้ปัญหาตามแผนผัง KWDL 3. ขั้นฝึกทักษะโดยอิสระนักเรียนท า
แบบฝึกหัดจากแบบฝึกหัดท่ีครูสร้างขึ้น โดยเป็นโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน
และสถานการณ์อ่ืนๆ 4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนักเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการ
เรียน มีการซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ  

4. ข้อมูลท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม  หมายถึง เร่ืองราวเก่ียวกบัต าบลดอนยายหอม ซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีตั้ งของโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ประกอบไปด้วยประวติัความ
เป็นมา วดัดอนยายหอม หลวงพ่อเงิน ต านานยายหอม อาชีพ วฒันธรรมประเพณี ศิลปหตัถกรรม 

5. ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาการช่ัง ตวง วัด โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถิ่นดอน
ยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL หมายถึง เอกสารประกอบการสอนท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น โดยน าขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอมมาเป็นขอ้มูลการเรียนรู้ร่วมกบัเทคนิคKWDL เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1. ค าน า 2. วตัถุประสงค ์ 3. ค าช้ีแจง
การใช้   ชุดการเรียนรู้4. คู่มือครูประกอบดว้ย ค าช้ีแจงการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ เฉลยใบความรู้ ข้อมูลท้องถ่ิน 
แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบ คู่มือนักเรียนประกอบดว้ย ค าช้ีแจง  แบบทดสอบก่อน
เรียน ใบความรู้ ใบงาน  นิทานขอ้มูลทอ้งถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน  

6. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของชุดการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหา
การชัง่ ตวง วดัตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยประเมินจาก 
คะแนนท่ีไดจ้าก ชุดการเรียนรู้ โดยการน าคะแนนรวมของใบงานแต่ละชุดการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งหมด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 80 

80 ตวัหลงั หมายถึง จ านวนร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียน  
ดว้ยชุดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 ชุดการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งหมด 

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบเร่ือง
โจทยปั์ญหา การชัง่ ตวง วดั หลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น  
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 8. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL จ านวน 8 ขอ้ ในดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นซ่ึงประเมินความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ 

9.  นักเรียน หมายถึง  ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวดัดอนยายหอม 
(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 28 คน 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

1. นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถทางคณิตศาสตร์ อนัจะเป็นพื้นฐานส าคญัในการ
เรียนรู้ระดบัท่ีสูงขึ้นต่อไป  

2. ครูผูส้อนไดแ้นวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นต่าง 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ข้อมูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูวิ้จยัไดศึ้กษา
คน้ควา้วรรณกรรมและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ หลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2 . ชุดการเรียนรู้ 
  2.1 ความหมายของชุดการเรียนรู้ 
  2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้ 
  2.3 ประเภทของชุดการเรียนรู้ 
  2.4 องคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ 
  2.5 ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ 
  2.6 ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้  

2.7  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 
3. ส่ือประสม 

  3.1 ความหมายของส่ือประสม 
  3.2 ประเภทของชุดส่ือประสม 
  3.3 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ือประสม 
  3.4 ลกัษณะท่ีดีของส่ือประสม 

 4.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  4.1 หลกัการสอนคณิตศาสตร์ 
  4.2 ทฤษฎีและจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ 
  4.3 เทคนิคการสอนแบบ KWDL 
 5. ขอ้มูลทอ้งถ่ินต าบลดอนยายหอม 
 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ 

6.1.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้ 
6.1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม 

   6.1.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการกบัโจทยปั์ญหา 
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   6.1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการกบัเทคนิคการสอน KWDL 
6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ 
 

1.หลกัสูตรการแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัด
ดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ  
หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
 1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้   เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 
             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน   เม่ือ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทกัษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข    
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 8. ภาษาต่างประเทศ 
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หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
หลกัสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอมหลวงพ่อเงินอุปถมัภ์พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 มุง้เนน้ให้เป็นสถานศึกษาในชุมชนท่ีมีการบริหาร
จดัการดา้นการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพกุง้พฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษย์
ท่ีมีความสมดุลทั้งทางดา้นร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลกและพฒันาตามศกัยภาพจนถึงขีด สุดในดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
เล็กทรอนิกส์ควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข
ในสถานศึกษาดว้ยระบบดูแลช่วยเหลือการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองและชุมชน
โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพ 
หลกัการ 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
              1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 
             หลกัสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญามีความสุข   
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน   เม่ือ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   หลักสูตรโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) พุทธศักราช 2553 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5. ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
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 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค ต่างๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น        ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ใน การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้การ
ส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 หลกัสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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ความส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค ์  คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
ถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ขึ้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง         
ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
  จ านวนและการด าเนินการ  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกับ
จ านวน และการใชจ้ านวนในชีวิตจริง 
  การวัด   ความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดั
ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และ
การน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
  เรขาคณิต   รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึก
ภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต   การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric 
transformation)ใน เร่ืองการเล่ือนขนาน  (translation) การสะท้อน  (reflection) และการหมุน 
(rotation) 
  พีชคณิต   แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการด าเนินการของเซต การ
ให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม 
การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลาง
และการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น ความ
น่าจะเป็น   การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยใน
การตดัสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
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 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้
เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกับจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสน
และศูนย ์  และการด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
 2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั ปริมาตร ความจุ เวลาและ
เงิน สามารถวดัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และน าความรู้เก่ียวกับการวดัไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก    ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 
 4. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
 5. รวบรวมขอ้มูล และจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
 6. ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค 1.1    เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้ นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา                       
มาตรฐาน  ค 1.3    ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4    เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช้ 
สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน  ค 2.1    เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
มาตรฐาน  ค 2.2    แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2    ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และ
ใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
สาระท่ี 4  พชีคณิต 
มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2   ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical   
model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง  ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใชแ้กปั้ญหา   
สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1    เขา้ใจและใชว้ิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3   ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
ทาง คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่ือมโยง 
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียน 
ตารางท่ี 2 หลกัสูตรโรงเรียนโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ พุทธศกัราช 2553 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายวิชา/ กจิกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท13101 ภาษาไทย 240 
ค13101  คณิตศาสตร์ 200 
ว13101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส13101 สังคมศึกษา 80 
ส13102 ประวติัศาสตร์  40 
พ13101 สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 
อ13101 ภาษาองักฤษ 40 
รายวิชาเพิม่เติม  
เสริมภาษาไทยน าไปรวมในรายวิชาพื้นฐาน 40 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 
1. แนะแนว 40 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี และ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 40 
3. กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 40 (30/10) 
รวมเวลาเรียน 1,000 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ค13101  คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3      เวลา 200 ชัว่โมง 
 

ศึกษาจ านวนนับ 0 ถึง 100,000 การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตัวหนังสือ 
แสดงจ านวนการอ่าน ตวัเลขฮินดูอารบิก และตวัเลขไทย การนบัเพิ่มและนบัลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 
25 และท่ีละ 50 การนับลดทีละ 2 หลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการใช้ 0 เพื่อยึด
ต าแหน่งของหลกัการเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจายการเปรียบเทียบจ านวนและการใช้
เคร่ืองหมาย =  ≠ > < การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกิน 5 จ านวน การเขียนจ านวนตวัเลขไทย ตวัเลข
ฮินดูอารบิก และตวัหนังสือ การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทยปั์ญหา และการสร้างโจทย์
ปัญหา การบวก การลบ ของจ านวนนบัท่ีไม่เกิน 100,000 การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกิน
ส่ีหลกั การคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวนสองหลกั การหารท่ีตวัตั้งไม่เกินส่ีหลกั และตวัหารท่ีมี
หน่ึงหลกั การบวก ลบ คูณ หาร ระคน โจทยปั์ญหา การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหาร การวดัความยาว การเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมการเปรียบเทียบความยาว การคาดคะเน
ความยาว ความสัมพนัธ์ของหน่วยความยาว การแกปั้ญหาการชัง่ การชัง่เป็นกิโลกรัม กรัม และขีด 
การเลือกเคร่ืองการเปรียบเทียบน ้ าหนกัเป็นกิโลกรัม ความสัมพนัธ์ของหน่วยการชัง่การแกปั้ญหา
การตวง การตวงเป็นลิตร มิลลิลิตร การเลือกเคร่ืองตวง การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของและ
ความจุของภาชนะ การแก้ปัญหาเงิน การเขียนจ านวนเงินโดยการใช้ จุด การอ่านและการเขียน
บนัทึกรายรับรายจ่ายในครัวเรือน การบอกเวลาเป็นนาที การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด และการอ่าน
ความสัมพนัธ์ของหน่วยเวลา การอ่านและการเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา การ
แกปั้ญหารูปเรขาคณิตและสมบติับางประการของรูปเรขาคณิต รูปวงกลมรูปวงรี รูปสามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม รูปท่ีมีแกนสมมาตรการเขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติกบัรูปเรขาคณิตสองมิติ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตดั มุม สัญลกัษณ์เรียนรู้เก่ียวกบั
ลกัษณะและสมบติัของรูปเรขาคณิตสองมิติ แบบรูป และความสัมพนัธ์แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น
ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 นาทีละ 50 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 แบบ
รูปของรูป ท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสี ท่ีสัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการจ าแนกข้อมูลเก่ียวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการส ารวจ
วิเคราะห์ขอ้มูล แนะน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 



  34 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหา ในสถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการส่ือสารการส่ือ
ความหมายและการน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน โดยน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
สร้างสรรค์เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมัน่ในการท างานมีวินัยซ่ือสัตย์
สุจริตอยู่อย่างพอเพียงสามารถท างานอย่างมีระบบรอบคอบมีความรับผิดชอบรักความเป็นไทยมี
วิจารณญาณเช่ือมัน่ในตนเองและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค1.1 ป.3/1 , ป.3/2 
 ค1.2 ป.3/1 , ป.3/2 
 ค2.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 
 ค2.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

 ค3.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
 ค3.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

ค4.1 ป.3/1 , ป.3/2 
ค5.1 ป.3/1 , ป.3/2 

 ค6.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 
รวมตัวชี้วัด 29 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
ตารางท่ี 3 โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ (ค13101)ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 200 ช่ัวโมง  
คะแนน 100 คะแนน 
ที ่ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัว โมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

1 ห น่ วยก าร
เรียนรู้ท่ี 1  
จ านวนนับ
ไ ม่ เ กิ น
100,000 

ค1.1 ป.3/1,
ป.3/2 
ค4.1 ป.3/1,
ป.3/2 
ค6.1 ป.3/3,
ป.3/4 
ป.3/5,ป.3/6 
 
 

-. เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของ
ส่ิงของหรือจ านวนนบัท่ีไม่เกิน100,000 
-เขียนตวัเลขและแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับท่ีไม่
เกิน100,000 
- การนบัเพ่ิมและการนับลดทีละ 3 ทีละ4 และที
ละ 25 และทีละ 50 
- แบบรูปของรูปท่ี มีรูปร่าง ขนาดหรือสีท่ี มี
ความสัมพนัธ์กนั 
- แบบรูปซ ้า 
- เขียนใบงานสัตว์เล้ียงในท้องถ่ิน เป็นตัวเลข
ไทย ตวัเลขฮินดูอาราบิกและตวัหนงัสือ 
 

20 10 

2 ห น่ วยก าร
เรี ยน รู้ ท่ี  2
ก า ร บ ว ก
และการลบ
จ านวน ท่ี มี
ผลลพัธ์และ
ตวัตั้งไม่เกิน
100,000 

ค2.1 ป.3/1,
ป.3/2 
ค6.1 ป.3/3,
ป.3/4 
ป.3/5,ป.3/6 
 

-การบวก การลบ 
-การบวก การลบ ระคน 
-โจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
-การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 

25 10 

3 ห น่ ว ย ท่ี  3 
แ ผ น ภู มิ
รูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง 

ค5.1 ป.3/1,
ป.3/2 
ค6.1 ป.3/1,
ป.3/2, 
ป.3/3,ป.3/4 

-การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการจ าแนกขอ้มูล 
-การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 
-ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการส ารวจวิเคราะห์ขอ้มูล 
และการน าเสนอข้อมูล เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพในทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียว 

15 5 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ที ่ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัว โมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

  ป.3/5,ป.3/6 -สถิติการขายขา้วหลาม   
4 หน่วยท่ี 4  

การวดัความ
ยาว 

ค2.1 ป.3/3,
ป.3/5 
ค2.2 ป.3/1 
ค6.1 ป.3/1,
ป.3/3,ป.3/4,
ป.3/5,ป.3/6 

-การวดัความยาว เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร 
-การเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
-การเปรียบเทียบความยาว 
-การคาดคะเนความยาว 
-ความสัมพนัธ์ของหน่วยความยาว 

15 5 

5 หน่วยท่ี 5  
เวลา 

ค2.1 ป.3/4,
ป.3/5 
ค2.2 ป.3/1, 
ป.4/3 
ค6.1 ป.3/1,
ป.3/3,ป.3/4,
ป.3/5,ป.3/6 

-การบอกเวลาเป็นนาฬิกาเป็นนาที 
-การอ่านและเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด 
-การอ่านปฏิทิน 
-การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ 
-ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยเวลา 

15 10 

6 ห น่ ว ย ท่ี  6 
การชั่ง การ
ตวง  

ค2.1ป.3/2
ป.3/3, 
ป.3/5 
ค2.2ป.3/1 
ค6.1 ป.3/1,
ป.3/2, 
ป.3/3,ป.3/4 
ป.3/5,ป.3/6 
 

-การชั่งและการอ่านน ้ าหนักจากเคร่ืองเป็น 
กิโลกรัม กรัม ขีด 
-การเลือกเคร่ืองชัง่ท่ีเหมาะสม 
-การเปรียบเทียบน ้าหนกั 
-การคาดคะเนน ้าหนกั 
-ความสัมพนัธ์ของหน่วยการชัง่ 
-การตวงและการเลือกเคร่ืองตวง 
-การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของ 
-การหาความจุของภาชนะ 
การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของ ความจุ
ของภาชนะ 
-การคาดคะเนปริมาตรของส่ิงของ ความจุ
ของภาชน 
 
 

15 10 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

7  ห น่ ว ย ท่ี  7 
โจทยปั์ญหา 
การชั่ง ตวง 
วดั 

ค2.2 ป.3/1 
ค6.1 ป.3/1,ป.3/2 
ป .3/3 ป .3 /4  ป .
3/5 

- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความ 
ยาว    (บวก  ลบ) 

- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่   
(บวก  ลบ) 

- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและ 
ความจุ (บวก  ลบ) 

10 10 

8 ห น่ ว ย ท่ี  8 
การหาร  

ค1.2 ป.3/1,ป.3/2 
ค6.1 ป.3/1,ป.3/3,
ป .3/4,ป .3/5,
ป.3/6 
 
 
 

-การหารท่ีตัวตั้ งเป็นจ านวนสองหลักและ
ตวัหารท่ีมีหน่ึงหลกั 
-การหารยาววิธีลดั 
-การหารซ่ึงตวัตั้งเป็นจ านวนท่ีมีสามหลกัและ
ตวัหารเป็นจ านวนท่ีมีหลกัเดียว 
- โจทยปั์ญหาการหาร 
-การสร้างโจทยปั์ญหาการหาร 

15 10 

9 ห น่ ว ย ท่ี  9
เงินและการ
บั น ทึ ก
ร า ย รั บ
รายจ่าย 

ค1.2 ป.3/6 
ค2.2ป.3/1, ป. 3/2 
ค6.1 ป.3/1,ป.3/3 
ป .3/4,ป .3/5,
ป.3/6 

-ธนบตัรและเงินเหรียญชนิดต่างๆ 
-การเขียนและการอ่านจ านวนเงินโดยใชจุ้ด 
- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน 
-การอ่านและการเขียนบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
-การท าบญัชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน 

15 5 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 
ที ่ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัว โมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

10 ห น่ ว ย ท่ี  10 
รูปเรขาคณิต 

ค3.1 ป.3/1,
ป.3/2 ค3.2 
ป.3/1,ป.3/2 
ค6.1 ป.3/3,
ป.3/4,ป.3/5,
ป.3/6 

- รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
-การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
-รูปที่มีแกนสมมาตร 
-แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปท่ี มี
รูป ร่างขนาดหรือสี ท่ี สัมพันธ์กันสอง
ลกัษณะ 

15 10 

11 ห น่ ว ย ท่ี  11 
เรขาคณิต 

ค1.2 ป.3/1,
ป.3/2 ค6.1 
ป.3/1,ป.3/3,
ป.3/4,ป.3/5,
ป.3/6 
 

-จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตดั 
มุม 
-การเขียนช่ือ สัญลกัษณ์ ของ จุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตดั มุม 
-ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับลักษณะและ
สมบติัของรูปเรขาคณิตสองมิติ มีดงัน้ี 
 

20 10 

   - องคพ์ระปฐมเจดีย ์
- กระบอกขา้วหลาม 

  

12 ห น่ ว ย ท่ี  12
บวก ลบ คูณ 
หาร ระคน 

ค1.2 ป.3/1,
ป.3/2 
ค6.1 ป.3/1,
ป.3/3,ป.3/4,
ป.3/5,ป.3/6 
 

-การ บวก ลบ คูณ หาร ระคน 
-โจทยปั์ญหาการ บวก ลบ คูณ หาร ระคน 
-การสร้างโจทย์ปัญหาการ บวก ลบ คูณ 
หาร ระคน 

20 5 

รวมทั้งส้ิน/ภาค/ตลอดปี 200 100 

 
จากหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้ง 12 หน่วย ผูว้ิจยัไดน้ าหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 โจทยปั์ญหา 

การชัง่ ตวง วดั จ านวน 10 ชัว่โมง มาใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุ้ดการเรียนรู้
ร่วมกบัส่ือประสมและ ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอมร่วมกบัเทคนิค KWDL ในคร้ังน้ี 
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2. ชุดการเรียนรู้ 

2.1 ความหมายของชุดการเรียนรู้ 

 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้หลายท่าน ไวด้งัน้ี 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2533: 117) ได้ให้ความหมายของชุดการเรียนรู้ว่า ชุดการเรียนรู้

หมายถึง ชุดการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วยส่ือผสมหลายๆอย่างท่ีได้จากระบบการผลิต ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์และคุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนัและกัน มีความสอดคลอ้งกับรายวิชาเน้ือหาหัวเร่ืองและ
วตัถุประสงค ์เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึ้น 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542:91) กล่าวถึง ความหมายของชุดการเรียนรู้ไวว้่า หมายถึง การใช้
ส่ือการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปร่วมกนั เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความตอ้งการส่ือท่ีน ามาใชร่้วมกนัน้ี
จะช่วยเสริมประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัตามล าดบัขั้นท่ีจดัเอาไว ้

วิจิตต์ มากมีทรัพย์ (2550 : 45) พรรณี ทองสุข ( 2550: 30) และ พนารัตน์ ศรีปัญญากร 
(2553:46) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดการเรียนรู้ไว้ท านองเดียวกันว่า ชุดการเรียนรู้เป็น
เทคโนโลยกีารศึกษาอย่างหน่ึงในลกัษณะเป็นส่ือประสม ท่ีครูสามารถน ามาจดัท าเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยศึกษาค าช้ีแจงและท ากิจกรรมตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นชุดนั้นจนเกิดองคค์วามรู้ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวใ้นเน้ือหาวิชาต่างๆ โดยครูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ 

บงัอร อาจวิชัย (2550:46) อาภา พูลขวญั (2554 :49) และ เบญจพร สว่างศรี (2556:19) ได้
กล่าวถึงความหมายของชุดการเรียนรู้ ไวใ้นท านองเดียวกนัว่า ชุดการเรียนรู้ หมายถึงหน่วยการ
เรียนรู้ส าเร็จรูปมีระบบของส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและท าให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการ
เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้

Good (1973:306 , อ้างถึงใน วิจิตต์ มากมีทรัพย  ์2550 : 45) ได้กล่าวถึงชุดการเรียนรู้ว่า 
หมายถึงชุดโปรแกรมของแต่ละหน่วย ประกอบด้วย ส่ือการสอน เคร่ืองมือการเรียน เคร่ืองมือ
แนะน าผูส้อน 

Houston and Other (1972:98) ให้ ความหมายของชุดการเรียน รู้ไว้ว่ าหมายถึ ง ชุ ด
ประสบการณ์ท่ีจัดไวอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
จุดมุ่งหมายโดยเฉพาะท่ีไดก้ าหนดไว ้
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Kapfer,P.G and Kapfer,M. (1992:3-10) ได้ให้ความหมายของชุดการเรียนรู้ไวว้่าชุดการ
เรียนรู้ว่าเป็นรูปแบบของการส่ือสารระหวา่งครูกบันกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยค าแนะน าท่ีนกัเรียนได้
ท ากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้ การรวบรวมเน้ือหาท่ีจะน ามาสร้างชุด
การเรียนรู้นั้นไดม้าจากขอบข่ายของความรู้ท่ีหลกัสูตรวิชาการให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ และเน้ือหานั้น
จะตอ้งตรงและชดัเจนท่ีจะส่ือความหมายใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียน 

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า  ชุดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารประกอบการ
สอนท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นท่ีประกอบดว้ยส่ือการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและ
วตัถุประสงค ์ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  มีค าแนะน าในการใช้
เพือ่ช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดย
มีองค์ประกอบคือ ค าน า วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจงการใช้ และ คู่มือครู ประกอบดว้ย แผนการจดัการ
เรียนรู้ ใบความรู้ แบบบนัทึกการประเมินช้ินงาน  เกณฑ์การวดัและประเมินผลโดยให้สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดอนยาย 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ(2533:25) ได้ให้แนวคิดพื้นฐานท่ีน าไปสู่การสร้างชุดการ
เรียนรู้ประกอบดว้ยแนวคิด 5 ประการดงัน้ี 

1. การประยกุตท์ฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล การเรียนการสอนจะตอ้งค านึงถึง 
ความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

2. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม จากการยดึครูผูส้อนเป็น 
หลกัมาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเรียนเอง โดยการใช้แหล่งความรู้จากส่ือ หรือ วิธีการ
ต่างๆการน าส่ือการสอนมาใชจ้ะตอ้งจดัให้ตรงกบัเน้ือหาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของ
วิชาต่างๆ การเรียนในลกัษณะน้ีผูเ้รียนจะเรียนจากครูเพียง 1 ใน 4 ส่วน ส่วนท่ีเหลือผูเ้รียนจะเรียน
จากส่ือดว้ยตนเอง 

3. การใชส่ื้อการสอนไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป โดยปัจจุบนัการใชส่ื้อไดค้ลุม 
ไปถึงการใช้วสัดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชส่ื้อจากการใชส่ื้อเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นเพื่อช่วยผูเ้รียนเรียน 

4. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม  
โดยในการจดักระบวนการเรียนรู้มีการน าเอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช ้ในการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมร่วมกนั ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึง
น ามาสู่การจดักระบวนการผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดการสอน 
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5. การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ยดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช ้โดยจดัสภาพ 
การออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม หมายถึงระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้
โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีทางทราบว่าการตดัสินใจหรือการท างานของตนเอง
ถูกหรือผิดอยา่งไร มีการเสริมแรงบวกท่ีท าใหผู้เ้รียนภาคภูมิใจท่ีไดท้ าถูกหรือคิดถูก และค่อยเรียนรู้
ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจการจดัสภาพการณ์ท่ีจะเลือกอ านวยต่อการเรียนรู้
ตามนัยดังกล่าวข้างต้น เคร่ืองมือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางโดยการจัดการสอนแบบ
โปรแกรมและใชชุ้ดการสอนเป็นเคร่ืองมือส าคญั 

 Kemp and Dayton (Kemp and Dayton ,1985 อ้างถึงในวิจิตต์ มากมีทรัพย์ , 2550:47-48) 
ไดก้ล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการสร้างชุดการเรียนรู้ 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ 

1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorism) เป็นกลุ่มท่ีตีความพฤติกรรมว่า เป็นการเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Responses) บางทีเรียกว่าการเรียนรู้แบบ S-R ส่ิงเรา
ก็คือข่าวสาร เน้ือหาท่ีส่งไปให้นกัเรียนโดยผา่นกระบวนการเรียนการสอน ส่วนใหญ่โปรแกรมการ
เรียนการสอนอิงหลกัการทฤษฎีน้ี โดยจะยกล าดบัขั้นการเรียนรู้เป็นขั้นตอนย่อยๆและเม่ือนกัเรียน
เกิดการตอบสนองก็จะสามารถทราบผลไดท้นัทีวา่เกิดการเรียนรู้หรือไม่ ถา้ตอบสนองถูกตอ้งก็จะมี
การเสริมแรงโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลอา้งอิงทฤษฎีน้ีเป็นจ านวนมาก 

2.กลุ่มเกสตลัทห์รือทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Gestalt Field or Cognitive Theory) เป็นกลุ่ม
ท่ีเนน้กระบวนการความรู้ ความเขา้ใจหรือความสามารถในการจดักระท าอนัเป็นคุณสมบติัพื้นฐาน
ของพฤติกรรมมนุษยท์ฤษฎีน้ีถือว่าการเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นขึ้นอยู่กบัคุณภาพของสติปัญญาและ
ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ 

3.กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social Psychology or Social Learning 
Theory )เป็นกลุ่มท่ีได้รับความสนใจมากขึ้น ทฤษฎีน้ีเน้นปัจจยัทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์ารเรียนรู้ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าทางสังคม โดยเรียนรู้จากประสบการณ์
โดยตรงหรือผา่นการเรียนการสอนดว้ยการใชส่ื้อ 

Cardareli (1973:150) ไดก้ล่าวถึง ปรัชญาในการสร้างชุดการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
6. ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนตามเอกภาพ โดยขึ้นอยูก่บัความตอ้งการความสนใจและ 

ความสามารถของตนเอง 
7. ในบทบาทของครูคือเป็นผูว้ินิจฉยัวางเง่ือนไขเร้าความสนใจและใหค้วาม 

สะดวกสบายแก่ผูเ้รียน 
8. บทบาทของนกัเรียนจะเป็นผูมี้ความคิดอิสระท่ีจะเลือกตดัสินใจยอมรับและ 

ตอบสนองส าหรับการศึกษาของตนเอง 
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9. บรรยากาศของหอ้งเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้น้ีจะตอ้งเปิดเผยส่งเสริมความคิด 
สร้างสรรคก์ารคน้ควา้ส ารวจการปฏิสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามขึ้นในหลายดา้น 

จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้ ของนกัการศึกษาหลายท่าน พอสรุปได ้
ดงัน้ี ในการสร้างชุดการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจดัประสบการณ์ให้
ผูเ้รียนเรียนเอง โดยการใช้แหล่งความรู้จากส่ือ หรือ วิธีการต่างๆ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจท่ีไดท้ าถูกหรือคิด
ถูก 

2.3 ประเภทของชุดการเรียนรู้ 

ประเภทของชุดการเรียนรู้โดยทัว่ไปมีหลายประเภทซ่ึงมีนกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของ
ชุดการเรียนรู้ไวด้งัน้ี วิชยั วงษใ์หญ่ (2525:185-186) ชยัยงค ์พรหมวงศ(์2533:118-119) บุญเก้ือ ควร
หาเวช (2530:70) และไชยยศ เรืองสุวรรณ(2526:174-175) ได้แบ่งประเภทของชุดการเรียนรู้ไว้
คลา้ยกนัดงัน้ี  

1. ชุดการเรียนรู้ส าหรับค าบรรยายประกอบ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าชุดการเรียนรู้ท่ีใชก้บั
ครู คือชุดการเรียนรู้ส าหรับก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ให้ครูใช้ประกอบค าบรรยายให้มี
ความชดัเจนขึ้น ช่วยให้ผูส้อนพูดน้อยลงโดยใช้ส่ือการสอนมาท าหน้าท่ีแทน ชุดการเรียนรู้แบบ
บรรยายยงัมีบทบาทท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูเ้รียน 

2. ชุดการเรียนรู้ส าหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดการเรียนรู้น้ีมุ่งเนน้ท่ีตวันกัเรียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมร่วมกนั ชุดการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มประกอบดว้ยชุดการเรียนรู้ย่อยท่ีมีจ านวนเท่ากบั
ศูนยกิ์จกรรมนั้น ชุดการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มนกัเรียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียง
เล็กนอ้ยในระยะเร่ิมตน้เท่านั้นหลงัจากเคยชินกบัวิธีการใชแ้ลว้นกัเรียนจะสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัไดเ้อง 

3. ชุดการเรียนรู้เอกตัภาพหรือชุดการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดการเรียนรู้ท่ีจดัระบบขั้นตอน
เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนด้วยตนเองตามล าดับขั้นความสามารถแต่ละบุคคลและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เม่ือศึกษาจบแลว้จะท าแบบทดสอบประเมินความกา้วหน้าและศึกษาชุดอ่ืนต่อไป
ตามล าดบั เม่ือมีปัญหานกัเรียนจะปรึกษากนัได ้ระหว่างเรียนครูผูส้อนพร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือ
ทันทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูช้ี้แนะแนวทางการเรียน ชุดการเรียนรู้น้ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนสุดความสามารถ โดย
ไม่ตอ้งเสียเวลารอคอยผูอ่ื้น ชุดการเรียนรู้น้ีบางคร้ังเรียกวา่ บทเรียนโมดูล (Instructional Module) 
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พนารัตน์ ศรีปัญญากร (2553:51) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 
1. ชุดการเรียนรู้ประเภทค าบรรยาย 
2. ชุดการเรียนรู้ส าหรับครู 
3. ชุดการเรียนรู้รายบุคคล  
4. ชุดการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรม 
5. ชุดการเรียนรู้แบบผสม 

บงัอร อาจวิชยั (2550:50) กล่าวว่า ประเภทของชุดการเรียนรู้ แบ่งไดต้ามลกัษณะของการ
ใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์จะใชซ่ึ้งโดยทัว่ไปชุดการเรียนรู้แต่ละประเภทนั้นมีบทบาท
ของครูผูส้อนและผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ทบวงมหาวิทยาลยั ( ทบวงมหาวิทยาลยั , 2524:250,อา้งถึงใน พรรณี ทองสุกใส,2550:30-
31) ตามลกัษณะของผูใ้ชเ้ป็น  3 ประเภทดงัน้ี 

1. ชุดการเรียนรู้ส าหรับครูเป็นคู่มือและเคร่ืองมือท่ีให้ครูน าไปใชส้อนนกัเรียน หรือเรียกว่า
ชุดการเรียนการสอน เหมาะส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์น้อย ครูเป็นผูท้  ากิจกรรมควบคุมกิจกรรม
ทั้งหมดนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใต้การดูแลของครู ครูผูส้อนวิชาเดียวกันควรจะได้
ช่วยกนัจดัท าชุดการสอนแบบน้ี 

2. ชุดการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน นกัเรียนตอ้งเรียนและท ากิจกรรมดว้ยตนเองใชเ้วลาและ 
สถานท่ีท่ีไหนก็ได ้ครูมีหนา้ท่ีจดัและมอบชุดการเรียนการสอนให้นกัเรียนและรับรายงานเป็นระยะ
พร้อมให้ค  าแนะน าและประเมินผล ชุดการเรียนรู้แบบน้ีช่วยครูและนกัเรียนไดม้าก เช่นสอนไม่ทนั
ตามหลกัสูตร ไม่ไดเ้ตรียมตวัในการสอน ความแตกต่างของนกัเรียน ช่วยนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน เรียน
เก่ง เป็นตน้ นักเรียนท่ีไดเ้รียนโดยใช้ชุดการเรียนน้ี ท าให้เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบควบคุมตนเอง 
เกิดนิสัยรักการใฝ่หาความรู้เป็นการพฒันาตนเอง 

3. ชุดการเรียนรู้ท่ีครูและนกัเรียนใช้ร่วมกนั เป็นการผสมระหว่างประเภทท่ี 1 กบัประเภท
ท่ี 2 ครูเป็นผูค้วบคุมกิจกรรมบางอย่าง ครูท าให้นกัเรียนดูบางอย่างนักเรียนท าคนเดียวหรือร่วมกนั
ท ากิจกรรม ครูและนกัเรียนตอ้งท าร่วมกนัแลว้แต่เน้ือหาในเร่ืองท่ีท าเป็นชุดการเรียนรู้ 

วฒันาพร ระงับทุกข์ (วัฒนาพร ระงับทุกข์ , 2542:27-28,อ้างถึงใน นุชนาถ สอนสง , 
2549:36) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการเรียนรู้ไว ้3 ประเภทดงัน้ี 

1. ชุดการเรียนรู้รายบุคคลผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self instruction package) 
ประกอบดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปแบบประเมินและวสัดุอุปกรณ์การเรียน 

2. ชุดการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยซ่ึงจะจดัประสบการณ์ต่างๆไวใ้หผู้เ้รียน 
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ประกอบกิจกรรมเป็นกลุ่มตามค าสั่งท่ีปรากฏอยู่ในบัตรค าโดยจัดเป็นลักษณะศูนย์การเรียน 
(Learning package) 

3. ชุดการเรียนรู้ประกอบค าบรรยายของครู (Instruction package) เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการ
ออกแบบอย่างเป็นระบบ โดยจดัไวใ้นกล่องส าหรับช่วยผูค้รูผู ้สอนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ประสบการณ์เรียนรู้พร้อมๆกนัตามเวลาท่ีก าหนด 

จากการแบ่งประเภทของชุดการเรียนรู้ ของนกัการศึกษาหลายท่านสามารถ แบ่งไดด้งัน้ี ชุด
การเรียนรู้ส าหรับค าบรรยายประกอบ ชุดการเรียนรู้ส าหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดการเรียนรู้ส าหรับ
กิจกรรมแบบรายบุคคล ชุดการเรียนรู้ส าหรับครู ชุดการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

 

2.4 องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้  

 ชุดการเรียนรู้มีหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันออกไป 
ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

วิชยั วงษใ์หญ่(2525:186-199) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ วา่ 
ประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 

1. หวัเร่ือง คือ การแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วย แต่ละหน่วยแบ่งเป็นหน่วยยอ่ยเพื่อให ้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้สึกซ้ึงยิง่ขึ้น เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ 

2. คู่มือการใชชุ้ดการเรียนรู้ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูใ้ชชุ้ดการเรียนรู้จะตอ้งศึกษาก่อนท่ี 
จะใช้ชุดการเรียนรู้จากคู่มือให้เขา้ใจเป็นส่ิงแรกจะท าให้ชุดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะคู่มือประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปน้ี ค าช้ีแจงเก่ียวกับการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อความ
สะดวกส าหรับผูท่ี้จะน าชุดการเรียนรู้ไปใช้ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ส่ิงท่ีจะต้องเตรียมก่อนสอน 
ส่วนมากจะบอกถึงส่ิงท่ีมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีจะบรรจุไวใ้นชุดการเรียนรู้หรือส่ิงท่ีมีการเน่าเสีย ส่ิง
ท่ีเปราะแตกง่าย หรือส่ิงท่ีใชร่้วมกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงท่ีโรงเรียนจดัขึ้นไวท่ีศูนยว์สัดุ
อุปกรณ์ เป็นตน้ 

3. วสัดุประกอบการเรียน ไดแ้ก่ พวกส่ิงของหรือขอ้มูลต่างๆท่ีจะใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้  
เช่น เอกสารต ารา บทคดัยอ่ รูปภาพ แผนภูมิ วสัดุ เป็นตน้ 

4. บตัรงาน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้แบบกลุ่ม หรือ กิจกรรมแบบศูนยก์ารเรียน  
บทเรียนน้ีอาจเป็นกระดาษแข็งหรืออ่อนตามขนาดท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย
ส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 1) ซ่ือบตัรกลุ่มหวัเร่ือง 2) ค าสั่งว่าจะใหน้กัเรียนปฏิบติัอะไรบา้ง 3) กิจกรรม
ท่ีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนของการเรียนการสอน 
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ลดัดา ศุขปรีดี (ลดัดา ศุขปรีดี ,2523:32,อา้งถึงใน พรรณี ทองสุกใส,2550:32) กล่าวว่าชุด
การเรียนรู้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆดงัต่อไปน้ีคือ 

1. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
2.ขอ้ทดสอบก่อนเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัความรู้เดิมของผูเ้รียนวา่มีพื้นฐานและ 

เก่ียวกบับทเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
3. บตัรแนะน าวิธีการเรียนดว้ยตนเอง 
4. ส่ือการเรียน 
5. ขอ้ทดสอบหลงัเรียน 
กิดานนัท ์มลิทอง (2536:80-81) ไดก้ล่าวถึงชุดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยส่ือต่างๆขึ้นกบั 

จุดมุ่งหมายของบทเรียนแต่ละวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปจะอยูใ่นกล่องหรือแฟ้มซ่ึงประกอบดว้ย 
1. คู่มือส าหรับผูส้อนในการใชชุ้ดการเรียนรู้และส าหรับผูเ้รียนใชชุ้ดการเรียนรู้ 
2. ค าสั่ง เพื่อก าหนดในการสอนหรือการเรียน 
3. เน้ือหาบทเรียนจดัอยูใ่นรูปของสไลด ์ฟิลม์สตริป เทปบนัทึกเสียง วสัดุกราฟิก มว้นวีดี 

ทศัน์ หนงัสือเรียนเป็นตน้ 
3. กิจกรรมการเรียน เป็นการใหผู้เ้รียนท ารายงานกิจกรรมท่ีก าหนดให ้หรือคน้ควา้ต่อ 

จากท่ีเรียนไปแลว้เพื่อความรู้ท่ีกวา้งขวางขึ้น 
5. การประเมินผลเป็นแบบทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหาบทเรียนนั้น 
Houston and Other (Houston and Other ,1972:10-15 , อ้างถึงใน บังอร อาจวิชัย  , 2550 

:50) ได ้ระบุวา่ชุดการเรียนรู้ตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 5 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ค าช้ีแจง (Prospectus) อธิบายถึงความส าคญัของจุดประสงค์ขอบข่ายของชุดการ

เรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมดในชุดการ
เรียนการสอน 

ส่วนท่ี 2 จุดมุ่งหมาย (Objective) คือข้อความท่ีแจ่มชัดไม่ก ากวมท่ีก าหนดว่าผูเ้รียนจะ
ประสบความส าเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 

ส่วนท่ี 3 การประเมินผลเบ้ืองตน้ (Pre –Assessment) มีวตัถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อให้
ทราบว่าผูเ้รียนอยู่ในระดบัใดในการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพื่อดูว่าเขาสัมฤทธ์ิผล
ตามความมุ่งหมายเพียงใด การประเมินเบ้ืองตน้น้ีอาจอยู่ในรูปของการทดสอบแบบขอ้เขียน ปาก
เปล่า การท างานปฏิกิริยาตอบสนอง หรือค าถามง่ายๆเพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 

ส่วนท่ี4 การก าหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือการก าหนดแนวทางและวิธีเพื่อไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย 
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ส่วนท่ี 5 การประเมินขั้นสุดทา้ย (Post – Aessment) เป็นขอ้ทดสอบเพื่อวดัผลหลงัจากการ
เรียน 

บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด ,2541 อา้งถึงใน เบญพร สว่างศรี, 2556 : 25) กล่าวว่า
ชุดการเรียนรู้มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ดา้นดงัน้ี 

1. คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้เป็นคู่มือท่ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ผูใ้ช้ชุดการเรียนรู้ศึกษาและปฏิบติั
ตามเพื่อให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดว้ยแผนการสอน ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมก่อนสอน 
บทบาทของผูเ้รียน การจดัชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการเรียนรู้ท่ีมุ่งใช้กบักลุ่มย่อยเช่นในศูนยก์าร
เรียน) 

2. บตัรงาน เป็นบตัรท่ีมีค าสั่งว่าจะให้ผูเ้รียนปฏิบติัอะไรบา้ง โดยระบุกิจกรรมตามล าดบั
ขั้นตอนของการเรียน 

3. แบบทดสอบวดัความกา้วหน้าของผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ตรวจสอบว่าหลงัจาก
เรียนชุดการเรียนรู้จบแล้วผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ 

4. ส่ือการเรียนต่างๆ เป็นส่ือส าหรับผูเ้รียนได้ศึกษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็น
ประเภทส่ิงพิมพ์เช่นบทความเน้ือหาเฉพาะเร่ือง โปรแกรม หรือ ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น 
รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ         เทปบนัทึกเสียง สไลด ์เป็นตน้ 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ ( 2526: 198-199) กล่าววา่ชุดการเรียนรู้จะตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 

1. คู่มือครูคู่มือครู จะช่วยให้ครูใช้ชุดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบศูนยก์ารเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คู่มือครูอาจท าเป็นเล่มหรือเป็นแผ่น โดยมีส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1.1 ค าช้ีแจงส าหรับครู 

   1.2 ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม  
   1.3 บทบาทของนกัเรียน  
   1.4 การจดัชั้นเรียนพร้อม 

     1.5 แผนการสอน  
     1.6 แบบฝึกหดัปฏิบติั (พร้อมกบัเฉลย) 
     1.7 การประเมินผล (แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน) พร้อมเฉลย 
2. แบบฝึกหดั แบบฝึกหดัเป็นคู่มือผูเ้รียนท่ีจะใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียน บนัทึก 

ค าอธิบายของครูและท างานหรือแบบฝึกหัดตามท่ีครูมอบหมายไวใ้นบตัรกิจกรรม แบบฝึกหัดอาจ
แยกเป็นชุด ชุดละ 1-3 หนา้หรือน ามารวมเป็นเล่มก็ได ้
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3. ส่ือส าหรับศูนยกิ์จกรรม ในการผลิตชุดการเรียนรู้ จะมีระบบในการผลิตท่ีจะตอ้งมีการ 
แบ่งวิชาเป็นหน่วย แบ่งหน่วยเป็นหัวเร่ือง  มีการก าหนดมโนมติวตัถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน 
การประเมินผลและส่ือการสอน การจดัส่ือการสอนนั้น กระท าไดโ้ดยจ าแนกส่ือประเภทต่างๆ ไว้
ตามหัวเร่ืองและกิจกรรมการเรียนและมีกิจกรรมส ารองส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนเร็วเรียนชา้เกินไป เก็บ
ไวด้ว้ย อย่างไรก็ตามส่ือการสอนท่ีจะน ามารวมไวใ้นชุดการเรียนรู้ นั้นตอ้งไม่ใช่ส่ือราคาแพง มี
ขนาดเล็ก แตกหกัไดห้รือมีขนาดใหญ่เกินไป หรือเป็นส่ิงมีชีวิต ส่ือเหล่าน้ีก าหนดไวใ้นคู่มือครูเพื่อ
จดัเตรียมไวล้่วงหนา้ 

4. แบบทดสอบส าหรับการประเมินผล เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑท่ี์สอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจ านวน 5 - 10 ขอ้ ซ่ึงครูน ามาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
โดยมีกระดาษค าตอบเตรียมไวต้่างหาก 

นุชนาถ สอนแสง (2549:50)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ ดงัน้ี  
1. ค  าน า  
2. วตัถุประสงค ์ 
3. ค  าช้ีแจงในการใชชุ้ดการเรียนรู้  
4.คู่มือส าหรับครูประกอบด้วย ค าช้ีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ บทบาทของครูผูส้อน 

ขั้นตอนการใชชุ้ดการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรม
การทดลอง  

5. คู่ มือส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ ส่ือการเรียนรู้ แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ และแนวเฉลย ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล และกลุ่มโดยมีครู
เป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียนตอ้งการค าปรึกษา 

วิจิตต์  มากมีท รัพย์ (2550:54) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรียน รู้ท่ี ดี  ควร
ประกอบด้วย หัวขอ้เร่ือง คู่มือการใช้ชุดการเรียน วสัดุประกอบการเรียน บตัรงาน บตัรกิจกรรม
ส ารอง ตอ้งมีขนาดและรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตวัหนงัสือชดัเจน 
มีการ์ตูนประกอบและมีสีสันสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจ 

พรรณี ทองสุกใส (2550:33) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี  
1. ค  าน า  
2. จุดประสงคข์องชุดการเรียนรู้  
3. ค  าแนะน าในการใชชุ้ดการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน  
4. แบบทดสอบก่อนเรียน  
5. เน้ือหา 
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6. แบบฝึกหดัทา้ยเร่ือง  
7. แบบทดสอบหลงัเรียน 

บงัอร อาจวิชยั (2550:54) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ีคือ 
1. ช่ือหน่วย/เน้ือหา 
2. ค าน า 
3. วตัถุประสงค ์
4. คู่มือครูประกอบดว้ย แผนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ใบความรู้ สาระส าคญั จุดประสงค ์ 

เน้ือหากิจกรรม ส่ือ การวดัผลประเมินผลบนัทึกหลงัการเรียน ใบความรู้ส าหรับครู และแบบสังเกต
พฤติกรรมดา้นทกัษะ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

5. คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย ใบงาน และแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ส่ือประกอบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หนงัสืออ่านประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้ 

พนารัตน์ ศรีปัญญากร (2553:53) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี  
1) แผนการสอน  2) คู่มือครู 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 4) ใบกิจกรรม ( ค าสั่งเน้ือหา
และแบบฝึกหดั) 

จากองค์ประกอบของชุดการเรียน รู้ ท่ีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ผู ้วิจัยส รุปได้ว่า
องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ย 
ค าน า  วตัถุประสงค์  ค  าช้ีแจง คู่มือครูประกอบดว้ย ค าช้ีแจงการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน เฉลยใบงาน ขอ้มูล
ท้องถ่ิน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ คู่ มือนัก เรียนประกอบด้วย ค าช้ีแจง  
แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน  นิทานข้อมูลท้องถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม 

 
2.5 ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของชุดการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
วิชยั วงษใ์หญ่ (2527:138) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ช่วยอ านวย 

ความสะดวกในการสอนของครูท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 2) ส่งเสริม
การศึกษาเป็นรายบุคคลและความสนใจ ตามเวลาและโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยแก่ผูเ้รียนซ่ึงแตกต่างกนั 
3) ช่วยขจัดปัญหาการขาดครู โดยชุดการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนได้ โดยอาศัยความ
ช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เรียนด้วยตนเองและจะท าให้ครูคนหน่ึงสามารถสอน
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นักเรียนได้จ านวนมากขึ้น และมีเวลาท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนการสอนเป็น
รายบุคคลไดม้ากขึ้น 4) ช่วยในการจดัการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการเรียนรู้สามารถน าไปใชไ้ด้
ทุกสถานท่ีทุกเวลา 

กาญจนา เกียรติประวติั (กาญจนา เกียรติประวติั , 2533:61-62,อา้งถึงในนุชนาถ  
สอนแสง ,2549:65) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ดงัน้ี 1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพราะ
ส่ือประสมท่ีได้จดัไวใ้นระบบเป็นการแปลเปล่ียนกิจกรรมและช่วยรักษาระดับความสนใจของ
ผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา 3) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง ท าให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
พิจารณาขอ้มูลและฝึกความรับผิดชอบการตดัสินใจ 4) เป็นแหล่งความรู้ท่ีทนัสมยัและค านึงถึงหลกั
จิตวิทยาการเรียนรู้ 5) ช่วยขจดัปัญหาการขาดครู เพราะผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเอง  6) ส่งเสริม
การศึกษานอกระบบเพราะสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กเวลาและไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะในโรงเรียน 

ชยัยงค ์พรหมวงษ ์(2533:21) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ไวค้ือ 1) ช่วยใหค้รูผูส้อน 
ถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ท่ีสลบัซับซ้อนเป็นนามธรรมสูงให้เขา้ใจรวดเร็วขึ้น 2) ช่วยเร้า
ความสนใจของนักเรียนต่อส่ิงท่ีก าลังศึกษา 3) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการ
ตดัสินใจ แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   4) ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจต่อผูส้อน 5) ท าให้
การเรียนการสอน เป็นอิสระจากอารมณ์ของผูส้อนชุดการเรียนรู้สามารถท าให้ผูเ้รียนเรียนได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีสภาพหรือความขดัแยง้ทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด 6) ช่วยให้การเรียนเป็น
อิสระจากบุคลิกภาพของผูส้อน เน่ืองจากชุดการเรียนรู้ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้แทนครู แมค้รูจะพูด
หรือสอนไม่เก่ง ผูเ้รียนสามารถเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 7) ในกรณีขาดครู ครูคนอ่ืนสามารถ
สอนแทนได ้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ เพราะเน้ือหาวิชาอยู่ในชุดการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ ครูสอนแทน
ไม่ตอ้งเตรียมตวัมาก 8) ส าหรับชุดการเรียนรู้รายบุคคลและชุดการเรียนรู้ทางไกล ผูเ้รียนสามารถ
เรียนไดเ้องท่ีบา้น 

นุชนาถ สอนสง (2549:66) วิจิตต์ มากมีทรัพย์ (2550:40) บังอร อาจวิชัย (2550:58) และ
อาภา พูลขวญั (2554:56) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ในท านองเดียวกนัว่า เป็นส่ือการ
เรียนการสอนชนิดหน่ึง ท่ีช่วยลดบทบาทของครูผูส้อนและสามารถแก้ปัญหาการสอนได้ เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มเล็กๆตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นชุดการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง 
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้การคิดอยา่งมีเหตุผลได ้
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จากประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษากล่าวไว ้สรุปไดว้า่ ชุดการเรียนรู้ช่วยลดบทบาท 
ของครูผูส้อน ท าให้ครูผูส้อนมีเวลาดูแลนกัเรียนมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู ครูคนอ่ืน
สามารถสอนแทนได ้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ เพราะเน้ือหาวิชาอยูใ่นชุดการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ เปิดโอ
กาและใหน้กัเรียนศึกษาดว้ยตนเองตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นชุดการเรียนรู้ ตามความสามารถ ความ
สนใจและความถนดัของตนเอง  
 

2. 6 ข้ันตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ 

ในการสร้าง ชุดการเรียนรู้ ไดมี้นกัวิชาการและนกัการศึกษาไดเ้สนอขั้นตอนไว ้ดงัน้ี 
บุญเก้ือ ควรหาเวช(2550) กล่าวว่า การผลิตชุดการเรียนรู้แบ่งออกขั้นตอนออกเป็น 10 ขั้น

ดว้ยกนั คือ 
1. การก าหนดหมวดหมู่และเน้ือหาประสบการณ์โดยอาจจะก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือ 

การบูรณาการกบัเน้ือหาวิชาอ่ืน 
2. การก าหนดหน่วยการสอน แบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอนส าหรับการสอน 

แต่ละคร้ังซ่ึงอาจจะเป็นหน่วยการสอนละ 60 นาที 120 นาทีหรือ 180 นาที โดยขึ้นอยูก่บัเน้ือหาวิชา
หรือระดบัชั้น 

3. ก าหนดหวัเร่ือง แบ่งเน้ือหาของหน่วยการสอนแต่ละคร้ังเป็นเน้ือหายอ่ยๆ หรือท่ี 
เรียกวา่หวัเร่ืองโดยพิจารณาเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนในเน้ือหานั้นๆประกอบกนั 

4. ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการการก าหนด จะก าหนดมาจากหวัเร่ืองโดยพิจารณาวา่ 
ในหวัเร่ืองนั้นมีสาระส าคญัหรือหลกัเกณฑอ์ะไรท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้หรือเกิดขึ้นหลงัจากการเรียน 

5. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเขียนจุดประสงคก์็เพื่อท่ีจะทราบไดว้า่ผูเ้รียนควรจะตอ้งมี 
พฤติกรรมอยา่งไรหลงัจากเรียนในเร่ืองนั้นๆแลว้ 

6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เชิง 
พฤติกรรมซ่ึงจะเป็นแนวทางในการผลิตส่ือการสอน 

7. การก าหนดการประเมินผล การก าหนดแบบประเมินผลและพิจารณาจาก 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมโดยการประเมินผลว่าผูเ้รียนสามารถบรรลุจุดประสงคข์องการสอนท่ีวาง
ไวห้รือไม่ 

8. เลือกและผลิตส่ือการสอน ในขั้นน้ีจะพิจารณาวา่ในลกัษณะของเน้ือหาและลกัษณะ 
ผูเ้รียนส่ือชนิดใดหรือกิจกรรมการเรียนแบบใด จึงจะสอดคลอ้งและท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์
ของการเรียนไดม้ากท่ีสุด 

9. การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อสร้างชุดการสอน เสร็จแลว้มีความจ าเป็นทีฃฃ 
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จะตอ้งน าชุดการสอนไปทดลองใชเ้พื่อดูว่าชุดการสอนดงักล่าวสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์เพียงไร เม่ือพบว่ามีขอ้บกพร่องก็จะตอ้งน าไปปรับปรุงแก้ไขจนท าให้การสอน
บรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้

10. การใชชุ้ดการสอนชุดการสอนท่ีไดป้รับปรุงแลว้จึงสามารถน าไปใชใ้นหอ้งเรียนปกติ 
ไดชุ้ดการสอนทัว่ไปจะมีขั้นตอนต่างๆในการใชด้งัน้ีคือ 

10.1 ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเน้ือหา 
นั้นๆ 

10.2 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูส้อนบรรยายหรือแบ่งกลุ่ม 

ประกอบกิจกรรมการเรียน 
10.4 ขั้นสรุปบทเรียนเพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีส าคญั 
10.5 ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อพิจารณาวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคข์อง 

การสอนมากนอ้ยเพียงใด 
วิชยั วงษใ์หญ่ (2530) ไดก้ าหนดการสร้างชุดการเรียนรู้ไวเ้ป็นล าดบัต่อไปน้ี 

1. การออกแบบชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.  ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

2.1 ศึกษาหลกัสูตรทางดา้นจุดประสงคแ์ละเน้ือหา 
2.2 ศึกษากลุ่มเป้าหมายวา่ผูเ้รียนเป็นใคร  
2.3 เขียนจุดประสงคข์องแต่ละหน่วยการเรียน 
2.4 สร้างแบบประเมินผลหรือแบบทดสอบ  
2.5 เลือกวิธีการเรียนหรือกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

             2.6 สร้างจดัหารวบรวมส่ือการเรียนใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีก าหนด  
2.7 ผลิตตน้แบบของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
2.8 การตรวจสอบคุณภาพของชุดการเรียนรู้เบ้ืองตน้  
2.9 การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.การวางแผนฝึกอบรม 
4.การติดตามการใชชุ้ดฝึกอบรมและการปรับปรุง 
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ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2540: 36) ไดเ้สนอขั้นตอนในการผลิตชุดการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี  
1 ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ อาจจะก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณา 

การเป็นแบบ  สหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
         2 ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอนโดยประมาณ

เน้ือหาวิชาท่ีจะใหค้รูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้น 1 คร้ังหรือ 1 สัปดาห์ 
         3 ก าหนดหัวเร่ือง ผูส้อนจะต้องถามตนเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรจะแบ่ง
ประสบการณ์ออกมาเป็นก่ีหวัเร่ือง 

       4.ก าหนดความคิดรวบยอดและหลกัการ โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัขอ้ 
เร่ืองโดยสรุปรวมแนวคิดสาระและหลกัเกณฑส์ าคญัไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเน้ือหาท่ีสอนให้
สอดคลอ้งกนั 

      5. ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้เร่ือง เป็นจุดประสงคท์ัว่ไปก่อนจากนั้น
จึงเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งมีเง่ือนไขและเกณฑพ์ฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
        6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการเลือกและการผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างท่ีผูเ้รียน
ปฏิบติัเช่นการอ่านบตัรค าสั่ง การตอบค าถาม การเขียนภาพ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่น
เกม 

     7. การก าหนดแบบประเมินผล โดยตอ้งออกแบบการประเมินผลใหต้รงกบั 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบว่าหลังจากผ่าน
กิจกรรมเรียบร้อยแลว้ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

     8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีครูใช้ถือเป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน 
เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหัวขอ้เร่ืองแลว้ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ในกล่องท่ี
เตรียมไวก่้อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพเรียกวา่ชุดการเรียนรู้ 

   9. หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการประกันว่าชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้ นมี
ประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างจึงตอ้งก าหนดเกณฑล์่วงหนา้ โดยค านึงถึงหลกัการท่ีว่าการเรียนรู้
เป็นการช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล 

10. การใชชุ้ดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ท่ีไดป้รับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
แลว้สามารถน าไปสอนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดการเรียนรู้และระดบัการศึกษาโดยการก าหนด
ขั้นตอนการใช ้ดงัน้ี 
             10.1 ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาพื้นความรู้เดิมของ
ผูเ้รียน 
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              10.2 ค าน าเขา้สู่บทเรียน 
   10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ( ขั้นสอน) ผูส้อนบรรยายหรือ 

แบ่งกลุ่มประกอบกิจกรรมการเรียน 
   10.4 การสรุปผลการสอนเพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีส าคญั 

                10.5 ท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปแลว้ 
ชม ภูมินาค (2524:103-104, อา้งถึงในพรรณี ทองสุกใส , 2550:34 ) ก าหนดขั้นตอนการ

สร้างชุดการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
1. วิเคราะห์และก าหนดความตอ้งการ  
2. ก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย 
3. ออกแบบองคป์ระกอบของระบบ 

        4.วิเคราะห์แหล่งวิทยากรท่ีตอ้งการแหล่งวิทยากรท่ีมีอยูแ่ละขอ้จ ากดั 
5.ปฏิบติัเพื่อขจดัหรือปรับปรุงขอ้จ ากดั 
6. เลือกหรือพฒันาวสัดุเพื่อการสอน 
7.การออกแบบการประเมินผลการกระท าของนกัเรียน 
8. ทดลองใชแ้บบประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน าไปใช ้
9.ปรับปรุงแกไ้ขทุกส่วนท่ีบกพร่องและหาประสิทธิภาพ 
10. ประเมินผลเพื่อสรุป 
11.สร้างเป็นชุดหรือติดตั้งเพื่อการน าไปใช ้

นุชนาถ สอนสง (2549:71) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างและพฒันาชุดการเรียนรู้มีวิธีการ  
ดงัน้ี 

1.  ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์  
2.  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  
3.  ก าหนดหวัเร่ือง 
4.  ก าหนดความคิดรวบยอดและหลกัการ  
5.  ก าหนดวตัถุประสงค ์

              6.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
              7. ก าหนดแบบประเมิน   

8. เลือกและผลิตส่ือการเรียนรู้ 
            9. หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้  

10. การใชชุ้ดการเรียนรู้ 
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จากขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ สรุปไดว้า่ การสร้างชุดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั
เก่ียวกบัการสร้างชุดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาชุดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้  
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ท่ีพฒันาขึ้น 

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี 

1. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาชุดการเรียนรู้ 
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัย ท่ี เก่ียวกับชุดการเรียน รู้ทั้ งในและ

ต่างประเทศ 
1.2 วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ และหลกัสูตรโรงเรียน 
      1.3 ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียน เก่ียวกบั รูปแบบกิจกรรม การเรียนการสอน  

เน้ือหา ส่ือประสมต่างๆท่ีจะน ามาใช ้  
      1.4  ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน  
2. การออกแบบ การพฒันาและการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ 
 2.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันาชุด

การเรียนรู้ฉบบัร่าง 
2.2  ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้พร้อมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.3  น าชุดการเรียนรู้ฉบบัร่าง เสนอต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2.4  น าชุดการเรียนรู้ ท่ีแกไ้ขแลว้ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ของเน้ือหา ความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC) 
2.5 น าผลการประเมินการใชชุ้ดการเรียนรู้ฉบบัร่างของผูเ้ช่ียวชาญ เป็นขอ้มูลใน 

การปรับปรุงชุดการเรียนรู้ฉบบัร่างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ พร้อมกบัสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
 3. ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ 

4. การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้ 
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2.7 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2556  : 101-102 ) ไดก้ล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 
หมายถึงการน าชุดการเรียนรู้ไปทดลองใชแ้ลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดประสิทธิภาพของชุดการเรียน รู้จกัก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผูส้อนคาดหมายว่า
ผูเ้รียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นเฉล่ียของคะแนนการท างาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นตข์องผลการสอบนกัเรียนทั้งหมด นัน่คือ 
E1 /E2  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ให้มีค่าเท่าใดนั้นผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณา
ตามความเหมาะสมโดยปกติดา้นเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ าจะตั้งไว ้80/80  85/85 90/90 ส่วนดา้น
ท่ีเป็นทกัษะหรือเจตคติจากตั้งไว ้75/75 พร้อมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคิดตามระยะเวลา ไม่
สามารถเปล่ียนและวดัไดท้นัทีท่ีเรียนจบไปแลว้ 

การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดงัน้ี 
          1. แบบเด่ียว (1:1) น าชุดการเรียนรู้  ไปทดลองกับผูเ้รียน 1-3 คนโดยใช้นักเรียนท่ีมีระดับ
สติปัญญาสูง กลาง ต ่าและปานกลาง น าผลท่ีไดค้  านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีขึ้น
โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองแบบเด่ียวจะมีค่าต ่ากวา่เกณฑม์าก  

2. แบบกลุ่ม(1: 10) น าชุดการเรียนรู้ไปทดลองกบันักเรียน6-10 คนน าผลท่ีไดค้  านวณหา
ประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น 

3.ภาคสนาม (1 :100) น าชุดการเรียนรู้ ไปทดลองกับผู ้เรียน 30-100 คน น าผลท่ีได้
ค  านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงให้สมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์
ท่ีตั้ งไว้ หากต ่ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ แต่ถ้าต่างกันมากต้องก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ใหม่ โดยยดึหลกัความเป็นจริงเป็นเกณฑ์ 

 
เกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นไดน้ั้น ก าหนดไว ้3 ระดบั คือ  
1. สูงกว่าเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวมี้ค่าเป็น 2.5% ขึ้น

ไป 
2. เท่าเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ต่ไม่เกิน 2.5%  
3. ต ่ากว่าเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ต่ไม่ต ่ากวา่ 2.5%  

ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้ 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2536:163) การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ โดยน าชุดการ

เรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใชต้ามขั้นตอนดงัน้ี  
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1.  แบบเดียว (1:1) คือทดลองกับผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง อ่อนอย่างละ 1 คน ค านวณหา
ประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการทดลองแบบเด่ียวน้ีจะได้
คะแนนต ่ากวา่เกณฑม์ากก่อนน าไปทดลองแบบกลุ่มในขั้นน้ี E1/E2 ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60 

2 แบบกลุ่ม (1: 10 ) คือทดลองกับผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง อ่อนอย่างละ 3 คนค านวณหา
ประสิทธิภาพและปรับปรุงในขั้นน้ี คะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มมากขึ้นอีกเกือบเท่าเกณฑโ์ดยเฉล่ียจะ
ห่างจากเกณฑป์ระมาณร้อยละ 10 นัน่คือ E1 /E2 ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 70 /70 

3 แบบภาคสนาม (1:100) การทดลองกบัผูเ้รียนคละก่ง ปานกลาง และอ่อน ในการทดลอง
ภาคสนามทั้งชั้น 40 - 100 คน ท าการหาประสิทธิภาพแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข ผลลพัธ์ท่ีได้ควร
ใกลเ้คียงกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้หากต ่ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ หากแตกต่างกันมาก
ผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ือประสมใหม่โดยยึดหลักสภาพความเป็นจริงเป็น
เกณฑ ์
 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จัยจะด าเนินการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพ 80/80 และด าเนินการหาค่า
ประสิทธิภาพ 2 ขั้นตอน คือ แบบกลุ่ม (Small group tryout) และแบบภาคสนาม  (Field tryout)  
เพื่อใหไ้ดชุ้ดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3. ส่ือประสม 

3.1 ความหมายของส่ือประสม 

 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของส่ือประสมไวด้งัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531 : 3) ส่ือประสม หมายถึง การน าเอา
ส่ือการสอนหลาย ๆ อยา่งมาสัมพนัธ์กนั มีคุณค่าท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2523 : 115 อา้งถึงในวรรณา ทองเหลา้ , 2551:14)  ส่ือประสมหมายถึง 
การน าเอาส่ือการสอนหลายอย่างมาสัมพนัธ์กนั เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ีส่ือแต่ละช้ิน
ส่งเสริมสนับสนุนกนัและกัน ส่ือการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะท่ีอีกอย่าง
หน่ึงใชเ้พื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงและป้องกนัการเขา้ใจความหมายผิด การใชส่ื้อประสมช่วย
ให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสานกันได้ค้นพบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ี
ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมาก 
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กิดานนัท ์มลิทอง (2548:192) อธิบายความหมายของส่ือประสมไวเ้ป็น 2 ลกัษณะโดยเป็น
ความหมายของส่ือประสมแบบดั้งเดิมและส่ือประสมแบบใหม่ท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง
ดงัน้ี 

ส่ือประสมแบบดั้งเดิม หมายถึงการน าเอาส่ือ หลายประเภทมาใช้ร่วมกนัทั้งวสัดุอุปกรณ์
และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือแต่ละ
อยา่งตามล าดบัขั้นตอนของการเสนอเน้ือหา 

ส่ือประสมแบบใหม่ หมายถึงการเสนอขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบตวัอกัษรภาพน่ิง
ภาพเคล่ือนไหวและเสียงการปฏิบติัสัมพนัธ์โตต้อบมลัติมิเดียในลกัษณะส่ือประสมซ่ึงปัจจุบัน
เรียกวา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ computer assisted instruction (CAI) 

จนัทร์จิรา ชาวบา้นเกาะ (2553: 19) ไดใ้ห้ความหมายว่า ส่ือประสมหมายถึงส่ือการสอนท่ี
มากกวา่สองชนิด ทั้งวสัดุอุปกรณ์และวิธีการหลายๆอยา่งมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั 

วารุณี ภิรมย์เมือง (2554 : 45) ได้ให้ความหมายว่า ส่ือประสมหมายถึงส่ือการเรียนรู้
ส าเร็จรูปมีระบบของส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหากิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยศึกษาจากค าช้ีแจงและท ากิจกรรมตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไวใ้นชุดการเรียนรู้นั้น ท าให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูเ้รียนมีความรู้และ
บรรลุจุดประสงคข์องชุดการเรียนรู้นั้น 

อัจฉรา เจตบุตร (2554 : 31)  ส่ือประสมหมายถึง การใช้ส่ือหลายอย่างรวมกันได้แก่ 
ตวัอกัษรขอ้ความ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์ ภาพแอนิเมชัน่ และเสียง  
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอควบคุมน ามาใช้ร่วมกัน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนและใชส่ื้อสารขอ้มูลสารสนเทศ 

อีริคสัน (Ericsson ,1972 : 1อา้งถึงในวารุณี ภิรมยเ์มือง, 2554 :45) ไดใ้หค้วามหมายของส่ือ
ประสมว่าส่ือประสมหมายถึง การอาศยัหลกัการน าเอาส่ือการสอนหลายๆอยา่งมาสัมพนัธ์กนั และ
มีคุณค่าท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่ือการสอนอย่างหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้าความสนใจ ในขณะท่ีส่ืออย่าง
หน่ึงใชเ้พื่ออธิบายท่ีลึกซ้ึงและป้องกนัการเขา้ใจความหมายผิด 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ส่ือประสมหมายถึง การน าเอาส่ือการสอนหลายๆอย่างมาสัมพนัธ์กนั 
ทั้ง เพลง แบบฝึกทกัษะ เกมส์ แผ่นประโยคค าถาม บตัรภาพ  โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) ท่ี
ส่งเสริมซ่ึงกันและกันสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหากิจกรรม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน  โดยการใช้ส่ือแต่ละอย่างตามล าดับ
ขั้นตอนของเน้ือหา เป็นระบบเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ซ่ึงในการวิจยัเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 
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วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 คร้ังน้ีส่ือประสมท่ีผูว้ิจยัน าเอามาใช ้คือ เพลง แบบฝึกทกัษะ เกมส์ แผน่ประโยค
ค าถาม บตัรภาพ  โปรแกรมน าเสนอ (Power Point)  
 

3.2 ประเภทของส่ือประสม 

ได้มีนักวิชาการศึกษาได้ท าการแบ่งประเภทของส่ือประสมไว้  ดังน้ี  (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษา. 2531 : 23 อา้งถึงในวรรณา ทองเหลา้, 2551:22) 

1. ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายหลายอย่าง ส่ือประเภทน้ีมกัอยู่ในประเภทส่ือหลายช้ิน มาอยู่รวมกนั
ไดห้ลายเร่ือง เรียกว่า ชุดอุปกรณ์ เช่น ชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใช้สอนสภาวะความสมดุลใชส้อน
สภาพอากาศ ลม และทิศทางลม เป็นตน้ 

2. ใชเ้พื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง ส่ือประสมประเภทน้ีมกัจดัอยูใ่นส่ือหลายชนิดมารวมกนั 
แต่สอนไดเ้พียงเร่ืองเดียว เรียกว่า ส่ือประสม เช่น ส่ือประสมเร่ืองอาหารหลกั 5หมู่ จะน าไปสอน
เร่ืองการเจริญเติบโตของพืชไม่ได ้

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2531:23 อา้งถึงในอจัฉรา เจตบุตร 
2554 :32) ไดแ้บ่งประเภทของส่ือประสมโดยจ าแนกตามจุดประสงคด์งัน้ี  

1 ใชเ้พื่อจุดมุ่งหมายหลายอย่าง ส่ือประเภทน้ีมกัจดัอยู่ในรูปของส่ือหลายช้ินมารวมกนัได้
หลายเร่ืองเรียกวา่ ชุดอุปกรณ์ เช่น ชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นตน้  

2 ใชเ้พื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง ส่ือประสมประเภทน้ีมกัจดัอยู่ในรูปของส่ือหลายชนิดมา
รวมกนัแต่สอนไดห้ลายเร่ืองเรียกวา่ ส่ือประสม เช่น ส่ือประสม เร่ือง อาหาร 5 หมู่ 

ชัยยงค์ พรหมวงค์ และคณะ (2540 : 117 – 118) ได้แบ่งส่ือประสมหรือชุดส่ือการสอน
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ส่ือประสมประกอบการบรรยาย ใชส้ าหรับอธิบายและขยายเน้ือหาสาระให้ชดัเจนยิ่งขึ้น 
นิยมใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย  เพื่อให้ครูพูดน้อยลง โดยใช้ส่ืออธิบายเน้ือหาแทน ส่ือ
ประสมชนิดน้ีมกัใชก้บัผูเ้รียนระดบัสูงและการฝึกอบรม 

2. ส่ือประสมแบบกลุ่มกิจกรรม ใชป้ระกอบการสอนกิจกรรมกลุ่มเป็นตน้ว่าการสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ หรือการสอนในรูปของกิจกรรมอ่ืน ๆ 

3. ส่ือประสมส าหรับการสอนแบบเอกตัภาพ  ใช้ประกอบการสอนแบบรายบุคคลผูเ้รียน
สามารถเรียนได้ตามความสามารถของตน  ทั้งในโรงเรียนและท่ีบ้านส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
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4. ส่ือประสมแบบการสอนทางไกล ใชป้ระกอบการสอนท่ีผูเ้รียนและผูส้อนอยูห่่างไกลกนั 
ต่างเวลากนั มุ่งให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน ส่ือท่ีใชมี้หลายอย่างเช่น ส่ิงพิมพ ์
โทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง ภาพยนตร์ ชุดการสอนเสริม ฯลฯ 

จนัทร์จิรา ชาวบา้นเกาะ (2553:22) ไดแ้บ่งประเภทของส่ือประสมไวว้า่ส่ือประสมสามารถ
แบ่งไดห้ลายประเภทตามจุดมุ่งหมายลกัษณะการใชง้าน การน าเสนอและลกัษณะของส่ือการเรียน
การสอนเป็นตน้ 

อจัฉรา เจตบุตร (2554: 33) ได้กล่าวถึงประเภทของส่ือประสมไวว้่า ส่ือประสมมีหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กบัจุดประสงค์ของผูผ้ลิตว่าจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมแบบใด ไม่ว่าจะ
เป็นการมุ่งขยายเน้ือหาสาระใหผู้เ้รียนประกอบกิจกรรมกลุ่ม  หรือมุ่งใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 

ดงันั้นจากการศึกษาประเภทของส่ือประสม คือ ส่ือท่ีใช้เพื่อจุดมุ่งหมายหลายๆอย่าง ส่ือ
ประสมประเภทน้ีมกัอยู่ในรูปของส่ือหลายช้ินมาอยู่ร่วมกันแลว้ใช้ต่อได้หลายเร่ือง และใช้เพื่อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง ส่ือประสมประเภทน้ีมกัจะอยูใ่นรูปของส่ือหลายชนิดมารวมกนั แต่สอนได้
เพียงเร่ืองเดียว อีกทั้งยงัขึ้นอยู่กบัจุดประสงค์ของผูผ้ลิต ว่าจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรม
แบบใด ดงักล่าว ผูวิ้จยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการสร้างส่ือประสม เร่ืองโจทยปั์ญหา การชัง่ การ
ตวง การวดั   
 

3.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาส่ือประสม 

 นกัการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ือประสมไวห้ลายท่านดงัน้ี 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 119-120) เสนอแนวคิดท่ีน าไปสู่การผลิตส่ือประสม 5 แนวคิด 

ดงัน้ี 
1. การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  นักการศึกษาได้น าหลกัจิตวิทยามา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัดและความสนใจความ
ตอ้งการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความแตกต่างปลีกย่อยอ่ืน ๆดงันั้นใน
การน าหลกัความแตกต่างเหล่าน้ีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือการจดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนอิสระในการเรียน
ตามสติปัญญา ความสามารถและความสนใจ โดยท่ีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
ปัจจุบันได้มีการทดลองและวิจยัคน้ควา้เก่ียวกับการสอนรายบุคคลอย่างกวา้งขวางในทุกระดับ
การศึกษา จนเป็นท่ียอมรับวา่ การสอนวิธีน้ีก าลงักา้วหนา้ไกลออกไป โดยมีเทคโนโลย ี
การศึกษาใหม่ ๆ เป็นเคร่ืองช่วยในการสอนรายบุคคลใหด้ าเนินไปตามจุดหมายปลายทาง 
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2. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนไป  จากเดิมท่ีเคยยึด “ครู” เป็นแหล่ง
ความรู้หลกั มาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยแหล่งความรู้จากส่ือการสอนต่าง  ๆ ท่ี
ประกอบด้วยวัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการน าส่ือการสอนมาใช้จะต้องจัดให้ตรงเน้ือหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชาต่างๆ  โดยนิยมจดัในรูปแบบของชุดส่ือประสมหรือชุด
การสอน การเรียนดว้ยวิธีน้ีครูจะถ่ายทอดความรู้ ใหแ้ก่นกัเรียนเพียงหน่ึงในสามของความรู้ทั้งหมด 
ส่วนอีกสองในสาม ผูเ้รียนจะศึกษาด้วยตนเองจากส่ือท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห้ในรูปของส่ือประสม  
และท่ีผูส้อนช้ีแหล่งหรือช้ีทางให ้

3. การใชโ้สตทศันูปกรณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป ส่ือการสอนซ่ึงคลุมถึงการใช้
ส่ิงส้ินเปลือง วสัดุ เคร่ืองมือต่าง ๆ การผลิตและการใชส่ื้อประสม มกัออกมาในรูปต่างคนต่างผลิต 
ต่างคนต่างใช้ มิไดมี้การจดัระบบการใช้ส่ือประสมอย่างบูรณาการให้เหมาะสมและใช้เป็นแหล่ง
ความรู้เป็นผูถ้่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาอยู่ตลอดเวลา แนวโน้มใหม่จึงเป็นการผลิตส่ือการสอน 
แบบประสมให้เป็นชุดส่ือประสมหรือชุดการสอน อนัมีผลต่อการใช้ของครู คือ เปล่ียนจากการใช้
ส่ือ “เพื่อช่วยครูสอน” คือครูเป็นผูห้ยิบใช้อุปกรณ์ต่าง  ๆ มาเป็นการใช้ส่ือการสอน  “เพื่อช่วย
นกัเรียนเรียน” คือ ให้นกัเรียนไดห้ยิบฉวยและใชส่ื้อประสมต่าง ๆดว้ยตวันักเรียนเองโดยอยู่ในรูป
ชุดส่ือประสมหรือชุดการสอน 

4. ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับ
สภาพแวดลอ้ม แต่ก่อนความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนในห้องเรียนมีลกัษณะเดียว คือ ครูเป็น
ผูน้ า นกัเรียนเป็นผูต้าม ครูมิไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรียน ส่วนใหญ่มกัจะถามครู นกัเรียนเป็นฝ่ายเอาใจ
ครูมากกว่าครูเอาใจนักเรียน  จึงปรากฏอยู่บ่อย ๆ ว่า ครูวิจารณ์หรือพูดเยาะเยย้นักเรียนในชั้น 
โดยเฉพาะกรณีท่ีนกัเรียนตอบไม่ถูกตามใจครูชอบ  หรือท าอะไรผิดพลาด แต่ถา้นกัเรียนท าอะไรดี
ควรแก่การชมเชย ครูจะน่ิงเฉยเสีย ดังนั้นนักเรียนไทยส่วนใหญ่จึงพกเอาประสบการณ์ท่ีไม่พึง
พอใจเม่ือเติบโตขึ้น ในส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนในห้องเรียนนั้นแทบไม่มีเลย 
เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ชอบให้นักเรียนคุยกนั  นักเรียนจึงไม่มีโอกาสฝึกฝนท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ และเคารพความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เม่ือเติบโตขึ้นจึงท างานร่วมกนัไม่ไดน้อกจากน้ีปฏิกิริยา
ระหว่างนกัเรียนกบัสภาพแวดลอ้มก็มกัอยู่กบัชอลก์และกระดานด า  หรือแบบเรียนในห้องเรียน ครู
ไม่เคยพานักเรียนออกไปสู่สภาพนอกห้องเรียน  การเรียนการสอนจึงจดัอยู่ในห้องเรียนเป็นส่วน
ใหญ่ แนวโน้มในปัจจุบนัและอนาคตของกระบวนการเรียนรู้  จึงตอ้งน ากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์
มาใช้ในการเปิดโอกาสให้เด็กได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน  ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็น
แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงน ามาสู่การจดัระบบการผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดส่ือ
ประสมหรือชุดการสอน 
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5. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นั้ น  ได้น าหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ โดยจัด
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึงระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้
นกัเรียน 

5.1 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง 
5.2 รู้ถึงการตดัสินใจหรือการท างานของตนเอง วา่ถูกหรือผิดอยา่งไร 
5.3 มีการเสริมแรงบวกท่ีท าใหน้กัเรียนภาคภูมิใจท่ีไดท้ าถูกหรือคิดถูกอนัจะท าให้ 

กระท าพฤติกรรมนั้นซ ้าอีกในอนาคต 
5.4 ค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของนกัเรียนเอง  

โดยไม่ตอ้งมีใครบงัคบั การจดัสภาพการณ์ท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ อาจจะมีเคร่ืองช่วยให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายปลายทาง โดยการจดัการสอนแบบโปรแกรมในรูปกระบวนการและการใช้ชุดส่ือ
ประสมหรือชุดการสอนเป็นเคร่ืองช่วยท่ีส าคญั 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ ,2548:79,อา้งถึงในปัญจรัตน์ ทบัเปีย, 2555 : 25) 
ไดส้รุปเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่ือประสมเป็นส่ือและกิจกรรมการเรียน
จดัท าขึ้นเพื่อสนองความสามารถความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงไดมี้การน า
ทฤษฎีท่ีว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานในการจดัท าและการใช้ส่ือ
ประสม  

2. หลกัการเก่ียวกบัส่ือประสม ส่ือประสม คือ การน าส่ือหลายๆอย่างท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและ
กนัอย่างมีระบบมาใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
อยา่งเหมาะสม 

3 ทฤษฎีการเรียนรู้ ส่ือประสมเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน
อย่างแข็งขนัและได้รับขอ้มูลอย่างฉับพลัน อีกทั้งได้รับประสบการณ์แห่งความส าเร็จ หรือการ
เสริมแรง มีการเรียนเป็นขั้นๆตามความสามารถของผูเ้รียน โดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน
ในการจดัท า 

4 หลกัการวิเคราะห์ระบบ ส่ือประสมจดัท าโดยอาศยัการวิเคราะห์เชิงระบบ มีการทดลอง
สอนปรับปรุงแกไ้ขจนเป็นท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงน าออกใชแ้ละเผยแพร่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ส่ือประสมไดอ้าศยัวิธีการวิเคราะห์ระบบเป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อความมีประสิทธิภาพของส่ือประสม
และเพื่อใหกิ้จกรรมการสอนนั้นด าเนินไปอยา่งสัมพนัธ์กนัทุกขั้นตอน 
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5. ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม ส่ือประสมเปิดโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนัมากขึ้น ส่งเสริมและ
ฝึกฝนทักษะการส่ือสารมากขึ้ น ตลอดจนเคารพและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน อันเป็น
หลกัการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 

จากทฤษฎี แนวคิด ดงักล่าว สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาส่ือประสม โดยการนึกถึงความ
แต่งต่างระหวา่งบุคคล กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

3.4 ลกัษณะท่ีดีของส่ือประสม 

 ส่ือประสมหรือชุดการสอนท่ีดี  ควรมีลักษณะ ดังน้ี (นิพนธ์ ศุขปรีดี,2519 : 67 ,อ้างถึง
ในวรรณา ทองเหลา้ ,2551:24-25) 

1. เป็นส่ือประสมท่ีเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวม้ากท่ีสุด 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
3. ส่ือท่ีใชส้ามารถเร้าความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ 
4. มีค าแนะน าและวิธีใชอ้ยา่งละเอียด ง่ายต่อการใช ้
5. มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นในบทเรียน 
6. ไดป้รับปรุงและทดสอบใหท้นัต่อเหตุการณ์เสมอ 
7. มีความคงทนต่อการใช ้สะดวกในการเก็บ 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531 : 23) ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์พิจารณา

เลือกหรือผลิตส่ือประสม ดงัน้ี 
1. ส่ือท่ีเลือกหรือผลิตตอ้งตอบสนองจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
2. ในการผลิตส่ือประสมตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ให้ชดัเจนและเป็นจุดมุ่งหมาย

เชิงพฤติกรรม 
3. คู่มือการใชส่ื้อประสมตอ้งมีค าอธิบาย ค าแนะน าการใชอ้ยา่งชดัเจน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ไดบ้นัทึกขอ้สังเกตต่าง ๆ ไดต้อบค าถามและขอ้ซักถามปัญหาต่าง ๆ ท่ี
สนใจ 

4. ส่ือท่ีเลือกใชจ้ะตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา โดยพิจารณาจากค าถาม 
ต่อไปน้ี 

4.1 ส่ือนั้นตอบขอ้สงสัยของผูเ้รียนไดห้รือไม่ 
4.2 ส่ือนั้นมีเทคนิคเร้าความสนใจของผูเ้รียนหรือไม่ 
4.3 ถา้ส่ือนั้นเป็นภาพยนตร์และวีดิทศัน์ การเรียงล าดบัและการตดัต่อท าไดดี้ 

หรือไม่ ผูเ้รียนสามารถติดตามเน้ือหาของเร่ืองไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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5. ควรเลือกใชส่ื้อหลาย ๆ ประเภท ทั้งภาพและเสียง ตลอดจนส่ือท่ีผูเ้รียนไดส้ัมผสัดว้ยมือ 
เพราะถา้อวยัวะไดรั้บการสัมผสัส่ิงเร้าไดห้ลายอยา่ง การเรียนรู้ตอ้งเพิ่มพูนขึ้น 

6. การใชส่ื้อหลาย ๆ ชนิด ควรจะใชส่ื้อแต่ละชนิดส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และจะตอ้งแน่ใจ
วา่ส่ือนั้นไม่ขดัขวางการเรียนรู้จากส่ืออีกชนิดหน่ึง 

7. ส่ือท่ีใชใ้นส่ือประสมจะตอ้งมีคุณค่าในตวัเองเม่ือใชอ้ย่างอิสระและเม่ือใชร่้วมกบัส่ืออ่ืน
ก็จะมีคุณค่าโดยเฉพาะอีกอยา่งหน่ึง 

8. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในส่ือประสมควรเป็นอุปกรณ์ท่ีหาง่าย 
9. ส่ือประสมตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูก้ระท า 
10. ส่ือประสมกระตุน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถตดัสินใจเองไดว้่าจะเลือกเรียน

เน้ือหาใดตามความสนใจและความถนดัของตน 
11. ส่ือประสมควรออกแบบใหมี้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
ระมิต ฝายรีย ์(ระมิต ฝายรีย์,2521:5,อา้งถึงในสมชาย แกว้เจริญ ,2555:40) ส่ือประสมท่ีดี 

ควรประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ  
 1. มีความสะดวกในการใช ้
 2. มีการตรวจสอบและพฒันาแลว้ 
 3. มีครบตามจ านวนผูเ้รียน 
 4. เคยทดลองใชม้าแลว้หลายคร้ัง 
 5. สามารถยดืหยุน่ได ้
 6. ส่งเสริมความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 7.ใชส่ื้อการสอนหลายๆอยา่งท่ีสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 8.จดัและประเมิน 
จากการศึกษาลักษณะของส่ือประสมท่ีดีสรุปได้ว่า ลักษณะของส่ือประสมท่ีดี ต้อง

เหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ง มีเร้าความสนใจของผูเ้รียนได้ดี  มีค าแนะน าและวิธีใช้อย่าง
ละเอียด ง่ายต่อการใชแ้ละส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
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4. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

4.1 หลกัการสอนคณิตศาสตร์ 

 การสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษา กิจกรรมท่ีจดัขึ้นต้องมุ่งสนองความตอ้งการ 
ความสนใจ ความสามรถของผูเ้รียนเป็นหลกั ครูควรยึดหลกัการสอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
สอนจากเร่ืองง่ายไปเร่ืองยาก เป็นล าดับขั้นตอน เน้นการจัดประสบการณ์จากส่ือต่างๆ ให้เด็ก
ท างานร่วมกนั  

บุญทนั อยู่ชมบุญ (บุญทนั อยู่ชมบุญ ,2529 : 24-25 ,อา้งถึงในสัทธา สืบดา , 2545 : 64-65) 
ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

1. สอนโดยค านึงความพร้อมของเด็ก พร้อมในดา้นร่างกาย อารมณ์ สงคม  
สติปัญญา และความพร้อมในแง่ความรู้พื้นฐานท่ีจะมาต่อเน่ืองกับความรู้ใหม่โดยครูตอ้งมีการ
ทบทวนความรู้เดิมก่อน เพื่อให้ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ต่อเน่ืองกนั จะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดความเขา้ใจมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเรียนไดดี้ 

2. การจดักิจกรรมการสอนตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั ความตอ้งการ ความสมใจ  
และความสามารถของเด็ก เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาตามมาภายหลงั 

3. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยเฉพาวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี 
ครูตอ้งค านึงถึงใหม้ากกวา่วิชาอ่ืนๆ ในแง่ความสามรถทางสติปัญญา 

4. การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
ก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความพร้อมตามวยั และความสามรถของแต่ละ
คน 

5. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา ท่ีมีระบบท่ีตอ้งเรียนไปตามล าดบัขั้น การสอนเพื่อ 
สร้างความเขา้ใจในระยะเร่ิมแรกจะตอ้งเป็นประสบการณ์ท่ีง่ายๆไม่ซับซ้อน ส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งและ
ท าให้เกิดความสับสนจะตอ้งไม่น าเขา้มาในกระบวนการเรียนการสอน และการสอนจะเป็นไป
ตามล าดบัขั้นตอนท่ีวางไว ้

6. การสอนแต่ละคร้ังจะตอ้งมีจุดประสงคท่ี์แน่นอนวา่จดักิจกรรมเพื่อสนอง 
จุดประสงคอ์ะไร 

7. เวลาท่ีใชใ้นการสอน ควรจะใชเ้วลาพอสมควร ไม่นานจนเกินไป 
8. ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการยดืหยุน่ได ้ใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเลือก 

ท ากิจกรรมได้ตามความพอใจ ตามความถนัดของตนเองและให้อิสระในการท างานแก่เด็ก ส่ิง
ส าคญัประการหน่ึง คือการปลูกฝ่ังเจตคติท่ีดีแก่ผูเ้รียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ถา้เกิดมีขึ้นจะท า
ใหเ้ด็กพอใจในการเรียนวิชาน้ี เป็นประโยชน์และคุณค่ายอ่มจะสนใจมากขึ้น 
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9.การสอนท่ีดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน มีการวางแผนร่วมกนักบัครู เพราะจะช่วย 
ใหค้รูเกิดความมัน่ใจในการสอน และเป็นไปตามความพอใจของเด็ก 

10.การสอนคณิตศาสตร์จะดี ถา้เด็กมีโอกาสการท างานร่วมกนั หรือมีส่วนร่วมใน 
การคน้ควา้ สรุปกฎเกณฑต์่างๆ แกปั้ญหาต่างๆดว้ยตนองร่วมกบัเพื่อน 

11.การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควนสนุกสนานบนัเทิงไปพร้อมกบัการ 
เรียนรู้ดว้ย จึงจะสร้างบรรยากาศท่ีน่าติดตามต่อไปแก่เด็ก 

12. ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาอยูร่ะหวา่งอาย ุ6 -12 ปี จะเรียนไดดี้เม่ือเร่ิมเรียน 
โดยใชข้องจริง อุปกรณ์ซ่ึงเป็นรูปธรรม น าไปนามธรรมตามล าดบั จะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยความ
เขา้ใจ มิใช่จ าดงัเช่นการสอนอดีตท่ีผา่นมา ท าใหเ้ห็นวา่วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ 

13. การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง 
ของการสอน ครูอาจใชว้ิธีการสังเกต การตรวจแบบฝึกหัด การสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวดัผล
จะช่วยใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและการสอนของตน 

14. ไม่ควรจ ากดัวิธีคิดค านวณค าตอบของเด็ก แต่ควรแนะน าวิธีคิดท่ีรวดเร็วและ 
แม่นย  าใหใ้นภายหลงั 

15. ฝึกใหเ้ด็กรู้จกัตรวจเช็คค าตอบดว้ยตนเอง 
ยพุิน พิพิธกุล (ยพุิน พิพิธกุล , 2541:49-50 ,อา้งถึงใน องัสนา ศรีสวนแตง , 2555: 39 – 40 ) 

ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนทางคณิตศาสตร์ไว ้ดงัน้ี 
  1. ควรสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก เช่น การยกตวัอยา่งอาจเป็นตวัเลขง่ายๆก่อน
แลว้จึงไปสู่สัญลกัษณ์ 
  2. เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมในเร่ืองท่ีสามารถใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ี
เป็นรูปธรรมประกอบได ้
  3. สอนให้สัมพนัธ์กบัความคิดรวบรวมในเร่ืองท่ีเป็นหมวดหมู่เขา้ดว้ยกนัจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดแ้ม่นย  ามากขึ้น 
  4. เปล่ียนวิธีสอนไม่ให้ซ ้ าซากน่าเบ่ือหน่าย ครูควรสอนให้สนุกและน่าสนใจ อาจ
มีบทกลอน เกม เพลง การเล่านิทาน ท าภาพประกอบ การ์ตูน ปริศนา เป็นตน้ ตอ้งรู้จกัสอดแทรก
บทเรียนใหน่้าสนใจ 
  5. ใช้ความสนใจของผูเ้รียนเป็นจุดเร่ิมตน้ เป็นแรงดลใจท่ีจะเรียน ด้วยเหตุน้ีใน
การสอนจึงมีการน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อเร้าความสนใจ 
  6. สอนให้ผ่านประสาทสัมผสัครูอย่าพูดเฉยๆ โดยไม่เห็นตวัอกัษรไม่เขียนบน
กระดานด า เพราะการพูดลอยๆ ไม่เหมาะกบัวิชาคณิตศาสตร์ 
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  7. ควรค านึงถึงประสบการณ์เดิม และทกัษะเดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่ กิจกรรมใหม่ควร
ต่อเน่ืองกบักิจกรรมเดิม 
  8. ควรสอนเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไปพร้อมๆกนั 
  9. สอนใหผู้เ้รียนเห็นโครงสร้าง ไม่ควรเนน้เน้ือหา 
  10. สอนให้ผู ้เรียนสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง  การยกตัวอย่างหลายๆ 
ตวัอย่างจนผูเ้รียนเห็นรูปแบบจะช่วยให้ผูเ้รียนสรุปได ้ อย่ารีบบอกเกินไปควรเลือกวิธีการต่างๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

11. ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีท าได ้ ลงมือปฏิบติัจริงและประเมินการปฏิบติั 
จริง 
            12. ผูส้อนควรจะมีอารมณ์ขนั เพื่อช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้น
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเรียนหนกั ครูจึงไม่ควรจะเคร่งเครียด ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน 
            13.  ผูส้อนควรจะมีความกระตือรือร้น  และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
           14.  ผู ้สอนควรหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะน าส่ิงแปลกและใหม่มา
ถ่ายทอดใหผู้เ้รียนและผูส้อนควรจะเป็นผูท่ี้มีศรัทธาในอาชีพของตน  จึงจะท าใหส้อนไดดี้ 

สิริพร ทิพยค์ง (2545:110-111)ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 
1. สอนจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม เช่น ครูตอ้งการสอนความคิดรวบ 

ยอดของหา้ ครูก็หยบิส้มมา 5 ผล ใหผู้เ้รียนนบัพร้อมกบัหยบิส้มก่อนการเขียนสัญลกัษณ์ 5   
2. สอนจากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัผูเ้รียนก่อนสอนส่ิงท่ีอยูไ่กลตวัผูเ้รียน เช่น การ 

คาดคะเนความยาว ครูควรให้ผูเ้รียนคาดคะเนความยาวของดินสอท่ีผูเ้รียนใช้  ความยาวของโต๊ะ
ผูเ้รียน ก่อนการคาดคะเนความกวา้งและความยาวของหอ้งเรียนตามล าดบั 

3. สอนจากเร่ืองท่ีง่ายก่อนสอนเร่ืองท่ียาก เช่น สอนการบวกก่อนการคูณ การแก ้
สมการตวัแปรเด่ียวก่อนการแกส้มการสองตวัแปร 

4. สอนตรงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการสอน เช่นการสอนเร่ืองรูปวงกลม ครูจะสอน 
เก่ียวกบัจุด ศูนยก์ลางรัศมี เส้นผ่าศูนยก์ลาง คอร์ด รูปทัว่ไปของสมการวงกลม แทนท่ีจะกล่าวถึง
โฟกสัของวงรี พาลาโบลา และไฮเพอร์โบลา 

5. สอนใหค้ิดไปตามล าดบัขั้นตอนอยา่งมีเหตุผล โดยขั้นตอนท่ีก าลงัท าเป็นผล 
มาจากขั้นตอนก่อนหนา้นั้น 

6. สอนดว้ยอารมณ์ขนั ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลินโดยครูอาจใชเ้กม  
ปริศนา เพลง 

7. สอนดว้ยหลกัจิตวิทยา สร้างแรงจูงใจ เสริมก าลงัใจใหก้บัผูเ้รียน โดยการใช้ 
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ค าพูดเช่นดีมาก ท าไดถู้กตอ้งแลว้ ลองคิดอีกวิธีหน่ึงดูซิ 
8. สอนโดยการน าไปสัมพนัธ์กบัวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการเพิ่ม 

จ านวนของแมลงหวี่ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้เร่ืองเลขยกก าลงั เพราะจ านวนแมลงหวี่มีค  าตอบอยู่ในรูป
เลขยกก าลงั 

อมัพร มา้คนอง (อมัพร มา้คนอง ,2546: 8 – 10, อา้งถึงในองัสนา ศรีสวนแตง, 2555: 41) 
ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1 สอนใหผู้เ้รียนเกิดมโนทศัน์หรือไดค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์จากการคิดและมีส่วน 
ร่วมในการท ากิจกรรมกับผูอ่ื้นใช้ความคิดและค าถามท่ีผูเ้รียนสงสัยเป็นประเด็นในการอภิปราย
เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดท่ีหลากหลายและเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป 

2 ใหผู้เ้รียนเห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของ 
เน้ือหาคณิตศาสตร์ 

3 สอนโดยค านึงวา่จะใหผู้เ้รียนเรียนอะไร( what ) และเรียนอยา่งไร( how ) นั้นคือ 
ตอ้งค านึงถึงทั้งเน้ือหาวิชาและกระบวนการเรียน 

4.สอนโดยการใชส่ิ้งท่ีเป็นรูปธรรมอธิบายนามธรรม หรือการท าใหส่ิ้งท่ีเป็น 
นามธรรมมากๆเป็นนามธรรมท่ีง่ายขึ้น หรือพอท่ีจะจินตนาการไดม้ากขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากมโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์บางอยา่งไม่สามารถหาส่ือมาอธิบายได ้ 

5 จดักิจกรรมการสอนโดยค านึงถึงประสบการณ์และความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน  
6 สอนโดยใชก้ารฝึกหดัใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ในการแกปั้ญหาทาง 

คณิตศาสตร์ ทางการฝึกรายบุคคล การฝึกเป็นกลุ่ม การฝึกทกัษะยอ่ยทางคณิตศาสตร์ และฝึกทกัษะ
รวมเพื่อแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นมากขึ้น  

7 สอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหา สามารถใหเ้หตุผล 
เช่ือมโยง ส่ือสารและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ตลอดจนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและน าไปคิดต่อ  

8 สอนใหผู้เ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกบั 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

 9 ผูส้อนควรศึกษาธรรมชาติและศกัยภาพของผูเ้รียนเพื่อจะไดกิ้จกรรมการสอน 
ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน  

10 สอนใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ รู้สึกวา่วิชาคณิตศาสตร์ไม่ 
ยากและมีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม  

11 สังเกตและประเมินผลการเรียนรู้ และความเขา้ใจของผูเ้รียนขณะเรียนในหอ้ง 
โดยใชค้  าถามสั้นๆหรือจากการพูดคุยปกติ 
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จากหลกัการสอนคณิตศาสตร์ดงักล่าวสรุปไดว้่า การสอนคณิตศาสตร์นั้น ควรสอนสอน
จากเร่ืองท่ีง่ายก่อนสอนเร่ืองท่ียาก จากรูปธรรมไปนามธรรม สอนโดยค านึงความพร้อมของเด็ก ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สงคม สติปัญญา และความพร้อมในแง่ความรู้พื้นฐานท่ีจะมาต่อเน่ืองกับ
ความรู้ใหม่โดยครูตอ้งมีการทบทวนความรู้เดิมก่อน เพื่อให้ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่
ต่อเน่ืองกนั การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควนสนุกสนานบนัเทิงไปพร้อมกบัการเรียนรู้ 
 

4.2 ทฤษฎีและจิตวิทยาที่เกีย่วกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 ครูคณิตศาสตร์จะสอนคณิตศาสตร์ได้ดีนั้ น ครูจะต้องมีความเข้าใจในตัวผูเ้รียน และ
พฒันาการทางดา้นต่างๆของผูเ้รียน ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดงันั้น หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงจิตวิทยาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงครูผูส้อน
ควรจะไดศึ้กษาใหเ้กิดความเขา้ใจ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเปียเจย์  (จิราพร หนักแน่น 2552 : 8-9) นักจิตวิทยา
พฒันาชาวสวิสต์ได้เสนอแนวคิดท่ีว่าพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2538)  คือ   

1.  ระยะใช้ประสาทสัมผสั (Sensory-Motor  Stage)  เป็นการพฒันาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอาย ุ 2  ปี  ในวยัน้ีเด็กจะเร่ิมพฒันาการรับรู้โดยใชป้ระสาทสัมผสัต่าง ๆ เช่น ตา  หู  มือ  และเทา้  
ตลอดจนเร่ิมมีการพฒันาการใช้อวยัวะต่าง ๆได ้ เช่น  การฝึกหยิบจบัส่ิงของต่าง ๆ  ฝึกการได้ยิน  
และการมอง 
 2. ระยะควบคุมอวยัวะต่าง ๆ  (Proporational  Stage)  เป็นการพฒันาของเด็กตั้งแต่อายุ  2-4  ปี  
เด็กวยัน้ีจะเร่ิมพฒันาอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีการพฒันาของสมองท่ีใช้ควบคุมพฒันาลกัษณะ
นิสัยและการท างานของอวยัวะต่างๆ  เช่น นิสัยการขบัถ่าย  นอกจากน้ียงัมีการฝึกการใชอ้วยัวะต่าง 
ๆ  ให้มีความสัมพนัธ์กนัภายใตก้ารควบคุมของสมอง  เช่น การเล่นกีฬาพื้นฐานเดิมไม่พอ  ท่ีจะรับ
ความคิดรวบยอดใหม่  ครูจะตอ้งสอนซ่อมเสริมในเร่ืองเดิมก่อน  ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์   
มีลกัษณะเป็นบนัไดเวียน  ซ่ึงลกัษณะน้ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจเก่ากบัใหม่ให้ต่อเน่ืองกันได้เป็น
อยา่งดี 
 3.เก่ียวกบัการประเมินศกัยภาพทางสติปัญญานั้นพิจารณาจากล าดบัขั้นพฒันาการของเด็ก
เช่นเด็กมีอายุอยู่ในขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยรูปธรรม แต่สามารถคิดในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เหมือนเด็ก
ในขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรมได้    ก็แสดงว่าเด็กคนนั้ นมีพัฒนาการทางพัฒนาการทาง
สติปัญญากา้วหนา้มากกวา่ปกติในทางตรงกนัขา้มหากเด็กคนนั้นไม่สามารถคิดยอ้นกลบัไดเ้หมือน
เด็กคนอ่ืนๆ ในชั้นเดียวกนั  เราก็อาจสรุปไดว้า่เด็กคนนั้นมีพฒันาการทางสติปัญญาชา้กวา่ปกติ 
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 4. ในดา้นการประเมินผลการเรียน  ตอ้งค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญา และการคิดเด็กแต่ละวยั  
เช่น  ถา้อยู่ในขั้นประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว  ก็ควรวดัผลจากการกระท าหรือกิจกรรมทาง
กลไก  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการวดัผลของเด็กในขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยนามธรรม  ซ่ึงตอ้งวดัการใช้เหตุผล
ท่ีลึกซ้ึงขึ้น 
 
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีส าคญัมีดงัน้ี(กรมวิชาการ 2538:16-17)  

1. ทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (drill theory ) เป็นทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ในเร่ือง 
การฝึกฝนให้ท าแบบฝึกหัดมากๆ จนกว่าผูเ้รียนจะเคยชินกบัวิธีการสอนนั้นๆ การสอนจึงเร่ิมจากครูเป็น
ผูใ้หต้วัอยา่ง บอกสูตรหรือกฎเกณฑ ์แลว้ใหผู้เ้รียนฝึกฝนจนผูเ้รียนเกิดความช านาญ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยบงัเอิญ (incident learning theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ผูเ้รียนจะ 
เรียนรู้ได้ดีเม่ือเกิดความตอ้งการ หรือความอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดังนั้นการจดักิจกรรมควรจะตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชนซ่ึงผูเ้รียนไดป้ระสบดว้ยตนเอง 

3. ทฤษฎีแห่งความหมาย (meaning theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่การคิดค านวณกบัการ 
เป็นอยู่ในสังคมของผูเ้รียนเป็นหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และมีความเช่ือว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้
และเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนไดดี้ เม่ือส่ิงนั้นมีความหมายต่อผูเ้รียนและเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนไดพ้บเห็นและปฏิบติั
เป็นประจ า 

สัทธา สืบดา (2545 : 67-69) ไดก้ล่าวถึงวิธีสอนแบบวรรณี มีลกัษณะบูรณาการ (Integration)ท่ี
ดีและเป็นไปตามหลกัปรัชญาองค์รวม ( Holism) น าเอาทฤษฎีการเรียนรู้ มาประยุกต์ส าหรับการสอน
คณิตศาสตร์ 10 ทฤษฎี คือ 

1 ทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline) ของ (Plato and John Lock ) การพัฒนาสมอง โดยให้
ผูเ้รียนเข้าใจและฝึกฝนมากๆจนเกิดทักษะและความคงทนในการเรียนรู้ และถ่ายโยงไปใช้ได้อย่าง
อตัโนมติั  

2 ทฤษฎีเช่ือมโยงต่อสถานการณ์ตอบสนอง ( Connectionism ) ของ Thorndike เป็นการ
เช่ือมโยงส่ิงเรากบัการตอบสนองของผูเ้รียนแต่ละขั้นอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยัการเรียนรู้ 3 กฎดงัน้ีคือ  
(Thorndike : 1972 ) 

2.1 กฎการฝึกฝนหรือการกระท า (The Law Of Exercise or Repetition )การตอบสนอง 
ต่อส่ิงเร้าบ่อยคร้ังเท่าไรส่ิงนั้นย่อมคงอยู่คงนานเท่านั้น และหากไม่ได้ปฏิบติัตวัเช่ือมโยงกันจะต้อง
อ่อนก าลงัลง  

2.2 กฎแห่งผล (The Law Of Effect ) หรือกฎแห่งความพึงพอใจ และความเจ็บปวดการ 
ตอบสนองจะมีก าลงัมากขึ้นหากเกิดความพอใจตามมา และจะอ่อนก าลงัลงเม่ือเกิดความไม่พอใจ  
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2.3 กฎแห่งความพร้อม (The Law Of Readiness ) กระแสประสาทมีความพร้อมท่ีจะ 
กระท า และไดก้ระท าเช่นนั้นจะท าให้เกิดความพอใจ แต่ถา้ยงัไม่พร้อมท่ีจะกระท าย่อมท าให้เกิดความ
ร าคาญ 

3 ทฤษฎีเช่ือมโยงจิตส านึก (Apperception ) เป็นทฤษฎีเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการเรียนรู้ท่ีเร้าความ
สนใจ และสร้างความเข้าใจแก่ผูเ้รียนก่อนด้วยกิจกรรมท่ีใช้รูปธรรมเป็นส่ือการเรียนการสอนหรือ
สถานการณ์ต่างๆเป็นกระบวนการเช่ือมโยงความคิดใหเ้ขา้ไปในความคิดท่ีเก็บสะสมไว ้ 

4 ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning) ของ Skinner การเรียนรู้จะแบ่งออกเป็นจุดประสงค์
ของการเรียนออกเป็นส่วนย่อยๆมากมาย ซ่ึงแต่ละส่วนจะถูกเสริมและเป็นส่วนๆไปและจะต้อง
ก าหนดเวลาในการเสริมแรงให้เหมาะสม 

 5 ทฤษฎีหลักการสรุปจากประสบการณ์ (Generalization of Experience ) ของ Judd เน้นการ
สรุปเร่ืองประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

6 ทฤษฎีการหยัง่รู้หยัง่เห็น (Insight through Configuration of a Perceived Situation ) เป็นทฤษฎี
การถ่ายโอนความรู้ของกลุ่มนักจิตวิทยาสนาม (Gestalt Field Phychologists) ของ Wolfgang Kohler ซ่ึง
ทฤษฎีน้ีเนน้ผูเ้รียนสามารถศึกษาวิเคราะห์ดว้ยลกัษณะการหยัง่รู้ไดด้ว้ยกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
และการคน้พบดว้ยตวัผูเ้รียนเอง สามารถสร้างรายละเอียดเน้ือหาให้เป็นโครงสร้างรวมได ้ 

7 ทฤษฎีการผ่อนคลาย (Sugestopedia Georgi Lozanov) มุ่งใช้การเร่งระดมค าแนะน าสั่งสอน 
เพื่อเพิ่มระดับสติปัญญาและความจ าของเด็ก ด้วยการประยุกต์เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดและ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เน้นภายในห้องท่ีมีบรรยากาศและส่ิงท่ี
อ านวยความสะดวกสบายท าให้สดช่ืน แจ่มใส และมีเสียงเพลงหรือดนตรีประกอบ พร้อมทั้งให้ผูเ้รียน
ไดรั้บการฝึกฝนฝึกฝนเป็นพิเศษในเร่ืองโยคะและการกระท าสมาธิ เพื่อช่วยส่งเสริมความทรงจ าและ
ช่วยพฒันาร่างกายจิตใจสังคมและอารมณ์แห่งการเรียนรู้  
           8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach ) คือการน าเร่ืองราวของชีวิตจริงใน
ชีวิตประจ าวนั มาเป็นสถานการณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน เนน้การเรียนรู้ท่ีเกิดจากความ
พร้อมของสภาพของสภาพการณ์ หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติและธรรมชาติของการรับรู้ 
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนท าการสรุปท าความเขา้ใจ หรือหยัง่รู้ให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาไดเ้อง
แนะน าส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดการเรียนรู้ และประยุกต์ความรู้ไปใช้แกปั้ญหาธรรมชาติดว้ย แต่
ครูผูส้อนจะตอ้งจดักระบวนการสอนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆท่ีเหมาะสม กบัประสบการณ์
เดิมหรือความรู้ท่ีผูเ้รียนเคยได้รับมาก่อน รวมทั้งจะตอ้งค านึงถึงธรรมชาติตามวยัของเด็กและความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย  
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9 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences ) ของ Gradner คือการตระหนักถึงสติปัญญาด้าน
ต่างๆในภาพรวมจ านวน 8 ด้านดว้ยกนั สติปัญญาเหล่าน้ีมกัมีการเช่ือมโยงและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและ
กนัอยู่เสมอ ทฤษฎีพหุปัญญาเช่ือว่าสติปัญญาทั้งหลายจะช่วยท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตทางด้านส่วนตัวและส่วนรวม ซ่ึงจะมีผลให้เห็นได้ทั้ งในปัจจุบันและอนาคตเพราะตาม
ธรรมชาติคนเราย่อมตอ้งใชส้ติปัญญาหลายๆดา้น หรือทุกดา้นในการคิด ศึกษา คน้ควา้ และแกปั้ญหา
ต่างๆ อยูเ่สมอ 

สติปัญญา 8 ด้านดงักล่าว ได้แก่ดา้นดนตรี ดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย ด้านคณิตศาสตร์และ
ตรรกศาสตร์ ด้านภาษาด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการรู้จักตนเอง และด้านการรู้จัก
ธรรมชาติ ดังนั้นตามแนวคิดและความมุ่งหมายของทฤษฎีน้ีจึงเห็นว่าครูผูส้อนจะตอ้งสรรหาวิชาการ
เรียนการสอนต่างๆท่ีเหมาะสม และกระท าอย่างต่อเน่ืองผสมผสานหรือบูรณาการสติปัญญาทุกด้านให้
เกิดเป็นภาพรวมขึ้นเต็มตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

10. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist  Approach) หรือการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้
โดยเนน้การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ดว้ยตนเองว่า ความรู้คือโครงสร้างใหม่
ทางปัญญา ท่ีสร้างจากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ โครงสร้างทางปัญญาท่ีสร้างขึ้นใหม่น้ีจะ
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ๆต่อไปอีก การเรียนรู้แบบน้ีจึงเป็น
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ท่ีเน้นความรู้เดิมให้เป็นพื้นฐานความรู้ใหม่ ตามปรัชญาคอนสตรัคติ
วิสตท่ี์เช่ือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตวัเองของผูเ้รียนและผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างขึ้นเอง 

จะเห็นไดว้่าการศึกษาทฤษฎีและจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น ครู
จะตอ้งมีความเขา้ใจในตวัผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างและรูปแบบการเรียน( Learning style)  ข อ ง
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล มีการบูรณาการเน้ือหากบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั  น าความรู้เดิมมาต่อยอด
เป็นความรู้ใหม่ มีการเสริมแรง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความพยายาม และมีความสุขในการเรียน 
 

4.3 เทคนิคการสอนแบบ KWDL  

 เค ดบัเบิ้ลยู ดี แอล (K-W-D-L) เป็นการสอนท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนในการ
แก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยการให้นักเรียนไดช่้วยเหลือกันในการเรียนรู้และหาค าตอบจาก
โจทย ์

การสอนแบบ เค ดบัเบิ้ลยู ดี แอล (KWDL) (Ogle 1986 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2548 : 
149) ได้พฒันาขึ้นโดย Ogle ในปีค.ศ. 1986 เพื่อใช้สอนและฝึกทกัษะทางการอ่าน และต่อมาได้
พฒันาให้สมบูรณ์ขึ้นโดย Carr และOgle ในปีถดัมา 1987 โดยยงัคงสาระเดิมไวแ้ต่เพิ่มการเขียนผงั
สัมพนัธ์ทางความหมาย  (Semantic Mapping) สรุปเร่ืองท่ีอ่านและมีการน าเสนอเร่ือง อนัเป็นการ
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พฒันาทกัษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทกัษะการฟังและการอ่าน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั
คือการสอนทกัษะภาษาแต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนท่ีมีการอ่านเพื่อท าความ
เขา้ใจ เช่นวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพราะว่าผูเ้รียนจะได้รับการฝึกให้
ตระหนกัในกระบวนการการท าความเขา้ใจตนเองการวางแผนการ ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความ
เขา้ใจในตนเอง การจดัระบบขอ้มูล เพื่อดึงมาใชภ้ายหลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีประโยชน์ใน
การฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสรุปและน าเสนอโดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 K ( what we know) ผูเ้รียนรู้อะไรบา้งในเร่ืองท่ีจะเรียนหรือส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ
มีอะไรบา้ง  

ขั้นท่ี 2 W ( what we want to know) ผูเ้รียนหาส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบหรือส่ิงท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการรู้  

ขั้นท่ี 3 D (what we do to find out) ผูเ้รียนจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อหาค าตอบตามท่ีโจทย์
ตอ้งการหรือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการรู้  

ขั้นท่ี 4 L ( what we learned) ผูเ้รียนสรุปส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ 
Shaw others (Shaw others ,1997:65, อ้างถึงในบุญรัตน์ ฐิตยานุวฒัน์ ,2556:75) อาจารย์

ประจ ามหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป้ี ประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าเทคนิค KWDL มาใช้สอนในวิชา
คณิตศาสตร์โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนช่วยกนัหาส่ิงท่ีรู้เก่ียวกบัโจทย ์ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้ และส่ิงท่ี
โจทยต์อ้งการทราบโดยใชบ้ตัรกิจกรรมเทคนิคการสอน KWDL  

ขั้นตอนท่ี 2 ผูเ้รียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เพื่อหาส่ิงท่ีตอ้งการรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโจทย ์หา
ความสัมพนัธ์ของโจทย ์และก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูเ้รียนช่วยกนัด าเนินการเพื่อแกโ้จทยปั์ญหา โดยเขียนแกโ้จทยปั์ญหาใหอ้ยูใ่น
รูปของประโยคสัญลกัษณ์ หาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ  

ขั้นตอนท่ี 4 ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นความรู้ท่ีได้รับจากการแก้โจทยปั์ญหา โดยให้
ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอความคิดในการแกโ้จทย ์และสรุปเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน 

วชัรา เล่าเรียนดี (2548:165) ไดก้ าหนดขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นน า 
 1.1 ทบทวนความรู้เดิม 
 1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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 1.3 เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 
 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ 

 2.1 ครูน าเสนอโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทั้ งชั้นแล้วให้นักเรียน
ร่วมกนั 

อ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี 
 K     ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ 
 W ครูและนักเรียนร่วมกันหาส่ิงท่ีโจทยต์้องการทราบและวางแผนแก้

โจทย ์
ปัญหาคณิตศาสตร์  

 D     ครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
    L      ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา  

 2.2 นกัเรียนฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยครูคอยแนะน าดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น 
กลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม KWDL 

3. ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระนกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากแบบฝึกหดัท่ีครูสร้างขึ้น โดยเป็นโจทย ์
ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนและสถานการณ์อ่ืนๆ 

 4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนักเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน มีการ
ซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 

สุจิตรา ศรีสละ (2554: 10) ได้กล่าวถึงเทคนิค K-W-D-L  ในการสอนคณิตศาสตร์ มี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1 K (What we know) เรารู้อะไรบา้งจากส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให ้
 ขั้นท่ี 2 W (What we want to know) เราหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการรู้วา่คืออะไรและมี 

วิธีการอยา่งไร 
  ขั้นท่ี 3 D (What we do to find out) เราจะต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อหาค าตอบ

ตามท่ีโจทยต์อ้งการ 
  ขั้นท่ี 4 L (What we learned) เราเรียนรู้อะไร อะไรท่ีเราสรุปไดเ้ป็นความรู้ 

จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค K-W-D-L ขา้งตน้สรุปไดว้่า การน าเทคนิค K-W-D-L มา
ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การชัง่ การตวง การวดั ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
             ขั้นท่ี 1 K (What we know) เรารู้อะไรบา้งจากส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้ โจทยอ์ยากรู้
อะไร โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง โจทยแ์ต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

ขั้นท่ี 2 W (What we want to know) เราหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการรู้วา่คืออะไรและมี 
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วิธีการอยา่งไร วิธีไหนดีท่ีสุด มีขั้นตอนแกปั้ญหาก่ีขั้นตอน ท าขั้นตอนไหนก่อนหลงั   
ขั้นท่ี 3 D (What we do to find out) เราจะตอ้งด าเนินการอยา่งไรเพื่อหาค าตอบ 

ตามทีโจทยต์อ้งการ จะตอ้งเลือกวิธีแกโ้จทยปั์ญหาท่ีดีท่ีสุดมาแกปั้ญหาตามกระบวนการขั้นตอน 
และสรุปผลลพัธ์ท่ีได ้

  ขั้นท่ี 4 L (What we learned) เราเรียนรู้อะไร อะไรท่ีเราสรุปไดเ้ป็นความรู้ 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2558 :409-410) การสอนแบบ K-W-D-L ไดน้ ารูปแบบการเรียนแบบ

ร่วมมือ (Cooperative learning) มาผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการทดลองใช้เรียนเป็นกลุ่มในวิชาคณิตศาสตร์ในโปรแกรม Pds  
(Professional development School)ซ่ึงเป็นโปรแกรม พฒันาครูของมหาวิทยาลยัมิสซิสซิปปีท่ีได้
น าไปสอนผูเ้รียนเกรด 4 การสอนรูปแบบน้ี มีประโยชน์มากในการพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสติปัญญา 
ทกัษะทางสังคม ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ทกัษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะขอ้มูลจากโจทยปั์ญหา 
และยงัช่วยใหผู้เ้รียนมีท่ีมีระดบัสติปัญญาหลากหลายทั้งเก่ง ปานกลางและอ่อน มาเรียนรู้ร่วมกนัได้
ฝึกคิดอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนการคิดท่ีเป็นกระบวนการชดัเจน การจดัการเรียนรู้แบบ  
K-W-D-L มีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 K (what we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเร่ืองท่ีจะเรียน หรือส่ิงท่ีโจทย์บอกให้
ทราบมีอะไรบ้าง กิจกรรมในขั้นน้ีครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน ท่ีมีเด็กเก่ง ปานกลาง 
อ่อน แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาส่ิงท่ีรู้เก่ียวกบัโจทก์เช่นส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้และส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ
ทราบโดยใชบ้ตัรกิจกรรมการสอน เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล และแบบบนัทึกการท างาน 

ขั้นท่ี 2 W  (what we want to know ) นักเรียนจะหาส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ หรือส่ิงท่ี
นกัเรียนตอ้งการรู้ กิจกรรมในชั้นน้ีนกัเรียนในกลุ่มจะร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาส่ิงท่ีตอ้งการรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัโจทย ์เช่นความสัมพนัธ์ของโจทยแ์ละก าหนดวิธีในการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 3 D (what we do to find out) นักเรียนจะตอ้งท าอะไรเพื่อหาค าตอบท่ีโจทยต์อ้งการ 
หรือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการรู้ กิจกรรมในขั้นน้ีนักเรียนจะช่วยกนัด าเนินการเพื่อแกโ้จทยปั์ญหา โดย
เขียนโจทยปั์ญหาใหอ้ยูใ่นรูปของประโยคสัญลกัษณ์และหาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 

ขั้นท่ี 4  L (what we learned) นักเรียนสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กิจกรรมในขั้นน้ีให้นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มสรุปเป็นความรู้ท่ีได้จากการแก้โจทยปั์ญหา โดยให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอแนวคิดในการแก้
โจทยปั์ญหาและสรุปเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน 

จากเทคนิค KWDL ขา้งตน้สรุปไดว้่า เป็นการสอนท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียน
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยการให้นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัในการเรียนรู้และหาค าตอบ
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จากโจทย ์โดยในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชข้ั้นตอนเทคนิค KWDL ของ วชัรา เล่าเรียนดี (2548:165) มาใช้
ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ มีขั้นตอนการสอนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ขั้นน า 
 1.1 ทบทวนความรู้เดิม 
 1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.3 เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 

 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ 
 2.1 ครูน าเสนอโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนทั้งชั้นแลว้ให้นกัเรียน 

ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี 
 K     ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ 
 W ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแก ้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
 D     ครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

    L      ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา  
 2.2 นกัเรียนฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยครูคอยแนะน าดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น 

กลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม KWDL 
3. ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระนกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากแบบฝึกหดัท่ีครูสร้างขึ้น โดยเป็นโจทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนและสถานการณ์อ่ืนๆ 
 4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนักเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน มีการ

ซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 
  

5 .ข้อมูลท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม 
ขอ้มูลเบ้ืองตนของต าบลดอนยายหอม  (ขอ้มูล : จากเอกสารหลกัสูตรทอ้งถ่ินภูมิปัญญา

พื้นบา้นดอนยายหอมเรียบเรียงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) 
1. สภาพทัว่ไป 
 1.1 ท่ีตั้ง อยู่ทางทิศใตข้องท่ีท าการอ าเภอเมืองนครปฐมระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
และจากตวัเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร  

1.2 เน้ือท่ีประมาณ 29.4 ตารางกิโลเมตรอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดกบัต าบลถนนขาดและต าบลบางระก าอ าเภอนครชยัศรี 
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ทิศใต ้     ติดกบัต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน 
ทิศตะวนัออก  ติดกบัต าบลบางระก า ต าบลโคกพระเจดีย ์อ าเภอนครชยัศรี 
ทิศตะวนัตก  ติดกบัต าบลบางแขม อ าเภอเมืองนครปฐม ต าบลดอนคา  

อ าเภอบางแพจงัหวดัราชบุรี 
1.3 ภูมิประเทศ โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะต่อการท านา ท าสวน เล้ียงสัตว์ เล้ียงปลา 

เล้ียงกุง้ มีล าคลองธรรมชาติคือ ของดอนยายหอม คลองรางบวั คลองหนองหญา้ปลอ้ง คลองตาล
สามชั้น คลองน้อย คลองยายจิบ คลองใหญ่ คลองควาย คลองจระเขม้ด คลองล าพญา และคลอง
พระยาพายเรือ เป็นตน้ 

1.4 จ านวนหมู่บา้นมี 9 หมู่บา้นคือหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4  (ดอนสามสิบ) หมู่ ท่ี หมู่
ท่ี 5 (บา้นตน้ไทร) หมู่ท่ี 6 (บา้นตาลเด่ียว) หมู่ท่ี 7 (บา้นดอนขนาก) หมู่ท่ี 8 (บา้นดอนหัวนา) และ
หมู่ท่ี 9 (บา้นสะแกราย) 

 1.5 การปกครอง 
- เทศบาลต าบลดอนยายหอมในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 2 และ 3  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยายหอมไดแ้ก่หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7 หมู่ 

ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 และบางพื้นท่ีของหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 
1.6 ประชากร 

- ทั้งหมด 4,360 คน (ชาย 2,145 คนหญิง 2,215 คน) 
- ความหนาแน่นเฉล่ีย 148.29 คน/ตารางกิโลเมตร 

2 สภาพเศรษฐกิจ 
 2.1 อาชีพ ส่วนใหญ่ด้านเกษตรกรรม รองลงมารับจ้างทั่วไป รับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมรายไดเ้ฉล่ีย 20,100 บาท/คน/ปี  
2.2 หน่วยธุรกิจ 

- ป๊ัมน ้ามนัขนาดเลก็ 1 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม 10 แห่ง  

3 สภาพสังคม  
3.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  
- โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 แห่ง  
- ระดบัอุดมศึกษา 1 แห่ง (มหาวิทยาลยัคริสเตียน) 
- ท่ีอ่านหนงัสือพิมพร์ะดบัหมู่บา้น 4 แห่ง  
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3.2 สภาพสังคม 
- วดั 3แห่ง  

3.3 สาธารณสุข 
- สถานีอนามยั 1 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 2 แห่ง 

 3.4 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
- ท่ีพกัสายตรวจ 2 แห่ง 
- สถานีดบัเพลิง 1 แห่งของเทศบาลดอนยายหอม  

4 การบริการพื้นฐาน  
4.1 การคมนาคมมีทางหลวงสายหลกัตดัผ่าน 1 สาย คือถนนสายพระประโทนบา้นแพว้ 

(ถึงถนนพระราม 2) เส้นทางเช่ือมติดต่ออ าเภอสามพราน อ าเภอนครชัยศรี มีถนนราดยางของ
ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบทและส านักโยธาธิการจงัหวดันครปฐม ถนนภายในเก่าต าบลดอนยาย
หอมเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และรูปร่างบางส่วน  

4.2 แหล่งน ้าธรรมชาติ 
- ล าคลอง 12 แห่ง 

 4.3 แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น 
- ประปาหมู่บา้น 17 แห่ง  

5 ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
 5.1 มวลชนจดัตั้ง 

- ลูกเสือชาวบา้น 1 รุ่นจ านวน 15 คน 
- อาสาสมคัรป้องกนัภยัพลเรือนมีทั้ง 9 หมู่ 
- บา้นศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้น 6 หมู่บา้น  

(ดว้ยความร่วมมือของสงเคราะห์จงัหวดันครปฐม)  
5.2 จุดเด่นของพื้นท่ี 

ต าบลดอนยายหอมไดมี้การวางผงัเมืองก าหนดพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในท่ีดินได ้
อยา่งเหมาะสมแก่การลงทุนในดา้นต่างๆ  
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สถานท่ีส าคัญ  
วัดดอนยายหอม ในอดีตชาวบา้นเรียกวา่ วดัโคกยายหอม ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2. ต าบลดอนยายหอม 

สร้างในสมยัใดไม่มีหลกัฐานปรากฏ บริเวณพื้นท่ีน้ีปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งโรงเรียนมธัยมศึกษา "พ่อเงิน
วิทยา" สังกดักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ราว พ.ศ. 2.๓๙๘ หลวงพ่อทรัพย ์เจา้อาวาสวดั
งิ้วราย อ าเภอนครชยัศรี พิจารณาเห็นสภาพวดัช ารุดทรุดโทรมมาก ไม่อาจบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้น
ไปได ้และอยู่ในทิศทางท่ีตั้งไม่ดีจึงร่วมกบัชาวบา้นแถบน้ีเลือกสถานท่ีตั้งวดัใหม่ขึ้นในทางเหนือ 
อยู่ระหวา่งวดัร้างเนินพระกบัวดัโคกยายหอม มีหลวงพ่อทรัพยไ์ดอ้าราธนาพระวินยัธร ฮวบพรหม
สร อายุ 2.5. ปี บวชได ้5. พรรษา จากวดัทอง อ าเภอบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซ่ึงก าลงัศึกษาปริยติั
ธรรมท่ีวดัสุวรรณาราม อ าเภอบางกอกนอ้ย มาเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก 

 
เนินพระ เป็นโบราณสถาน เก่าแก่ ตั้ งอยู่ ณ วดัโคกยายหอมเดิม ปัจจุบันเป็นโรงเรียน

มธัยมศึกษาพ่อเงินวิทยา เม่ือ พ.ศ.2479 พระธรรมวาทีคณาจารย ์(หลวงพ่อเงิน) เจา้อาวาสวดัดอน
ยายหอม ไดขุ้ดเอาอิฐท่ีหักพงัแถวชานเนินไปสร้างพระอุโบสถ เม่ือขุดลึกลงไปพบศิลาเหล่ียมเขียว
สองต้น สูงประมาณ 4 เมตร มีลายจ าหลักท่ีปลายเสา คลา้ยกับเสาประตูสาญจีเจดียข์องพระเจ้า
อโศกมหาราชกบักวางหมอบ ท าด้วยศิลา 1 ตวั พระพุทธรูปศิลาสมยัทวาราวดี 1 องค์ พระเสมา
ธรรมจกัรท าด้วยหินแต่หักพงั เสาศิลาน้ีตอนบนมีง่ามส าหรับวางพระเสมาธรรมจกัร เป็นแบบ
เดียวกบัท่ีพบในบริเวณองคพ์ระปฐมเจดียว์ดัพระงาม วดัพระประโทณ และพระราชวงัสนามจนัทร์ 
ปัจจุบัน เสาศิลาน้ีอยู่ ท่ี ว ัดดอนยายหอม ส่วนกวางหมอบกับพระพุทธรูปส่งไปเก็บไว้ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จากโบราณวตัถุท่ีพบเหล่าน้ีเป็นหลกัฐานยนืยนัว่าเดิมบริเวณน้ีเป็นวดัเก่า 
และตวัเนินคงจะเป็นฐานเจดียข์นาดสูงใหญ่ท่ีอยู่ภายในบริเวณวดั ตั้งแต่สมยัทวาราวดีหรือก่อน
หนา้นั้น และมีอายกุวา่ 1,000 ปี มาแลว้ ถือวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญั 
  

ปิยะชนกเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  
ตั้งอยู่หมู่ท่ี 9 ต าบลดอนยายหอม ระยะทางจากมหาวิทยาลยัคริสเตียนถึงศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาไทยปิยะชนก ประมาณ 2 กิโลเมตร  
ศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ดงัต่อไปน้ี  

1. ชม ศึกษา ฝึกปฏิบติั ในการท าเคร่ืองหอม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาไทย เช่นการท า 
เทียนหอมการท าแป้งพวง การท ายาดมส้มโอ ยาดมพิมเสนน ้า การท าน ้าอบแป้งร ่า  

2. ชม ศึกษา ฝึกปฏิบติั งานหตัถศิลป์ภูมิปัญญาไทย เช่นประดิษฐ์หวัโขนเลก็ 
ประดิษฐ์ หวัหุ่นกระบอก ประดิษฐ์ชุดหุ่นกระบอก ประดิษฐ์จิตรกรรมลายรดน ้า 
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3.  ชม ศึกษา การด าเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของไทยทรงด า เช่นการผลิตขา้วสารแบบ 
โบราณการท าการสีขา้ว การหุงขา้วดว้ยหมอ้ดิน หรือกระบอกไมไ้ผ่ การปรุงอาหารแบบโบราณ
โดยใชพ้ืชสมุนไพร การใชส้มุนไพรเป็นยารักษาโรค  

4. ชม ศึกษา การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงในการประกอบอาชีพ เช่น การพายเรือ แจวเรือ  
การยกยอ การทอดแห จุดท่ีน่าสนใจในการเดินทางมาเท่ียวชมศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะ
ชนก จะพบว่าส่ิงท่ีน่าสนใจคือกิจกรรมต่างๆท่ีทางศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกจดัขึ้น 
แลว้แต่เป็นเร่ืองราวหรือเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หลายๆส่วนเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศิลปะขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของไทยทรงด า โดยน าเอาวิถีชีวิตหรือ
การด าเนินชีวิตของคนในสมยัก่อนมาแสดงให้ชม ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวสามารถชมศึกษาหรือ
ทดลองฝึกปฏิบติั  

4. มีความสนใจและตอ้งการมาเรียนรู้เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพเพื่อช่วย 
ลดเพิ่มรายไดใ้ห้กบัตนเองและครอบครัวรวมทั้งศึกษาวิธีการลดรายจ่ายโดยท ากิจกรรมเหมือนกบั
คนสมยัก่อนไดท้ ากนัมาเช่นปลูกผกัหาปลาหาฟืนสร้างของใชด้ว้ยวสัดุในทอ้งถ่ิน 
 
บุคคลส าคัญ 

หลวงพ่อเงิน  จนฺทสุวณฺโณ   อดีตเจ้าอาวาสวดัดอนยายหอม จงัหวดันครปฐม ท่านเป็น
พระคณาจารย์ท่ีได้รับการยกย่อง   และเคารพนับถือเล่ือมใสศรัทธาจากชาวบ้านดอนยาย
หอม รวมถึงพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไปเป็นอย่างมาก  จนไดรั้บสมญานามว่า เทพเจา้แห่งดอนยาย
หอม  ท่านเป็นพระสงฆผ์ูมี้วตัรปฏิบติังดงาม เป็นเสาหลกัท่ีพึ่งพกัพิงผูเ้ดือดร้อน  เป็นแกนน าส าคญั
ในการพฒันาพระอาราม และชุมชน ให้มีความเจริญในทุก ๆ ดา้น   ไม่จะเป็นเสนาสนะ ถาวรวตัถุ 
การศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม รวมถึงส่ิงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่ิงทั้งหลายเหล่านั้น ส าเร็จลง
ไดด้ว้ยความร่วมมือร่วมไมข้องชาวบา้น ท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัท าเพื่อบุคคลอนัเป็นท่ีรัก   เคารพนับ
ถือ และศรัทธาของตนเอง คือ หลวงพ่อเงิน วดัดอนยายหอม  งานทุกอย่างจึงส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ทุกส่ิงทุกอยา่งไม่ติดขดั 
         หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม  เป็นคนบ้านดอนยายหอมโดยก าเนิด เกิดในครอบครัว
เกษตรกรรมท่ีมีฐานะมัง่คัง่ครอบครัวหน่ึงของบา้นดอนยายหอม  เกิดเม่ือวนัองัคารท่ี 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109, จ.ศ. 1252) ตรงกบัขึ้น 3 ค ่า เดือน 10 ปีขาล  ในรัชสมยัของ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 
เป็นบุตรของ พ่อพรม-แม่กรอง นามสกุล ดว้งพูลเกิด มีพี่นอ้งทั้งหมด 8 คน ท่านเป็นบุตรคนท่ี 4 คือ 
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1. นายอยู ่ 
2. นายแพ  
3. นายทอง 
4. ท่านหลวงพ่อเงิน จนฺทสุวณฺโณ 
5. นายแจง้ 
6. นายเนียม 
7. นางสายเพญ็  
8. นางเมือง 

         ในจ านวนบุตรทั้ งหมด 7 คนน้ี ท่านเป็นคนท่ีได้รับการโปรดปรานจากบิดา-มารดามาก
ท่ีสุด  เพราะอุปนิสัยของท่านเป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อย มีสติปัญญาเฉียบแหลม ทั้งยงัได้
ยดึถือตวัอย่างจากบิดาท่ีประพฤติดีประพฤติชอบ  ขยนัขนัแขง็  ไม่เป็นนกัเลงอนัธพาล  หรือปล่อย
เวลาวา่งไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 
ยายหอม 

  ยอ้นกลบัไปเม่ือพุทธศตวรรษท่ี๑๔ ดินแดนอนัเป็นภาคกลางของสยามประเทศ
หรือประเทศไทยในปัจจุบนั มี “เมืองนครชยัศรี”ท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ านครชยัศรี อนัมี”พระยากง”เป็น
กษัตริย์ท่ีมีความสามารถ พระองค์ได้ปกครองบ้านเมืองและประเทศราชอย่างมีความสุข แต่
พระองค์ยงัไม่มีพระโอรสและธิดาไวสื้บสกุล พระองค์และพระอคัรมเหสีจึงไดบ้ าเพ็ญทานและ
รักษาศีลอย่างหนกัแลว้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรไวสื้บสันตติวงศต์่อไป หลายปีผ่านไปพระอคัรมเหสี
ก็ไดต้ั้งครรภแ์ละเม่ือครบถว้นทศมาสแลว้ ก็ไดค้ลอดพระโอรสรูปงามผิวพรรณดีออกมา ซ่ึงในพิธี
ท าคลอดนั้นไดน้ าพานไปรองรับพระโอรสแต่ไดเ้กิดอุบติัเหตุขึ้น คือศรีษะของพระโอรสไดก้ระทบ
กบัขอบพานทองรองซ่ึงเป็นเหตุอศัจรรยพ์านทองท่ีแข็งแรงนั้นบุบยุบลงไป และท าให้เกิดรอยแผล
ท่ีหน้าผากแต่ไม่เป็นอนัตรายแต่อย่างใด  หลงัจากนั้นพระองค์ไดใ้ห้โหรมาท านายลกัษณะและตั้ง
ช่ือให้พระโอรส โดยโหรหลวงท านายว่า พระโอรสน้ีมีบุญญาธิการมาก มีความสามารถในการรบ
และการปกครองท่ีดีหาใครจะต่อกรพระองค์ไดไ้ม่ และจะไดเ้ป็นกษตัริยสื์บต่อจากพระองค์อย่าง
แน่นอน แต่ในอนาคตพระโอรสจะท าปิตุฆาต(ฆ่าพ่อ) 
       พระยากงครุ่นคิดและปริวิตกในค าท านายและอนาคตของพระองค์และราชสมบัติยิ่งนัก 
พระองค์จึงตดัสินพระทยัให้น าพระโอรสไปฆ่าทิ้ง ฝ่ายพระอคัรมเหสีผูเ้ป็นมารดาทรงตกพระทยั
และอาลยัรักลูกในอุทรยิ่งนัก ไม่ยอมท าตามแต่จะขดัพระบญัชาก็ไม่ได ้จึงไดติ้ดสินบนเพชฌฆาต
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ให้ท าการฆ่าเด็กทารกอ่ืนแทนแลว้ให้น าพระโอรสของนางไปให้“ยายหอม”หญิงชาวบา้นผูมี้อาชีพ
เล้ียงเป็ดเป็นคนเล้ียงดู โดยหา้มแพร่งพรายเร่ืองน้ีอยา่งเด็ดขาด 
       ยายหอมซ่ึงไดรั้บค าสั่งของอคัรมเหสีจากเพชฌฆาตก็ท าตามดว้ยความรักและความเมตตาใน
ชะตากรรมของพระโอรสน้อยผู ้น่าสงสาร ยายหอมได้ถามช่ือพระโอรสว่าตั้ งช่ือว่าอย่างไร 
เพชฌฆาตบอกว่าพระมเหสีตั้งช่ือให้ว่า “พานทอง”และก าชบัห้ามยายหอมบอกเร่ืองน้ีแก่ผูใ้ดอย่าง
เด็ดขาดแมแ้ต่พระโอรสก็ตาม ยายหอมเล้ียงดูพระโอรสอย่างดีเหมือนกบัลูกของตนเอง และไดพ้า
ไปฝากเรียนหนังสือกบัพระอุปัชฌายผ์ูเ้ก่งกาจในแถบนั้นอีกดว้ย อนัความรู้ความสามารถของเด็ก
พานทองส่อแววแห่งความเก่งกาจในสติปัญญาและภาวะผูน้ าท่ีดีมาตั้งแต่ยงัเด็ก พระอาจารยผ์ูมี้ฌาน
อภิญญาไดพ้ร ่ าสอนให้กตญัญูรู้คุณและตอ้งไม่วู่วามและใชแ้ต่อารมณ์มากกว่าเหตุผลเด็ดขาด พระ
อาจารยไ์ด้แนะน าให้ยายหอมให้อนุญาตให้หลานชายไปรับราชการกับ “พระยาราชบุรี”อนัเป็น
เมืองประเทศราชของนครชยัศรีเพื่ออนาคตท่ีดีของหลานยายเอง เพราะเห็นว่ามีความสามารถ และ
ตอ้งการให้อยูไ่กลจากพระบิดาแห่งนครชยัศรีนั้นเอง พระอาจารยจึ์งไดฝ้ากเขา้รับราชการในพระยา
ราชบุรี ซ่ึงพานทองไดรั้บราชการดว้ยความรู้ความสามารถและจงรักภกัดียิ่งนกั จนสนิทสนม เป็นท่ี
ไวว้างพระทยั จึงไดรั้บการยกย่องและรับเป็นโอรสบุญธรรมเลยทีเดียว คร้ันเวลานานหลายปีผ่าน
ไปพานทองก็ไดรั้บความไวว้างใจใหข้ึ้นด ารงต าแหน่งเป็น “พระอุปราช”แห่งเมืองราชบุรี 
       ในปีหน่ึงของเมืองราชบุรีเกิดฝนแลง้ไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล เกิดขา้วยากหมากแพงประชาชน
เดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีเคร่ืองราชบรรณาการเพียงพอท่ีจะส่งให้กบันครชยัศรี พระยาราชบุรีทรง
กลุม้พระทยัมาก แต่พระอุปราชพานทองให้ความเห็นว่าปีน้ีไม่ตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการให้กบั
เมืองนครชัยศรี เพราะบา้นเมืองของเราก าลงัล าบากมาก พระยาราชบุรีบอกว่าท าอย่างนั้นไม่ได้
เด็ดขาด เพราะจะท าให้พระยากงพิโรธและอาจยกทพัมาตีเมืองราชบุรีอยา่งแน่นอน พระอุปราชทรง
ยนืยนัและจะขอต่อสู้และปกป้องเมืองราชบุรีเองหากพระยากงยกทพัมาตี ฝ่ายพระยากงทราบดงันั้น
ก็พิโรธจดั จึงสั่งยกทพัเตรียมไพร่พลบุกตีเมืองราชบุรีท่ีแข็งขืนไม่ยอมส่งเคร่ืองราชบรรณาการและ
ไม่ยอมอ่อนนอ้ม อนัจะเป็นเยี่ยงอย่างท่ีไม่ดีให้กบัหัวเมืองประเทศราชอ่ืนๆ คร้ันไดเ้พลาและฤกษ์
ศึกสงคราม แลว้จึงยกทพัใหญ่มาตีเมืองราชบุรีดว้ยพระองคเ์อง พระอุปราชพานทองจึงอาสายกทพั
ออกสู้ขา้ศึกอย่างสามารถ และทั้งคู่ได้กระท า “ยุทธหัตถี”รบกนับนหลงัช้างอย่างยิ่งใหญ่และสม
พระเกียรติ พระยากงพลาดท่าเสียทีถูกอุปราชพานทองฟันพระศอดว้ยของา้วขาดส้ินพระชนม์บน
หลงัชา้งศึกกลางสนามรบนั้นเอง 
       หลงัสงครามท่ีพระยาพานเป็นผูช้นะศึก ซ่ึงตามธรรมเนียมโบราณนั้น เมืองนครชยัศรีตอ้งตก
เป็นเมืองขึ้นของราชบุรี พระยาราชบุรีดีพระทัยมากและยกย่องชมเชยในเดชานุภาพและความ
จงรักภักดีของโอรสบุญธรรมยิ่งนัก จึงยกเมืองนครชัยศรีให้พระองค์ปกครอง อนัเป็นพระมหา
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กรุณาธิคุณต่อพระยาพานยิ่งนกั ซ่ึงทรัพยส์มบติั ขา้ทาส บาทจาริกา สนมนางใน และพระมเหสีของ
เมืองนครชยัศรีก็ตอ้งตกเป็นสมบติัของพระองคโ์ดยปริยาย 
       ในวนัหน่ึงพระยาพานกษตัริยผ์ูค้รองเมืองนครชัยศรีพระองค์ใหม่มีพระประสงค์จะเข้าไป
บรรทมกับอดีตพระอัครมเหสีของพระยากง ท าให้เทพเทวาท่ีสิงสถิตยใ์นพระนครแห่งนั้นเป็น
กงัวลและคิดหาทางช่วยเหลือพระองคไ์ม่ใหก่้อเวรสร้างกรรมมากไปกว่าน้ี จึงไดแ้ปลงเป็นแพะแม่
ลูกมานอนขวางทางเขา้พระต าหนักของพระอคัรมเหสี โดยในขณะท่ีพระยาพานก าลงักา้วเดินขา้ม 
แพะผูลู้กไดถ้ามแพะแม่ว่าท าไม?เขาเดินขา้มเรา  แม่แพะตอบว่า ประสาอะไรกับการเดินขา้มเรา 
แมแ้ต่แม่ของเขาก็ยงัจะเอาท าเมีย พระยาพานไดย้ินดงันั้นก็เอะใจแต่ไม่ไดค้ิดอะไร และในคืนน้ีก็
เพียงมาพูดคุยดว้ยและด่ืมน ้าชาเท่านั้นเพราะรู้สึกไม่สบายพระทยัอยา่งบอกไม่ถูก 
       หลงัจากนั้นมาอีกหลายวนัพระองคก์็จะเขา้ไปบรรทมกบัพระอคัรมเหสีอีก คร้ังน้ีก็ปรากฏว่ามี
ม้าแม่ลูกมานอนขวางและพูดเหมือนเดิมอีก พระองค์ก็ได้แค่พูดคุยและด่ืมน ้ าชาด้วยเท่านั้ น
เหมือนเดิม 
       ในคร้ังท่ีสามหลงัจากท่ีครุ่นคิดและเจอเหตุการณ์แปลกๆ ถึงสองคร้ังสองครา พระองค์ก็ได้
ครุ่นคิดและตั้งสัจจะอธิษฐานว่า หากพระอคัรมเหสีเป็นมารดาของพระองค์จริงก็ให้ปรากฏว่ามี
น ้ านมไหลออกมาจากถนัให้เห็นในการพูดคุยปฏิสันฐานกนัดว้ยเทอญ แลว้พระองคก์็ไปท่ีต าหนัก
นั้นอีก ซ่ึงก็เหมือนเดิมแต่คร้ังน้ีเป็นแมวแม่ลูกซ่ึงก็พูดเหมือนกับแพะและม้าในคร้ังก่อน แต่
พระองคก์็เขา้ไปในต าหนกั ในระหว่างท่ีสนทนาปราศยักนัอยู่นั้น น ้ านมจากถนัของพระอคัรมเหสี
ก็ไดไ้หลซึมและไหลยอ้ยออกมานอกเส้ือทรงของพระนาง เป็นท่ีอศัจรรยใ์จยิง่นกั พระยาพานทอง
เห็นดงันั้นจึงรีบลุกจากพระท่ีนั่งลงมานั่งกบัพื้นแลว้กนัแสงพร้อมกม้กราบพระมารดาแนบพื้นอยู่
อย่างนั้น พระมารดาตกพระทยัแต่พอจะอนุมานไดบ้า้งว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะค าท านายโหรบอกว่า 
ใครคือคนท่ีจะฆ่าพระยากง และไดม้องเห็นหนา้ผากท่ีเป็นแผลเป็นของพระยาพานตั้งแต่วนัแรกท่ี
เขา้มาหาแลว้ ทั้งสองแม่ลูกจึงไดส้อบถามและบอกเร่ืองราวท่ีมาท่ีไปของกนัและกนั 
       พระยาพานทราบดงันั้นก็โศกเศร้าเสียใจอย่างหนัก ท่ีพระองค์ท าปิตุฆาตและเกือบจะไดพ้ระ
มารดาเป็นภรรยาอีก พระองคใ์นยามน้ีโกรธและเกลียดยายหอมมารดาเล้ียงยิง่นกั ท่ียายหอมรู้ความ
จริงทุกอยา่งแต่ไม่เคยบอกพระองคแ์ต่อยา่งใดเลยจนเหตุการณ์เลวร้ายและบานปลายมาจนถึงขณะน้ี 
ดีท่ีวา่เทวดาเมตตาไดแ้ปลงมาเป็นสัตวน์อนขวางประตูและใหส้ติพระองคจึ์งไม่เกิดเร่ืองเลวร้ายมาก
ไปกว่าน้ี ด้วยอารมณ์เหนือเหตุผลพระยาพานจึงได้สั่งให้ทหารไปตัดหัวยายหอมให้ตายไปบัด
เด๋ียวน้ี และแลว้ชะตากรรมยายหอมผูซ่ื้อสัตยก์็ศรีษะหลุดออกจากบ่าตายไปในทนัที 
       ฝ่ายพระยาพานเม่ือพระทยัเยน็ลงแลว้ ก็พิจารณาใคร่ครวญเร่ืองราวต่างๆอย่างแจ่มแจง้ เม่ือได้
สติก็รีบห้ามทหารไม่ให้ไปฆ่ายายหอมผูมี้พระคุณมากลน้คนนั้น แต่อนิจจา!สายไปเสียแลว้ พระยา
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พานเสียใจสติแทบฝ่ันเฟือนท่ีพระองคไ์ดท้ ากรรมอนัหนกัหนาและใหญ่หลวงต่อผูมี้พระคุณถึงสอง
ท่าน พระองค์ไม่เป็นอันกินอันนอนด้วยเกรงกลัวในบาปอันมหันต์น้ียิ่งนัก พระองค์ไม่รู้จะท า
อย่างไรดี ปรึกษาใครก็ไม่พอพระทยัและไม่รู้สึกดีขึ้นเลย จึงไดนึ้กถึงพระอาจารยท่ี์ยายหอมไดไ้ป
ฝากให้เป็นศิษยส์มยัยงัเยาวว์ยันั้นเอง พระอาจารยเ์ขา้ใจในวิบากกรรม ซ่ึงใครก็หลีกเล่ียงไม่ไดม้นั
ตอ้งเป็นไป และเพื่อกรรมท่ีจะเบาบางของพระยาพาน ดงันั้นพระอาจารยไ์ดแ้นะน าลูกศิษยใ์หส้ร้าง
พระเจดียสู์งใหญ่เท่ากับนกเขาเหิรถวายเป็นพุทธบูชาเพื่ออุทิศบุญให้กับพระยากงพระบิดา แลว้
สร้างพระเจดียใ์หญ่อีกองค์อุทิศให้ยายหอมก็จะท าให้ไดบุ้ญกุศลมาก และกรรมหนกันั้นจะไดเ้บา
บางลงบา้ง อยา่งนอ้ยจิตใจของพระองคก์็จะมีความสุขขึ้นมาบา้งนั้นเอง 
       พระยาพานจึงไดต้ดัสินใจก่อสร้างพระเจดียค์รอบ “พระปฐมเจดีย”์องค์เก่า(ท่ีสร้างในสมยัท่ี
คณะพระอรหนัตส์ายท่ี๘  ท่ี“พระเจา้อโศกมหาราช”ไดส่้งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ
ทวีปแถบน้ี ในราวพุทธศตวรรษท่ี๓)ให้ใหญ่สวยงามและสูงเท่ากับนกเขาเหิร(นกเขาบินนั้นเอง) 
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับพระบิดาคือพระยากง ดังท่ีปรากฏเห็นอยู่คือพระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ตลอดมาจนถึงปัจจุบนัน้ีนั้นเอง 
       และไดส้ร้าง “พระประโทนเจดีย”์อย่างสวยงามและใหญ่โต เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กบัยายหอมผู ้
เป็นมารดาเล้ียงของพระยาพาน ซ่ึงปรากฏให้เห็นและไดก้ราบไหวส้ักการบูชา ท่ีวดัพระประโทน
เจดีย ์อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในทุกวนัน้ีนั้นเอง 
 
เทศกาลและงานประเพณี 

วดัดอนยายหอมมีงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาท่ีเป็นศูนยร์วมในการท า 
กิจกรรมร่วมกนัของคณะสงฆ์ ประชาชนในต าบลดอนยายหอม ตลอดจนประชาชนท่ีมีจิตศรัทธา
ต่อวดัดอนยายหอม ดงัน้ี 

1. งานคลา้ยวนัมรณะภาพหลวงพ่อเงิน ระหว่างวนัท่ี ๙ - ๑๓ มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็น
การระลึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อเงิน เพื่อให้ประชาชนในต าบลดอนยายหอมและประชาชน
ทัว่ไปท่ีมีจิตศรัทธาไดส้ักการะ โดยในช่วงงานดงักล่าวจะมีพิธีบวชพราหมณ์เพื่อเป็นการรักษาศีล 
ตลอดจนเป็นการสร้างความสามคัคีของชาวต าบลดอนยายหอม 

2. งานปิดทองกลางเดือน ๔ ขึ้ น ๑5. ค  ่ า ของทุกปี เป็นงานประจ าปี ท่ีจัดขึ้ นเพื่อให้
ประชาชนต าบลดอนยายหอม และประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาสักการะท าบุญ บ าเพ็ญกุศลปิดทอง
พระพุทธบาท รูปป้ันคุณยายหอม รูปจ าลองหลวงพ่อเงิน ศิลาเสมาธรรมจกัรซ่ึงขดุคน้พบท่ี 
เนินพระเจดียซ่ึ์งอยูใ่กลว้ดัดอนยายหอม 
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3. งานคลา้ยวนัมรณภาพหลวงพ่อแช่ม ระหว่างวนัท่ี ๙ - ๑๓ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็น
การระลึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อแช่มท่ีไดอุ้ปการะคุณต่อชาวต าบลดอนยายหอม และประชาชน
ทัว่ไป 

4. งานตามเทศกาลทางพุทธศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัมาฆบูชา  
5.ประเพณีการลงแขกเก่ียวขา้ว 
6. ประเพณีการขวา้งขา้วเม่า 
7. ประเพณีรับขวญัแม่โพ 
 
ศิลปหัตถกรรม 

 หัตถกรรมล ้ าค่า คือฝาชี ในอดีตต าบลดอนยายหอมเป็นต าบลเล็กๆอยู่ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 13 ถึง 14 กิโลเมตร แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า บ้านดอน บางทีก็เรียกโคกยายหอม ทุก
ครัวเรือนหาเล้ียงชีพด้วยการท านา เม่ือเสร็จส้ินจากฤดูการท านา ชาวบ้านดอนยายหอมก็จะหา
กิจกรรมท ายามว่างงาน คือการประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากวตัถุดิบท่ีมีมากในทอ้งถ่ิน คือไมไ้ผ ่
ซ่ึงสามารถน ามาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ดห้ลากหลาย เช่นน ามาสานเป็นกระโปรงส าหรับ
ใส่ขา้วเปลือก ท าตะแกรงส าหรับร่างแยกขา้วเปลือกออกจากขา้วลีบ กระดง้ส าหรับฝัดหรือคดัแยก
ขา้ว ท าสาแหรกแทนหวาย ท ากระจาดใส่ของ หรือท าเป็นเคร่ืองมือหาปลา เช่นท าลอบยืนดกัปลา
สร้อยนกเขา ปลากระด่ี ปลาหมอ ท ารอบนอนดกัปลาช่อน ท าเผือกนกั้นปลาเป็นตน้ นอกจากท่ี
กล่าวมาแลว้ยงั งานศิลปหัตถกรรมอนัล ้าค่า ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้คนต าบลดอน
ยายหอม นั่นก็คือการน าเอาไมไ้ผ่สีสุก มาจกัสารเป็นฝาชีส่งยอดแหลมท่ีมีลวดลายเด่นสะดุดตา
พร้อมสีสันงดงามสดใส ช้ินงานละเอียดประณีต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้คลุมอาหารคาวหวาน
ส าหรับถวายพระในวนัขึ้น 15 ค ่า และแรม 15 ค ่า ซ่ึงท่ีต าบลดอนยายหอมจะเรียกวา่ วนัพระใหญ่  

ส าหรับสีท่ีนิยมมาใชใ้นการสานฝาชีก็คือ แดง เหลือง ฟ้า ชมพู น ้ าเงิน ขาว เขียว ดงัเช่นบท
กลอนท่ีว่าเหลือง แดงคือพุทธศาสนา เหลือง ฟ้า ชมพู ดูสดใส น ้ าเงิน ขาว ตดักนัเด่นเห็นแต่ไกล 
เขียว แดงงามวิไลละลานตา จากขอ้ความขา้งตน้ไดบ้่งบอกให้รู้ว่าผูส้านฝาชีลว้นมีจุดมุ่งหมายใน
การเลือกใช้สีส าหรับทาเช่ือมต่อเพื่อให้เกิดลวดลายสวยในการสานจุดมุ่งหมายนั้นมีทั้ งความ
สวยงามความเด่นชดัความเร้าใจและท่ีส าคญัท่ีสุดตอ้งการให้รู้ว่าส่ิงน้ีสร้างขึ้นมาเพื่อกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

ขั้นตอนง่ายๆในการสานฝาชี  
1. เลือกไมไ้ผสี่สุก ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ประกอบดว้ย อาย ุผิวไม ้ลกัษณะของ 

ล าและป้องพร้อมทั้งจดัเตรียมหวาย  
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2. ความพร้อมของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ มีดโต ้มีดตอก เล่ือย ครีม เหลก็หมาด สีน ้ามนั  
น ้ามนัก๊าดและแปรงทาสีขนาดเลก็ 

3.  ออกแบบลวดลายสีขนาดตามท่ีตอ้งการ 
4.  จดัเตรียมตอกป้ืน (ตอกป้ืนจะมีแต่ผิวไมไ้ผ ่ส่วนตอกตะแคงจะมีส่วนท่ีเป็น 

เน้ือไมไ้ผ่อยู่ดว้ยขนาดกวา้งไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ยาว 2 ปลอ้งคร่ึง หรือ 2 ปลอ้ง เหลาให้เรียบและ
หนาบางเท่ากนัตลอดเส้นตอก พร้อมจดัเตรียมเส้นหวายท่ีผา่นการชกัเรียดจนเท่ากนัดีแลว้  

5.  ทาสีเส้นต่อตอกท่ีออกแบบไวแ้ลว้ตากแดดใหแ้หง้ 
                    6. เร่ิมลงมือสารโดยใชแ้บบบงัคบัท่ีมีรูปทรงตามลกัษณะฝาชี โดยขึ้นตน้หรือเร่ิม
สานจากยอดฝาชีลงมาหาขอบล่าง  

7.จบดว้ยการเขา้ขอบดว้ยไมไ้ผแ่ละใชเ้ส้นหวายท่ีเตรียมไวผ้กูมดัตามแบบท่ี 
ก าหนดวา่จะใชก้ าหนดมาแลว้เกิดลวดลายแบบใด  

8.  จะไดฝ้า 4 ท่ีมีลวดลายลกัษณะรูปทรงตามท่ีออกแบบไว ้
 
ประเพณีท่ีหายไป 

ประเพณีขว้างข้าวเม่า 
ประเพณีในชนบทส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ เช่นคนท านาก็จะมีประเพณี

การท าขวญัโคขวญัไถ ขวญัคราด แต่มีประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านาเป็นการเล่นสนุกของหนุ่ม
สาวในช่วงท่ีรอเวลาเก็บเก่ียว ประเพณีท่ีกล่าวถึงคือประเพณีขวา้งขา้วเม่า ประเพณีขวา้งขา้วเม่าเป็น
ประเพณีท่ีเกิดในสังคมชาวนาเน่ืองจากวสัดุส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีนั้นเป็นผลิตผลท่ีเกิดจาก
ชาวนา  

ประเพณีการขวา้งขา้วเม่าท าอย่างไร ขา้วเม่าท่ีไดจ้ากการต าและฝัดแยกเป็นเมลด็ขา้วแบนๆ
แลว้นั้นสามารถน ามารับประทานไดแ้ต่ไม่ค่อยนิยมเน่ืองจากมีรสชาติจืดไม่อร่อยวิธีการปรุงขา้วเม่า
ให้อร่อยและนิยมท ามีอยู่ 2 วิธีคือ 1 ท าขา้วเม่าน ้ ากะทิ 2.ขา้วเม่าคลุกเน้ือมะพร้าวขูดขอ้ท่ี 2 น้ีส าคญั
มากเพราะว่าเป็นตวัการท าให้เกิดประเพณีขึ้นมา เม่ือมีสาวๆมาต าขา้วเม่าเป็นธรรมดาท่ีจะตอ้งมี
หนุ่มๆมาร่วมวงดว้ย แต่การมาร่วมวงในกิจกรรมน้ีจะมาแบบเปิดเผยไม่ได ้เน่ืองจากเป็นธรรมเนียม
ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ดังนั้ นจึงต้องท าให้ถูกต้องหลักการของประเพณี ก่อนอ่ืนหนุ่มหนุ่มๆ
ทั้งหลายตอ้งจดัเตรียมของส าคญั 2 ส่ิงคือ 1 (มะพร้าวท่ีไม่อ่อนและไม่แก่จนกะลาเป็นสีน ้ าตาลเขม้
หรือสีด าจะใชว้ิธีเขย่าผลมะพร้าวดูถา้มีเสียงค่อนขา้งทึบถือว่าใชไ้ด)้ 2.ตอ้งเตรียมผา้ขาวมา้ส าหรับ
ห่อผลมะพร้าวและขา้วเม่าเม่ือไดข้อง 2 ส่ิงแลว้ก็น าไปขวา้งหรือยืนไปใกล้ๆ กับสาวๆท่ีก าลงัต า
ข้าวเม่าอยู่ โดยไม่ให้สาวๆได้รู้ว่าใครเป็นคนขวา้งมะพร้าวเข้าไป  (เม่ือสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้
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จ าเป็นต้องใช้ตะเกียงน ้ ามันก๊าดเป็นอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างถือว่าสภาพและบรรยากาศ
เหมาะสม) ประกอบกับสมยันั้นมีการท านาคร้ังเดียวขา้วอ่อนท่ีจะใช้ต าขา้วเม่าได้จะอยู่ประมาณ
ปลายเดือน 12 และตน้เดือนอา้ย(ธนัวาคม) ซ่ึงเป็นช่วงท่ียงัมีน ้ าอยู่ในคูคลองและใช้เรือสัญจรเป็น
ส่วนใหญ่หนุ่มบางคนอาจใชเ้รือหรือด าน ้ าเขา้ไปขวา้งมะพร้าวหลงัจากไดม้ะพร้าวทึนทึกแลว้สาวๆ
ก็จะน าไปปลอกเปลือกและขูด เม่ือไดข้องส าคญัแลว้จะน าไปคลุกกบัขา้วเม่าพร้อมทั้งใส่เกลือป่น 
น ้ าตาลและคลุกเคลา้ให้เขา้กนัดว้ยน ้ ามะพร้าวก็จะได้ขา้วเม่าทรงเคร่ืองเอร็ดอร่อยหอมหวานมนั
และเค็มเล็กน้อย ต่อไปจะเป็นนาทีส าคญัท่ีสาวๆจะไปท าธุระอย่างอ่ืนไม่ไดเ้ด็ดขาด คือน าขา้วเม่า
ทรงเคร่ืองห่อเขา้กบัผา้ขาวมา้ก็คราม ผา้ผืนเดียวกนักบัท่ีหนุ่มหนุ่มๆใช้ผูกมะพร้าวขวา้งมานั่นเอง 
หลงัจากนั้นก็น าห่อขา้วเม่าไปผูกแขวนไวก้บัเสาไมไ้ผต่น้ทางท่ีหนุ่มๆขวา้งมะพร้าวแลว้ค่อยแอบดู
วา่เป็นหนุ่มคนไหนหมู่บา้นใดท่ีมาท าเช่นน้ี ระหวา่งท่ีสาวๆก าลงัท าขา้วเม่าทรงเคร่ืองอยู่นั้นหนุ่มๆ
ทั้งหลายก็ซุ่มตวัรอคอยเก็บเอาขา้วเม่านั้นไปกินโดยไม่ให้สาวๆรู้ว่าเป็นใคร เม่ือเราไปนานๆแลว้
สาวๆเผลอหนุ่มๆก็จะย่องไปควา้เอาห่อขา้วเม่ามา แต่ถา้สาวๆไม่เผลอแลว้สามารถจบัตวัหนุ่มท่ี
ขวา้งมะพร้าวไดก้็จะน าตวัหนุ่มนั้นไปอาบน ้ า ลงขมิ้น ทาแป้ง หวีผมแลว้อาจจะให้กินขา้วเม่าจน
หมดหอต่อหน้าหลงัจากนั้นก็จะมีการพูดคุยกนัตามประสาหนุ่มสาวช่ืนม่ืนสนุกสนานดว้ยกนัทั้ง
สองฝ่าย และน่ีก็คือประเพณีขวา้งขา้วเม่าท่ีไดพ้บเห็นมาในต าบลดอนยายหอม 
ส่วนผสม ข้าวเม่าคลุก 

• ขา้วเม่าขา้วใหม่ 4 ถว้ยตวง 
• น ้าเดือด 1/2 ถว้ยตวง 
• เกลือ 1 ชอ้นชา 
• ใบเตยหอม 5 ใบ 
• น ้าตาลทรายเมด็เลก็ 1 ถว้ยตวง 
• กลว้ยไข่งอมๆ 1 หวี 
• มะพร้าวทึนทึก 1 ผล 

วิธีท า ข้าวเม่าคลุก 
1. เลือกซ้ือขา้วเม่าใหม่ๆ จะมีกล่ินหอม เลือกกากออกใหห้มด แลว้ร่อนในตะแกรงห่างๆ เพื่อ 

ขา้วเม่าท่ีเป็นผงๆ หลุดออก ใส่ชามอ่างไว ้
2. ขดูมะพร้าวทึนทึกใหห้มดผลประมาณ 1 1/2 ถว้ยตวง น าไปน่ึงบนน ้าเดือด 
3. ตม้น ้าใหเ้ดือด ใส่เกลือ 1/2 ชอ้นชา ใส่ใบเตย ตม้ใหมี้กล่ินหอม จึงค่อยๆ เทใส่ในชามอ่างท่ี 

มีขา้วเม่า ค่อยๆ เอามือคลุกให้ทัว่ เอามะพร้าวท่ีน่ึงสุกแลว้ผสมลงดว้ยประมาณ 1 ถว้ยตวง ท่ีเหลือ
ไวโ้รยหนา้ พอเคลา้แลว้ใชจ้านปิดเพื่อใหข้า้วเม่าระอุนานประมาณ 15 นาที 
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4. เวลารับประทาน เอาเกลือ 1/2 ชอ้นชา คลุกกบัมะพร้าว โรยขา้วเม่า โรยน ้าตาลทราย  
รับประทานกบักลว้ยไข่สุกงอม หรือกลว้ยหอม 
 
ขอทานกระยาสารท 

การขอทานกระยาสารทน้ีเป็นประเพณีของชาวดอนยายหอมมีขึ้นมาเม่ือใดไม่ปรากฏแน่
ชัด ขอทานกระยาสารทน้ีเป็นการเล่นสนุกสนานของชาวดอนยายหอมกระท าการในวาระการ
ท าบุญวนัสารทไทย หรืองานบุญกลางเดือนสิบนั้นเอง เน่ืองจากการท าบุญวนัสารทไทยนั้นอยู่
ในช่วงนาปีพอดี และค่อนขา้งมีปริมาณน ้ ามาก บางพื้นท่ีจะมีน ้ าท่วมขงั ดงันั้นการสัญจรโดยทัว่ไป
ในระยะเวลาดังกล่าวมีความจ าเป็นตอ้งใช้เรือเป็นพาหนะ ทุกบ้านตอ้งมีเรือเพื่อใช้เป็นพาหนะ
ส าหรับเดินทางภายในหมู่บา้นการท าบุญในวนัสารทไทย ชาวต าบลดอนยายหอมนั้นจะมีการท าบุญ
เหมือนกบัวนัพระใหญ่ทัว่ทัว่ไปคือพระสงฆท์ุกรูปท่ีจ าพรรษาอยูท่ี่วดัดอนยายหอมตอ้งลงศาลาการ
เปรียญเพื่อให้ญาติโยมไดท้ าบุญตกับาตรและถวายอาหารคาวหวานไดอ้ย่างสะดวกและทัว่ถึงกัน 
ในการท าบุญวนัสารทไทยจุดมุ่งหมายนั้นเป็นการท าบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวง
วิญญาณของพ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษท่ีเสียชีวิตไปแลว้ ชาวบา้นดอนยายหอมเกือบทุก
หลังคาเรือนจะจัดเตรียมท าขนมกระยาสารทตั้งแต่จัดเตรียมข้าวส าหรับต าข้าวเม่า เตรียมข้าว
ส าหรับคัว่ขา้วตอก เตรียมคัว่ถัว่งา หลงัจากไดว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแลว้ก็จะก็ด าเนินการท าขนม
กระยาสารทกระยาสารทท่ีท าได้น้ีจะน าไปถวายพระ เพื่อเป็นการท าบุญในวนัรุ่งขึ้นซ่ึงเป็นวนั
ท าบุญวนัแรกของชาวบา้นดอนยายหอมซ่ึงปกติแลว้จะจดัท าบุญเป็นเวลา 2 วนัหลงัจากท าบุญแลว้
จะน ากระยาสารทส่วนหน่ึงไปให้ญาติผูใ้หญ่หรือบุคคลท่ีเคารพนับถือและในคืนของการท าบุญ
กระยาสารทเสร็จส้ินนั้นเองจะเป็นคืนท่ีมีการขอทานกระยาสารทในช่วงระยะเวลานั้นจ าเป็นตอ้งใช้
เรือเป็นพาหนะในการเดินทางการขอทานกระยาสารทก็เช่นเดียวกนัการเตรียมตวัเล่นตามประเพณี
น้ีจะเร่ิมตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. จะมีการนัดหมายเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการขอทานกระยา
สารท ซ่ึงประกอบไปดว้ยทีมงานประมาณ 7-9 คน (ขึ้นอยูก่บัขนาดของเรือท่ีบรรทุกสมาชิก) พร้อม
ไมพ้าย กะละมงัส าหรับใส่กระยาสารท เคร่ืองดนตรีอาทิ ป่ี กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง เม่ือถึงเวลา
ประมาณ 19.00 น . การขอทานกระยาสารทก็จะเร่ิมขึ้ น ส าหรับสมาชิกท่ีเข้าร่วมขบวนการมี
ขอ้ก าหนดว่าตอ้งแต่งตวัให้เหมือนขอทานให้มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ท่ีใส่ตอ้งเก่าและขาด สวมหมวก
สักหลาดท่ีเก่าและขาดปิดบงัใบหนา้เส้ือผา้ท่ีใส่ตอ้งเก่าและขาด สวมหมวกสักหลาดท่ีเก่าและขาด
ปิดบงัใบหน้า บางคนแต่งหน้าให้เหมือนคนพิการมีแผลเป็น หลงัจากเตรียมพร้อมแลว้สมาชิกทุก
คนก็จะลงนัง่ในเรือบริเวณท่ีหัวเรือจะมีกะละมงัใบใหญ่ส าหรับรองรับกะยาสารทท่ีชาวบา้นเขาให้
เป็นทาน เม่ือเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแลว้การขอทานก็เร่ิมขึ้นพร้อมทั้งขึ้นเรือเขา้ไปเทียบท่ีท่าน ้ า



  88 

หรือบนัไดบา้นพร้อมกบัการท าเพลงขอทานไปดว้ย ถา้บา้นใดมีลูกสาวก็จะร้องเพลงเก้ียวหรือเพลง
จีบสาวเม่ือชาวบา้นไดย้ินเสียงตีกลองร้องเพลงก็จะรู้กนัเป็นนัยอยู่แลว้ว่า ในวนัน้ีจะมีการขอทาน
กระยาสารทก็จะเตรียมตดักระยาสารทใส่ขนัหรือภาชนะอ่ืนๆเตรียมตวัไวล้่วงหนา้ เม่ือเรือขอทาน
ไปถึงท่าน ้ าหนา้บา้นหัวหนา้ทีมก็จะร้องเพลงแหล่ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเพณีไทยหรือเพลงลูกทุ่ง
อ่ืนๆ ส่วนเจา้ของบา้นท่ีเรือขอทานภายมาเทียบก็จะน ากระยาสารทมาใหท้าน โดยใส่ลงในกะละมงั
หัวเรือ บางบา้นอาจจะมีการเล่นหยอกเยา้ดว้ยการตกัน ้ าสารให้เปียกเล็กน้อยพอเป็นพิธี ในขณะท่ี
เจา้ของบา้นก าลงัให้ทานกระยาสารทนั้นหัวหน้าคณะขอทานจะตอ้งให้ศีลให้พรเจา้ของบา้นดว้ย 
เป็นบทกลอนหรือร้องเป็นเพลงแหล่ขอบคุณหรืออวยพรก็ได ้ส าหรับ การขอทานกระยาสารทนั้น
จะท าไม่นานพอได้เล่นสนุกประมาณซัก 3 - 4 ทุ่มก็จะเลิกและน ากระยาสารทท่ีไดม้ากินร่วมกัน 
พร้อมทั้งน าส่วนหน่ึงไปแบ่งใหค้นจนในหมู่บา้นท่ีไม่สามารถท ากระยาสารทไดมี้โอกาสกินดว้ย 
วิธีการท าขนมกระยาสารท 
อุปกรณ์ 

• กระทะ เตา ฟืน แบบพิมพท่ี์ใส่กระยาสารท ถุงพลาสติก ยางรัด มีด 
• เคร่ืองปรุง (ส่วนผสม) 
• กะทิ 5 กิโลกรัม น ้าตาลปีบ 7 กิโลกรัม 
• แบะแซ 7 กิโลกรัม ถัว่ลิสง 15 กิโลกรัม 
• งา 2 กิโลกรัม ขา้วตอก 0.5 กิโลกรัม 
• ขา้วเม่า 3 กิโลกรัม 

วิธีการท ากระยาสารท 
1. น าถัว่ลิสงไปคัว่ใหสุ้ก กะเทาะเปลือกออกใหห้มด และคลึงใหถ้ัว่แตกออกเป็นซีก 
2. น างาไปคัว่ใหสุ้ก มีสีเหลืองอ่อนและหอม 
3. น ากะทิ น ้ าตาลปีบ แบะแซ ใส่ในกระทะท่ีตั้งไฟตามส่วนผสมดงักล่าว แลว้เคี่ยวให้เขา้

กนั โดยเคี่ยวประมาณ 1 ชัว่โมง 
4. น าถัว่ลิสงคัว่ งาคัว่ ขา้วเม่า ขา้วตอก ใส่คนไปแลว้คลุกเคลา้ให้เขา้กนั โดยใชไ้ฟอ่อน ๆ 

เม่ือส่วนผสมต่าง ๆ เขา้กนัดีแลว้ ใหย้กกระทะลง 
5. ตกัใส่แบบพิมพ ์ตามแบบท่ีเราตอ้งการหรือใส่ถุงพลาสติกเลยก็ได ้แลว้แต่ความตอ้งการ

ของตลาด แต่ส่วนมากจะตกัใส่แบบพิมพ ์และตดัเป็นช้ิน ๆ เลก็ ๆ เพื่อสะดวกในการรับประทาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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จากขอ้มูลทอ้งถ่ินต าบลดอนยายหอมผูวิ้จยัจะน ามาสร้างเป็นโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 
สาระส าคญั ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
โจทยปั์ญหาการชัง่ ขอทานกระยาสารท 
โจทยปั์ญหาการตวง ประเพณีขวา้งขา้วเม่า 
โจทยปั์ญหาการวดั หตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี 

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 

             6.1.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัชุดการเรียนรู้ 

นุชนาถ สอนสง (2549) การพฒันาชุดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผงัมโนทศัน์เร่ืองบรรยากาศ
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) 
พฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3 ) ทดลองใช้ 4) 
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/ 2 โรงเรียนนิวิฐ
ราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวดักาญจนบุรีจ านวน 35 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 6 สัปดาห์ๆละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบบแผนการวิจยั 
One Group Pretest - Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช ้1) แบบสอบถาม  2) แบบสัมภาษณ์  3) ชุดการ
เรียนรู้  4)แบบประเมินชุดการเรียนรู้  5) แบบทดสอบผลการเรียนรู้เร่ืองบรรยากาศก่อนและหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้ 6) แบบประเมินความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติ ค่าเฉ ล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t - test แบบ dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนและครูตอ้งการให้มีการพฒันาชุดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นกิจกรรมท่ีมีการ
เรียนรู้โดยใช้แผนผงัมโนทัศน์และกิจกรรมท่ีจดันอกห้องเรียน ส่ือการเรียนรู้เป็นรูปภาพ วสัดุ
อุปกรณ์       ใบความรู้และใบงาน และการวดัผล โดยใช้แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และประเมิน
ความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์ 2) ชุดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย (ค าช้ีแจงในการใช้ชุด
การเรียนรู้ บทบาทครูผูส้อน ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์) คู่มือส าหรับนกัเรียน (ใบงาน ส่ือการเรียนรู้ ใบความรู้
แบบฝึกหัด แบบทดสอบและแนวเฉลย)  ซ่ึงมี 5 ชุดการเรียนรู้คือ (1) องคป์ระกอบและการแบ่งชั้น
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บรรยากาศ (2) อุณหภูมิความช้ืนและความกดอากาศ (3) เมฆและหยาดน ้ าฝน (4) ลมและพายุ 
(5)พยากรณ์อากาศ ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 82.86 /81.89  3) ขณะทดลองชุดการเรียนรู้ ครูจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองฝึกปฏิบติัจากกิจกรรมการทดลองและ
สามารถน าความรู้ท่ีได้มาสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์ 4 ผลการเรียนรู้เร่ืองบรรยากาศของนักเรียน
ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 โดยหลงัการใชชุ้ด
การเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าชุดการเรียนรู้ท าให้
นกัเรียนพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสรุปและเขา้ใจบทเรียนไดง้่ายขึ้นเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้และนักเรียนมีความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์หลกัมโน
ทศัน์รองมโนทศัน์ยอ่ยไดอ้ยูใ่นระดบัดีมาก  

บังอร อาจวิชัย (2550) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ืองเพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน 2) 
พฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ 3) ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงแกไ้ข
ส่ือการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนเทศบาล 1 
ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อ าเภอสองพี่นอ้งจงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 36 คนทดลองใชใ้นภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2550 แบบแผนการทดลองคือ One Group Pretest - Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้
ไดแ้ก่ 1) ชุดการเรียนรู้ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 4) แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t -test แบบ dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียน
ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความคิดเห็นว่า การพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาโดยเนน้การจดักิจกรรม
การเรียนรู้จากตวัอย่างข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ส่ือการเรียนรู้เป็นรูปภาพ วีดีทศัน์ CD ใบงานและใบความรู้ ข่าวสารจากส่ิง
ตีพิมพ์ มีการวัดผล โดยใช้การทดสอบและประเมินผลช้ินงาน 2) ชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้ น
ประกอบดว้ย ค าน าวตัถุประสงค ์คู่มือครู คู่มือนกัเรียนและส่ือประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้ ชุดการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ชุดคือ (1) พฒันาการทางเพศและการเปล่ียนแปลง (2) อนามยัเจริญพนัธุ์และ
การดูแลตนเอง (3) พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ (4) การคบ
เพื่อนและผูกมิตร (5) การป้องกนัตนเองและทกัษะการเตือนเพื่อนๆเม่ืออยู่ในสถานการณ์เส่ียงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์และชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ83.61/82.13 3) ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้กับ
นกัเรียนเป็นระยะเวลา 10 ชัว่โมงโดยครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้
เป็นกลุ่ม เรียนรู้จากตวัอย่างข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษา ครูมีบทบาทหน้าท่ีใน
การให้ค  าแนะน าปรึกษานักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบติักิจกรรมด้วยความสนุกสนานท า
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กิจกรรมตามใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4) ผลการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาของนกัเรียนก่อนและหลงัใชชุ้ด
การเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังการใช้ชุดการเรียนรู้มี
คะแนนสูงกว่าก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ไดเ้ร็วเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และนกัเรียนสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้

พรรณี  ทองสุกใส  (2550) การพัฒนาชุดการเรียน รู้เร่ืองทัศนธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันา
ชุดการเรียนรู้ 2) เพื่อพฒันาชุดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้ชุด
การเรียนรู้ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัท่าไชย (ประชานุกูล) อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 30 
คนทดลองใชใ้นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549จ านวน 7 ชัว่โมง เป็นการวิจยัและพฒันาโดยใชแ้บบ
แผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ ชุดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองทศันธาตุ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการใช้ชุดการเรียนรู้การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉล่ีย(X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.) t -test แบบ dependent การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis)ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการพฒันาชุดการ
เรียนรู้โดยให้นักเรียนศึกษาหาความรู้และฝึกการปฏิบัติกิจกรรม 2) ชุดการเรียนรู้เร่ืองทศันธาตุ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างขึ้ นประกอบด้วย ค าน า วตัถุประสงค์ คู่ มือครู
ประกอบด้วย ค าช้ีแจง แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงานและแบบทดสอบ คู่มือนักเรียน
ประกอบดว้ย ใบความรู้ ใบงานแบบทดสอบ จ านวนชุดการเรียนรู้มี 7 ชุดคือ  (1) เร่ืองความหมาย
ทศันธาตุ (2 )เร่ืองจุด  (3) เร่ืองเส้น (4) เร่ืองสี (5) เร่ืองรูปร่างรูปทรง (6) เร่ืองค่าน ้ าหนกัอ่อนแก่  (7) 
เร่ืองพื้นผิวค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เท่ากบั 79.16/ 77.00 สูงกว่าเกณฑ ์75/75 ท่ีก าหนดไว ้
3) ในการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น 
สามารถปฏิบติักิจกรรมศึกษาหาความรู้ได้ดว้ยตนเองตามขั้นตอนของชุดการเรียนรู้ โดยมีครูเป็น
ผูใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือ 4) ผลการเรียนรู้เร่ืองทศันธาตุส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อน
เรียนหลงัเรียนแตกต่างกนั อย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และนกัเรียนเห็นดว้ยต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ โดยภาพรวมในระดบัมาก ซ่ึงมีล าดบั
ความเห็นดว้ยดงัน้ี 1) ดา้นประโยชน์ในการเรียนนกัเรียนเห็นว่าชุดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจ
บทเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น มีวินัยมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ คน้ควา้ปฏิบติักิจกรรมและน า
ความรู้ท่ีไดรั้กไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้2) ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ นักเรียนเห็นด้วยว่า
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การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนสนุก เกิดความมัน่ใจและกระตือรือร้นใน
การเรียน 3) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเห็นดว้ยว่าการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ช่วยให้
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นขั้นตอนสนใจเรียนมากกว่าฟังครูอธิบายและรู้จกัการแก้ปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบติักิจกรรมได ้

พนารัตน์ ศรีปัญญากร (2553) การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
ผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ
พฒันาชุดการเรียนรู้ 2) พฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
3) ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ และ 4) ประเมินและแก้ไขชุดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้รียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มวดัหนองใหญ่ จ านวน 30 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2522 
ระยะเวลา 12 ชัว่โมง แบบแผนการทดลอง คือ One Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้
ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็น 2) ชุดการเรียนรู้ 3)แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้ และ4)แบบประเมินผลงานผูเ้รียน วิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test แบบ Dependent และการ
วิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวข้องเห็นว่าชุดการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายมีตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเน้ือหาท่ีให้ความรู้ มีภาพประกอบและสีสันสวยงาม มีการวดัผลประเมินผลหลกัสูตรการ
เรียนรู้แต่ละชุด 2) ชุดการเรียนรู้ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ประกอบดว้ยค าน าวตัถุประสงค ์ค าช้ีแจงในการใชชุ้ดการเรียนรู้ บทบาทของผูเ้รียน ใบความรู้ ใบ
งาน แบบทดสอบชุดการเรียนรู้มี 3 ชุดคือ (1) ประวติัความเป็นมาและความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (2)ระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง (3) การประยุกต์หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัและชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ81.33/86.11 3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยตนเองโดยศึกษาจากคู่มือผูเ้รียน โดยมีครู
เป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าช้ีแนะผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน 4) ผูเ้รียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีผลการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยหลงัการ
ใชชุ้ดการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีผลการเรียนสูงกว่าก่อนการใชชุ้ดการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
ประยุกตห์ลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอยู่ในระดบัสูง ผูเ้รียนมีความเห็นต่อชุดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความเห็นว่าผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
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             6.1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัส่ือประสม 

วรรณา ทองเหลา้ (2551) การพฒันาชุดส่ือประสมท่ีส่งเสริมการอ่านสะกดค า เร่ืองโรงเรียน
ต้นไม้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส่ือประสม เป็นส่ือการสอนท่ีมีคุณค่าเม่ือมีการ
น ามาใช้ในการสอน จะท าให้เกิดการเรียนการสอนมีการโตต้อบกนัระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และ
การใชส่ื้อประสมประกอบการสอน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่าง
ดี การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ1) พัฒนาชุดส่ือประสมท่ีส่งเสริมการอ่าน  เร่ือง
โรงเรียนตน้ไม ้ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่า
ดชันีประสิทธิผลของชุดส่ือประสมท่ีส่งเสริมการอ่านสะกดค า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดส่ือประสม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกดัเทศบาล
เมืองเมืองพล กองการศึกษา อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 35 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ได้แก่ ชุดส่ือประสม 5 ชนิด 
ประกอบดว้ย บทร้อยกรอง เพลง เกม แบบฝึกพฒันาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกดค ายาก 
และส่ือมลัติมีเดียเป็นเพลง จ านวน 10 ชุด แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ขอ้ มี
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.77 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.76 และแบบวดัความพึงพอใจ สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาคน้ควา้
ปรากฏดังน้ี 1) ชุดส่ือประสมท่ีส่งเสริมการอ่านสะกดค าท่ีมีตัวสะกดค า  เร่ืองโรงเรียนต้นไม ้
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.23/81.15 2) ดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากบั 0.5495 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 54.95 3) นกัเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสม ท่ีส่งเสริมการอ่านและสะกด
ค า เร่ืองโรงเรียนต้นไม้ วิชาภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสรุป  ชุดส่ือประสมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน  เพื่อช่วยให้นักเรียน
เกิดผลการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรได ้
 จนัทร์จิรา ชาวบ้านเกาะ (2553) เร่ือง ระบบย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาชุดส่ือ
ประสม ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบยอ่ย
อาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสมระหว่างก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสมกบัแบบปกติ 4) เปรียบเทียบ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสมระหวา่งก่อน
เรียนกบัหลงัเรียน 5) เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบย่อยอาหารของ
ส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้
ด้วยชุดส่ือประสมกับแบบปกติ 6) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ืองระบบย่อย
อาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 7) 
เปรียบเทียบ    เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสมแบบ
ปกติกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จังหวดั
นครราชสีมาจ านวน 60 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1) ชุดส่ือประสม 2) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสม 3) 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.9225) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8926) แบบวดัเจตคติ
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ (ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.764) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย (mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบที ( t- test) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม เร่ืองระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวิตส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 พบวา่ชุดส่ือประสมท่ี 1 เร่ืองการย่อยอาหารของจุลินทรียเ์ท่ากบั 94.33/88.43 ชุดส่ือประสมท่ี 
2 เร่ืองการย่อยอาหารของสัตวเ์ท่ากบั 92.20/86.10 และชุดส่ือประสมท่ี 3 เร่ืองการย่อยอาหารของ
คนเท่ากับ 91.86/86.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
ระบบย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสม สูงกว่าแบบปกติอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 4)ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบย่อยอาหารของ
ส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้
ด้วยชุดส่ือประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 5) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดส่ือประสม สูงกว่าแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 6) เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบย่อยอาหารของ
ส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้
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โดยใช้ส่ือประสมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 7) เจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์เร่ืองระบบย่อยอาหารของส่ิงมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดส่ือประสมหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วารุณี ภิรมยเ์มือง( 2554 ) การพฒันาชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เร่ืองการใชอิ้นเตอร์เน็ต เพื่อ
การส่ือสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ส่ือประสมเร่ืองการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) พฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ส่ือประสมเร่ืองการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 3) ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสมและ 4) ประเมินผลการเรียนรู้เร่ืองการใชอิ้นเตอร์เน็ต
เพื่อการส่ือสารก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือประสมความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการ
ใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูลความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้
ส่ือประสม โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดท้ดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือประสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนวดัเจริญธรรมอ าเภอบา้นโป่งจงัหวดัราชบุรีจ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  
1) ชุดการเรียนรู้ส่ือประสมเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือประสม 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการ
ใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูลและ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่า t - test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ดูแลนักเรียนต้องการให้มีการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสมเพราะสามารถถ่ายทอดความเป็นรูปธรรม
ให้กับผูเ้รียนได้มากยิ่งขึ้นท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ชุดการ
เรียนรู้ส่ือประสมเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร มีเน้ือหา 5 เร่ืองคือประวติัความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรม internet explorer การสืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์ และการใช้ E -mail โดยมีส่ือประสมไดแ้ก่ซีดีรอม โปรแกรมน าเสนอ รูปภาพประกอบ 
และมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.17/82.17 3) ผลการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือประสมพบวา่นกัเรียน
สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและ 4) ผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ส่วนผสมแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ส่ือประสมมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อน
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือประสมความสามารถในการปฏิบติังานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบคน้
ขอ้มูลของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี และความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการ
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เรียนรู้ส่ือประสมพบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากขึ้นในทุกดา้น
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี  1 
รองลงมาคือดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บเป็นล าดบัสุดทา้ย 
 อัจฉรา เจตบุตร (2554 ) การพัฒนาบทเรียนส่ือประสมเร่ืองการเขียนสะกดค าส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการ
พฒันาบทเรียนส่ือประสม เร่ืองการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 2) พฒันา
บทเรียนส่ือประสมเร่ืองการเขียนสะกดค าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) การทดลองใช้
บทเรียนส่ือประสมเร่ืองการเขียนสะกดค า 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียน
สะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการใช้บทเรียนส่ือประสม และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส่ือประสม กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา  ห้วยมงคล อ าเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์จ านวน 6 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนไทยจ านวน 5 คนและเป็นนักเรียนเกาหลีจ านวน 1 
คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา 12 คาบเรียน รวมทั้งหมด 9 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนส่ือประสมเร่ืองการเขียนสะกดค า 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าและ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนส่ือประสม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลงัดว้ยค่าสถิติ t–test แบบ dependent วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นดว้ยค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ผลการวิจยัพบว่า 1) คนและ
นกัเรียนตอ้งการให้มีการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนส่ือประสมท่ีประกอบดว้ย เกมส์ หนงัสือสาม
มิติ บตัรค า รูปภาพและส่ือผ่านคอมพิวเตอร์ 2) ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือ
ประสมเร่ืองการเขียนสะกดค ามี 6 บทเรียนไดแ้ก่ (1) ค  าท่ีมีตวัสะกดและไม่มีตวัสะกด (2) มาตรา
แม่กง,แม่กก (3) มาตราแม่กม ,แม่กบ (4) มาตราแม่เกย ,แม่กน (5) มาตราแม่เกอว ,แม่กด (6) 
ค  าพอ้งรูป ค าพอ้งเสียง แต่ละบทเรียนประกอบดว้ย คู่มือครู       (ค าช้ีแจง ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
ในชั้ นเรียน แผนการจัดการเรียน รู้ แบบประเมินความสามารถ ) คู่ มือนักเรียน ( ค  าช้ีแจง 
แบบทดสอบ ใบงาน ส่ือการสอน) ส่ือประสม (เกม หนังสือสาม มิติ บตัรค า รูปภาพ และส่ือผ่าน
คอมพิวเตอร์ ) ประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสม รายบุคคลมีค่ าเท่ ากับ  74.00/75.55 
ประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสมกลุ่มเล็ก มีค่าเท่ากบั 77.66/80.55 ประสิทธิภาพของบทเรียน
ส่ือประสมแบบภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.66/84.44 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้3) 
บทเรียนส่ือประสม   ไปใช้กบันักเรียน พบว่าครูมีความกระตือรือร้นมีการจดัเตรียมการสอนและ
วางแผนท่ีมีระบบมีขั้นตอน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียนและคอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน า ด้าน
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นักเรียนพบว่านักเรียนมีความตั้งใจและผิดชอบเอาใจใส่เพียรพยายามกระตือรือร้นร่วมมือกนัท า
กิจกรรมและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนส่ือประสมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนด้วยบทเรียนส่ือประสม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนบทเรียนส่ือ
ประสม และนกัเรียนเห็นดว้ยวา่การเขียนโดยใชบ้ทเรียนส่ือประสมมีประโยชน์มาก ท าให้มีผลการ
เรียนท่ีดีขึ้นกว่าเดิม เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ เกิดความเขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ขึ้น เกิด
ความรู้สึกมัน่ใจในการเรียนมากขึ้นและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  
  

             6.1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัโจทย์ปัญหา 

อรพินท์ สุวรรณลพ (2546) การสร้างชุดฝึกเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์เร่ืองการแกโ้จทย์
ปัญหาบทประยุกต์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ สร้าง
ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลเทิง อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนเร่ืองบทประยุกต์ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริม
ทกัษะทางคณิตศาสตร์กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนตามปกติ และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนโดยใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอน
ตามปกติ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2545 ภาคเรียนท่ี 
2 จ านวน 2 ห้องเรียนคือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 และ 6/2 จ านวนทั้งส้ิน 69 คน ผูว้ิจยัท าการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling ) ไดน้ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 34 คนแลว้
จบัฉลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 17 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ชุดฝึก
เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบวดัเจตคติท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Spss for 
windows  เพื่อหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) independent sample t- test  
Paried Samples t - test และ Chi-Square ปรากฏผลการวิจัยดัง น้ี  1 . ชุ ด ฝึก เส ริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80  

2 นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนตามปกติอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.1 3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึก
เสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์และนกัเรียนท่ีเรียนตามปกติมีเจตคติต่อการเรียนแตกต่างกนัท่ีระดบันยั
ยะส าคญัทางสถิติ .01  
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พนิดา จารยอุ์ปการะ (2551) วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 
MAT        2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยา
ลยั อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี    ปีการศึกษา 2551 จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองโจทยปั์ญหาท่ีจดัการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหา แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้าร
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที t - test แบบ dependent  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT แตกต่างกนัอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
คะแนนเฉล่ียหลังจัดการเรียนรู้สู งกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมพบวา่นกัเรียนเห็นดว้ยมากใน
ทุกดา้น ไดแ้ก่ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ มีความเห็นว่านักเรียนมีการช่วยเหลือกนัในกลุ่ม มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การเรียนสนุกสนานไม่เคร่งเครียด ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้
ช่วยให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้นักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ใช้ส่ือการเรียนการ
สอนเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาให้นกัเรียนมีความกลา้แสดงออกและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ
ไดป้ระโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

องัสนา สีสวนแตง (2555) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้
เร่ืองโจทยปั์ญหาระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใชส้มอง
เป็นฐาน BBL ร่วมกบั เทคนิค (KWDL) 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน BBL ร่วมกบัเทคนิค KWDL กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจ านวน 40 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค KWDL 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t  - test แบบ dependent)  
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ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาระคนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐาน BBLl ร่วมกบัเทคนิค KWDL แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นกัเรียนพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เร่ืองโจทยปั์ญหาระคนโดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL ในระดบัมาก 

 

             6.1.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัเทคนิค KWDL 

สุจิตรา ศรีสละ  (2554) ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  K-W-D-L เร่ืองโจทย์ปัญหา
อสมการเชิงเส้น ตวัแปรเดียวท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหา และการส่ือสารทางคณิตศาสตร์
ของ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปั้ญหาและการส่ือสาร ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีได้รับการสอนดว้ย
เทคนิค K-W-D-L ก่อน และ หลงัการทดลอง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
และการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค 
K-W-D-L กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี1 ปี
การศึกษา 2553 โรงเรียน  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  1 ห้องเรียน  50 คน  ซ่ึง ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One – Group Pretest – 
Posttest Design สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มูล คือ t – test for Dependent Sample และt – test one 
group ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนด้วย เทคนิค  K-W-D-L เร่ืองโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี3 สูงกว่าก่อนไดรั้บการสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) ความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค K-W-D-L เร่ืองโจทยปั์ญหา
อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 สูงกว่า ก่อนไดรั้บการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค K-W-D-L เร่ืองโจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี3 สูงกว่า เกณฑร้์อยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ความสามารถใน
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนดว้ยเทคนิค  K-W-D-L เร่ืองโจทยปั์ญหา
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 สูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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  6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

โจนส์ (Jones. 2001 : 538-A) ไดศึ้กษาความเขา้ใจในการฟังการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมใน
การศึกษานกัเรียนวิชาฝร่ังเศสในภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 171 คน ฟังขอ้ความภาษาฝร่ังเศสเชิงประวติั 
จ านวน 331 ค า โดยใช้หน่วยแบบส่ือประสม นักเรียนใช้ค  าอธิบายประกอบค าส าคญั เพื่อคน้หา
สารสนเทศท่ีช่วยไดเ้พื่อประกอบเน้ือหาท่ีฟัง เม่ือขึ้นอยู่กบัประเภทการทดลองของตนนักเรียนจึง
ได้รับต่างกันคือ ไม่ได้รับค าอธิบายประกอบท่ีเป็นภาพหรือได้รับทั้งสองอย่างและท าการศึกษา
ความแตกต่างในความตอ้งการความเขา้ใจและค าศพัท์ระหว่างกลุ่มทั้งสอง โดยใช้แบบทดสอบ
ค าศพัทก่์อนและหลงัการทดลอง และใชแ้บบทดสอบหลงัการทดลองแบบพิธีการระลึกได ้ส่วนเจต
คติและความเช้ือของนักเรียนเก่ียวกบัแนวคิดท่ีมีอยู่ไดม้าจากการสัมภาษณ์ ผลปรากฏว่าการบอก
ลกัษณะค าแปลของค าและการระลึกขอ้ความไดน้ั้นอ่อนลงส าหรับนกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ถึงค าอธิบาย
ประกอบค าศพัท์ อยู่ในระดับปานกลางส าหรับนักเรียนท่ีเขา้ถึงค าอธิบายประกอบค าประเภทใด
ประเภทหน่ึงเพียงอย่างเดียว และอยูใ่นระดบัดีท่ีสุดส าหรับนกัเรียนท่ีเขา้ถึงค าอธิบายประกอบค าทั้ง
สองประเภท ส่วนความเขา้ใจในการฟัง ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางมิติสัมพนัธ์ ความจ าได้ ซ่ึง
ทดสอบความคงทนในภายหลงั เม่ือก าหนดค าอธิบายประกอบค าทางการดู ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ทางการพูดค า เม่ือผูเ้รียนเขา้ถึงค าอธิบายประกอบค าดูอย่างเดียว หรือค าอธิบายทั้ง 2 ประเภทดา้น
การมีค าศพฺัทน์ั้น ไม่มีผลของความสามารถทางมิติสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตามการจดั
กระท ากบัค าอธิบายประกอบค าเพียงอย่างเดียวส่งผลต่อการปฏิบติัระหว่างผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ทางการพูดสูงไดดี้กว่า ระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการพูดต ่า แนวโนม้ท่ีแสดงออกทางการ
มองเห็น พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางความรู้ความเขา้ใจต ่า มกัจะปฏิบติัไดดี้กวา่นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถทางความรู้ความเขา้ใจสูง เม่ือมีการน าเสนอทั้งสองรูปแบบนกัเรียนไม่แตกต่างกนัเม่ือ
ไม่มีค  าอธิบายประกอบการมองเห็น เจตคติและความเช่ือของนกัเรียนเสริมแรงความรู้ขึ้น และช่วย
อะไรไม่ไดเ้ก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์กบัค าอธิบายประกอบค าเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่จากเน้ือหาการฟัง เจต
คติของนักเรียนท่ีมีต่อค ายากการอธิบายประกอบการพูด พบว่า แรงจูงใจท่ีนักเรียนมีความจ าน ามา
ประยุกตใ์ชค้  าอธิบายประกอบค าประเภทใดประเภทหน่ึง ผลการศึกษาไดข้ยายทฤษฎีการเรียนดว้ย
ส่ือประสมไปถึงการจดักระท ากบัการฟังในการเรียนภาษาท่ีสองรูปแบบใหม่ส าหรับความเขา้ใจใน
การฟังแนะว่า ส่ือประสมมุ่งเนน้ท่ีนกัเรียนเลือกจากการจดัรูปแบบสารสนเทศท่ีหลากหลายเขา้ไว้
ในความจ าในการท างาน และท าการเช่ือมโยงระหว่าง การเป็นตวัแทนทางจิตใจดา้นภาษาพูด และ
การดู จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจข้อความท่ีฟัง และมีค าศัพท์ได้ดีท่ีสุด ผลปรากฏว่าส่ือประสม
สามารถถ่ายทอดเน้ือหาและเสริมการเรียนในรูปแบบต่าง ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยใหก้ารเรียน
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง นกัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนดว้ยส่ือประสม 
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 ดีโล (Delo , 1997) ไดท้ าการวิจยัการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอประสมในการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
Intigreatในโรงเรียนมธัยมศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบและประสบการณ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
การวางแผนการเรียนและทักษะในการถ่ายทอด โดยใช้เทคโนโลยีส่ือประสมได้แบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจยัปรากฏว่านักเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีส่ือ
ประสมในการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง Intigreat มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนปกติ ในเร่ืองการถ่ายทอดลกัษณะการแกปั้ญหาและความคิดรวบยอด 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสม
และข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 54 คน ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 28 คนโรงเรียนวดัดอนยายหอม 
(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต1 ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  วิธีการสุ่มตวัอย่างคือ 
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลากโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 (Research) : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาชุดการเรียนรู้  
ขั้นตอนท่ี 2 ( Developement) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้  
ขั้นตอนท่ี 3 (Research) : การทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้  
ขั้นตอนท่ี 4 : ( Developement) การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้  

โดยเขียนสรุปเป็นกรอบด าเนินการวิจยัไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2 กรอบวิธีด าเนินการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
(Research) 

• ศึกษาเอกสาร  
แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยั
ท่ีเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ , 
ส่ือประสม และ เทคนิค 
การสอน KWDL 

• วเิคราะห์ 
หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

• ศึกษาความ 
ตอ้งการของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูน้ าทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรม 
การเรียนการสอน เน้ือหา 
โดยใชแ้บบสอบถาม  

 

การออกแบบและการพฒันาชุด
การเรียนรู้ 
( Developement) 
- ชุดการเรียนรู้ 

มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1. ค าน า 2. 

วตัถุประสงค ์ 3. ค าช้ีแจง 4. 

คู่มือครูประกอบดว้ย ค าช้ีแจง

การใชชุ้ดการเรียนรู้  แผนการ

จดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ

ก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบ

ก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน 

เฉลยใบงาน ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลย

แบบทดสอบ  

- คู่มือนกัเรียน 

ประกอบดว้ย ค าช้ีแจง  

แบบทดสอบก่อนเรียน ใบ

ความรู้ ใบงาน  นิทานขอ้มูล

ทอ้งถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน

  

                                                      
การตรวจสอบชุดการเรียนรู้
โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง 
 
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

-ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้
ดา้นการแกโ้จทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั 

- ความพึงพอใจของ
นกัเรียน 

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 

ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561

โรงเรียนวดัดอนยาย

หอม (หลวงพอ่เงิน

อุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม 

จ านวน28 คน 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 ผลการ
ประเมิน 

 

ประเมินผลและปรับปรุง   

ชุดการ

เรียนรู้(Evaluation) 

 

ทดลองใช้ชุดการ
เรียนรู้ 

(Research) 

ผา่น 

ชุดการเรียนรู้ฉบบั

สมบูรณ์ 

หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 

- Small Group Tryout 
- Field Tryout 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ปรับปรุงแกไ้ขเป็นชุดการเรียนรู้

ฉบบัสมบูรณ์ 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาชุดการเรียนรู้ (Research) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
2. วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ และหลักสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์ ) เพื่อศึกษาเน้ือหา
เก่ียวกบัเร่ือง โจทยปั์ญหาการ ชัง่ ตวง วดั สาระท่ี2 การวดั ในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

3. ศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ ผูน้ า
ทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษาในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั 
เก่ียวกับ  รูปแบบกิจกรรม การเรียนการสอน เน้ือหา ส่ือประสม ต่างๆท่ีจะน ามาใช้ โดยใช้
แบบสอบถาม  

  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ส าหรับศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้ดงัน้ี 
1. แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ครูผูส้อนคณิตศาสตร์  

ผูน้ าทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้เร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
เน้ือหา และรูปแบบของชุดการเรียนรู้ 

1.1 ลกัษณะของแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist) ประกอบดว้ย เพศและประสบการณ์การเรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน  
     ตอนท่ี 2 สอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดั 

ดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ จ านวน 54 คน ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์5ท่าน ผูน้ าทอ้งถ่ิน 5 
ท่าน กรรมการสถานศึกษา 5 ท่าน ในการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ จ านวน 3 ขอ้ ดงัน้ี (1) ตอ้งการ
เรียนรู้เน้ือหาเร่ืองอะไรในชุดการเรียนรู้ (2) ตอ้งการให้ชุดการเรียนรู้ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินยายต าบล
ดอนยายหอม มีลกัษณะอยา่งไร (3) ตอ้งการส่ือประสมประเภทใดบา้งในชุดการเรียนรู้  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม จ านวน 1 ขอ้ มีลกัษณะเป็นปลายเปิด 
1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้ 
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1.2.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1.2.1 มาสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุม 
ขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนด 

1.2.3จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 
เพื่อใหข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข  

 1.3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ด้านเน้ือหาและด้านภาษา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วน ามา
ปรับปรุง โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

+1 คือ แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง 
  0 คือ ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง 
-1 คือ แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความไม่สอดคลอ้ง 

น าขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง  โดยใช้สูตร IOC โดย
เลือกขอ้ค าถามในเกณฑค์วามเท่ียงตรงท่ีใชไ้ดต้ั้งแต่ .50 ขึ้นไป     
   น าคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( Index of 
Objective Congruence : IOC) จากสูตร 

   IOC =  
∑ 𝑅

N
 

เม่ือ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถามกับจุดประสงค์      หรือ
ลกัษณะพฤติกรรม 

ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ผลการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถามกบัจุดประสงคห์รือ
ลกัษณะพฤติกรรมไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00 ซ่ึงมากกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถาม    ในแบบสอบถามมี
ความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม (มาเรียม 
นิลพนัธุ์, 2557: 177) 

1.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดของค าถาม 
ใหมี้ความชดัเจนสามารถส่ือความไดง้่ายตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ       

      1.5 น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 -3/2 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ผู ้น าท้องถ่ิน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
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จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั ของครูผูส้อนและผูเ้ชียวชาญสามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาแนวคดิ หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัชุดการเรียนรู้ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 

 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ข 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ผา่น 

แบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ผูน้ าทอ้งถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุง

แกไ้ข 

ผา่น 

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม

ขอบเขตเน้ือหา 
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ตารางท่ี 4 สรุปวิธีด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาชุดการ
เรียนรู้ (Research) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
ชุดการเรียนรู้ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ศึกษาเอกสาร -  วิทยานิพนธ์ 
-  เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด
การสร้างชุดการเรียนรู้ 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/เน้ือหา 

2. วิเคราะห์
หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
และหลกัสูตร 
โรงเรียนวดัดอนยาย 
หอม  ( หลวงพ่อเงิน
อุปถมัภ ์) 

- ศึกษาและ 
วิเคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

- ศึกษาและ 
วิเคราะห์หลกัสูตร
โรงเรียนวดัดอนยายหอม  
(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ ์) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 - หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551    
- หลกัสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน
วดัดอนยายหอม  (หลวง
พ่อเงินอุปถมัภ ์)    

-เอกสาร
หลกัสูตร 
-วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการ
วิเคราะห์เน้ือหา 
(content 
Analysis)  
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

3.ศึกษาความ 
ตอ้งการของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการในการ
พฒันาชุดการเรียนรู้ 
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดัเก่ียวกบั รูปแบบ
กิจกรรม การเรียนการ
สอน เน้ือหา  ส่ือต่างๆท่ี
จะน ามาใช ้

- สอบถามความ
คิดเห็น 

 

-นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3โรงเรียนวดัดอนยาย
หอม (หลวงพ่อเงิน
อุปถมัภ)์ จ านวน 54 คน  
- ครูผูส้อนคณิตศาสตร์
จ านวน 5 ท่าน 
- ผูน้ าทอ้งถ่ิน จ านวน 5
ท่าน 
- คณะกรรมการ 
สถานศึกษา จ านวน 5 ท่าน 
 

- แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
-  ค่าสถิติร้อยละ 
- วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าร้อยละ
(%)และการ
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
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ขั้นตอนที่ 2 การพฒันาและหาประสิทธภิาพชุดการเรียนรู้ ( Developement)  
วัตถุประสงค์ 

เพื่อการพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ 
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ดงัน้ี 

1.น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันาชุดการเรียนรู้
ฉบบัร่าง 

2.ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้พร้อมกับแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง 
ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอมร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยชุดการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี  

- ค  าน า  
- วตัถุประสงค ์  
- ค  าช้ีแจงการใชชุ้ดการ 
- คู่มือครู เป็นคู่มือท่ีจดัท าขึ้นเพื่อใหค้รูท่ีมาสอนแทน หรือยมืชุดการเรียนรู้น้ีไป 

ศึกษาและปฏิบติัตามเพื่อให้ สามารถสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ค าช้ีแจงการใชชุ้ด
การเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบ
งาน เฉลยใบงาน ขอ้มูลทอ้งถ่ิน แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบ  
        -  คู่มือนักเรียนประกอบดว้ย ค าช้ีแจง  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน  นิทาน
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน 3. น าชุดการเรียนรู้ฉบบัร่าง ทั้งหมด 3 ชุด คือ 1) ชุดการเรียน
เร่ืองรู้โจทยปั์ญหาการชั่ง 2) ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการตวง  3) ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์
ปัญหาการวดั เสนอต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจเพื่อขอขอ้เสนอแนะน า 

4. น าชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ดอนยายหอมร่วมกบัเทคนิค KWDL ท่ีแกไ้ขแลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา ความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC)  ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากบั 1.00 

5. น าผลการประเมินการใช้ชุดการเรียนรู้ฉบับร่างของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน มาเป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุงชุดการเรียนรู้ฉบบัร่างทั้งด้านเน้ือหา ขนาดตัวอกัษร สีสัน เพื่อให้ชุดการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม ท่ีจะน าไปหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้   

6. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 10 แผน มีขั้นตอนดงัน้ี 

6.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
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โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 แผน มีขั้นตอนดงัน้ี 

6.1.1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
และคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แผนการจดัการเรียนรู้ หนังสือเรียน
คณิตศาสตร์ แบบฝึกคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
6.1.2. ศึกษาหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่  

ตวง วดั โดยใชชุ้ดส่ือประสม 
6.1.3.สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 10 แผน ดงัน้ี  

                           - ขอทานกระยาสารท  (โจทยปั์ญหาการชัง่ แผนท่ี 1-3 ) 
    - ประเพณีขวา้งขา้วเม่า (โจทยปั์ญหาการตวง แผนท่ี 4-6)  
      -  หตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี (โจทยปั์ญหาการวดั แผนท่ี 7-10)  

แผน
ที ่

ช่ือแผน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ ส่ือประสม ข้อมูล
ท้องถิ่น 

จ านวน
ช่ัวโมง 

1 ขอทาน
กระยาสารท 

ค2.2 ป.3/1 

ค6.1 ป.3/1,ป.3/2ป.3/3 

ป.3/4 ป.3/5 

โจทย์
ปัญหาการ
ชัง่ 

ใบความรู้ ใบงาน  แผน่
ประโยคค าถาม นิทาน
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  โปรแกรม
น าเสนอ (Power Point) 

อาชีพของ
คนดอนยาย
หอม 

3 

2 ประเพณี
ขวา้งขา้วเม่า 

ค2.2 ป.3/1 

ค6.1 ป.3/1,ป.3/2ป.3/3 

ป.3/4 ป.3/5 

โจทย์
ปัญหาการ
ตวง 

ใบความรู้ ใบงาน  แผน่
ประโยคค าถาม นิทาน
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  โปรแกรม
น าเสนอ (Power Point) 

ประเพณีท่ี
หายไป 

3 

3 หตัถกรรม
ล ้าค่าคือฝา
ชี 

ค2.2 ป.3/1 

ค6.1 ป.3/1,ป.3/2ป.3/3 

ป.3/4 ป.3/5 

โจทย์
ปัญหาการ
วดั 

ใบความรู้ ใบงาน  แผน่
ประโยคค าถาม นิทาน
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  โปรแกรม
น าเสนอ (Power Point) 

หตัถกรรม
ล ้าค่าคือฝาชี 

4 

รวม 10 



  111 

การจดัท าก าหนดการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ ยึดขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ KWDL ดงัน้ี 

1. ขั้นน า 
 1.1 ทบทวนความรู้เดิม 
 1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.3 เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 

 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ 
 2.1 ครูน าเสนอโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนทั้งชั้นแลว้ให้นกัเรียน 

ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี 
 K     ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ 
 W ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแก ้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
 D     ครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

    L      ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา  
 2.2 นกัเรียนฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยครูคอยแนะน าดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น 

กลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม KWDL 
3. ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระนกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากแบบฝึกหดัท่ีครูสร้างขึ้น โดยเป็นโจทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนและสถานการณ์อ่ืนๆ 
 4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนักเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน มีการ

ซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 
6.1.4. ขั้นน าแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

เพื่อพิจารณาเน้ือหา และตวัช้ีวดัจากคู่มือครู  
6.1.5.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3  

ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัตวัช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และ ความเหมาะสมกบัเวลา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง เพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากบั 1.00 
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จากขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั 
สามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 สรุปขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 

สร้างชุดการเรียนรู้และสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ KWDL 

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ไม่ผา่น ปรับปรุง

แกไ้ข 

ผา่น 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุง

แกไ้ข 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 , คู่มือการ

จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศึกษา 

หลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอน

ท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันาชุดการเรียนรู้ฉบบัร่าง 

 

ผา่น 

น าชุดการเรียนรู้ไปทดลองใชแ้ละน าแผนไปใช้

เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
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7. น าชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ดอนยายหอมร่วมกบัเทคนิค KWDLและแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชเ้พื่อหาค่าประสิทธิภาพ          
𝐸1 /𝐸2 ดงัน้ี 
การค านวณหาประสิทธิภาพ 
 

การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) มี
วิธีการค านวณ ดงัน้ี 

 1.  การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100

1

1 =



A

N

X

E  

 
   เม่ือ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
             1X  แทน คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมใน

ระหวา่งเรียนของผูเ้รียนทุกคน 
N  แทน จ านวนผูเ้รียน 

   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในระหว่าง
เรียน 
    

2.  การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 

   100

2

2 =



B

N

X

E  

 
  เม่ือ 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
            2X  แทน คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของ

ผูเ้รียนทุกคน 
N  แทน จ านวนผูเ้รียน 
B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
 

 

X 

X 

y 

y 
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7.1  การทดลองแบบกลุ่มยอ่ย 1:10 (Small Group Tryout) น าชุดการเรียนรู้เร่ือง 
โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วัด  ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรู้ทางการเรียน
คณิตศาสตร์แตกต่างกนั คือ นกัเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน จ านวนทั้งหมด 9 คน จาก
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561การคดัเลือกนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน คดัเลือกจากผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลการเรียน ดังน้ี คะแนนร้อยละ    
80-100  หมายถึง เก่ง  คะแนนร้อยละ 60-79    หมายถึง ปานกลาง คะแนนร้อยละ 50-59    หมายถึง 
อ่อน   เพื่อดูความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ ความยากง่ายของกิจกรรม ความเหมาะสมของส่ือ 
และระยะเวลาท่ีใช้ในการท าแต่ละชุดการเรียนรู้ความยากง่ายของภาษา แลว้น ามาค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้ น ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 𝐸1 /𝐸2 เท่ากบั 80/80 โดยมีการค านวณค่าสถิติ ดงัต่อไปน้ี (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และ
คณะ 2540 : 101-102) 

 80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยประเมินจาก
คะแนนท่ีไดจ้าก ชุดการเรียนรู้ของทุกๆชุด โดยการเก็บจากคะแนนใบงานในแต่ละชุดการเรียนรู้
ของนกัเรียนทั้งหมด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 80 

80 ตวัหลงั หมายถึง จ านวนร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียน 
ดว้ยชุดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 ชุดการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งหมด 

การหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้หาไดจ้ากการน าคะแนนใบงานในแต่ละชุดการ
เรียนรู้ และคะแนนสอบหลงัเรียนค านวณดว้ยการหาค่า 𝐸1 /𝐸2เพื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
คือ 80/80 ค่าประสิทธิภาพท่ีค านวณไดแ้ลว้น ามาเทียบกบัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

สูงกวา่เกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวมี้ 
ค่าเกิน 2.5  

เท่าเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกเท่ากบัเกณฑห์รือสูงกวา่ 
เกณฑท่ี์ตั้งไวไ้ม่เกิน 2.5  
   ต ่ากว่าเกณฑ์ เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่ต ่า
กวา่เกณฑ ์2.5 ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพรับได ้ 
  ผลการหาค่ าประสิท ธิภาพแบบกลุ่ มย่อย  (Small Group Tryout) จากนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561จ านวน 9 คน ไดค้่าประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ในขั้นตอนทดลองแบบกลุ่มยอ่ย 
(Small Group Tryout) 

การหาค่าประสิทธิภาพ 

แบบกลุ่มย่อยจ านวน 9 

คน 

คะแนนรวมใบงานในแต่ละชุดการเรียนรู้ รวมคะแนน
ระหว่าง
เรียน 

Σx 

รวมคะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน 

Σy 

ชุดท่ี1 ชุดท่ี2 ชุดท่ี3 

50 คะแนน 50 คะแนน 50 คะแนน 

รวม 359 346 343 1048 141 

ร้อยละ 79.78 76.89 76.22 77.63 78.33 

                                   𝐸1= 77.63                        𝐸2 = 78.33 

 
                จากตารางท่ี 6  ผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout)  

ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 77.63 / 78.33 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80  เน่ืองจากใบงานแต่ละชุดมี
โจทยท่ี์ยากเกินไป  ขอ้มูลทอ้งถ่ินเป็นเน้ือเร่ืองให้อ่านมากท าให้ผูเ้รียนไม่อยากอ่านและน าไปสร้าง
โจทยปั์ญหาไดไ้ม่ดี นักเรียนบางคนท าชุดการเรียนรู้ไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ผลการปรับปรุง
แกไ้ขชุดการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ปรับโจทยปั์ญหาให้ง่ายขึ้น ปรับปรุงภาษาท่ีใช ้
แก้ไขค าท่ีพิมพ์ผิด ตกหล่นให้ถูกตอ้ง  เพิ่มรูปภาพสีสันของใบงานให้น่าสนใจปรับปรุงข้อมูล
ทอ้งถ่ินจากท่ีเป็นเน้ือเร่ือง ใหเ้ป็นนิทานมีภาพวาดประกอบ 

7.2 การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) จากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3/1 โรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561ท่ีเหลือจากการ
ทดลองแบบกลุ่มย่อย การคัดเลือกนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน คัดเลือกจากผลการสอบวิชา
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลการเรียน ดังน้ี 
คะแนนร้อยละ 80-100  หมายถึง เก่ง  คะแนนร้อยละ 60-79 หมายถึง ปานกลาง คะแนนร้อยละ  
50-59 หมายถึง อ่อน ผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 
ดงัตารางท่ี 7  
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ในขั้นตอนทดลองแบบภาคสนาม  
(Field Tryout) 

การหาค่าประสิทธิภาพ 
แบบกลุ่มย่อยจ านวน  

17คน 

คะแนนรวมใบงานในแต่ละชุดการเรียนรู้ รวมคะแนน
ระหว่าง
เรียน 

Σx 

รวมคะแนน
ทดสอบหลัง

เรียน 
 คะแนน 
Σy 

ชุดท่ี1 ชุดท่ี2 ชุดท่ี3 

50 คะแนน 50 คะแนน 50 คะแนน 

รวม 725 699 672 2096 280 
ร้อยละ 85.29 82.24 79.06 82.20 82.35 
ล าดับที่ 1 2 3 - - 

     𝐸1= 82.20                                        𝐸2 = 82.35 
 

ผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout)  ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.20/82.35
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 ตามท่ีก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมได ้
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ตารางท่ี 8 สรุปวิธีด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้   
( Developement)  

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อพฒันาชุดการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั 
โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน
ยายหอมร่วมกบั
เทคนิค KWDL
ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3   

พฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง
โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
(ฉบบัร่าง) ประกอบดว้ย 
1. ค าน า 2. วตัถุประสงค ์ 3. 
ค าช้ีแจงการใช ้  ชุดการ
เรียนรู้4. คู่มือครูประกอบดว้ย 
ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน ใบ
ความรู้ เฉลยใบความรู้ ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน แบบทดสอบหลงั
เรียน เฉลยแบบทดสอบ คู่มือ
นกัเรียนประกอบดว้ย ค าช้ีแจง  
แบบทดสอบก่อนเรียน ใบ
ความรู้ ใบงาน  นิทานขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน  แบบทดสอบหลงั
เรียน 

เอกสารงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบบวิเคราะห์เอกสาร 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพชุดการเรียนรู้  
เร่ืองโจทยปั์ญหาการ
ชัง่ ตวง วดั 

ตรวจสอบชุดการเรียนรู้  
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดย อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน 

แบบประเมินชุด
การเรียนรู้  /
วิเคราะห์เน้ือหา
และหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งชุด
การเรียนรู้  (IOC) 

 
 
 
3. เพื่อหา
ประสิทธิภาพชุดการ
เรียนรู้  เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั 
 

- น าชุดการเรียนรู้  ฉบบั
ร่างท่ีสร้างไปทดลองใช้
กบันกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย 
(Small Group testing) 
แลว้น าไปแกไ้ขปรับปรุง 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีผลการเรียนเก่ง ปาน
กลาง อ่อน อยา่งละ 3 
คน รวมจ านวน 9 คน 

ชุดการเรียนรู้ฉบบั
ร่าง/หาค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉล่ีย 
ของค่า (𝐸1/𝐸2) 
80/80  
 

- น าชุดการเรียนรู้  ฉบบั
ร่างท่ีสร้างไปทดลองใช้
กบันกัเรียนภาคสนาม 
(Field testing) แลว้น าไป
แกไ้ขปรับปรุง 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
ท่ีเหลือจากการทดลอง
กลุ่มยอ่ย 
มีผลการเรียนเก่ง ปาน
กลาง อ่อนจ านวน17 
คน 

ชุดการเรียนรู้ฉบบั
ร่าง/หาค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉล่ีย 
ของค่า (𝐸1/𝐸2) 
80/80  
 

4. เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ชุดการเรียนรู้  เร่ือง
โจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั 
  

ปรับปรุงแกไ้ขชุดการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหา
การชัง่ ตวง วดั 
ตามขอ้มูลการประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญ ก่อน
น ามาทดลองใช ้

ชุดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ฉบบั
ร่าง/วิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้  (Research) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้  เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ 

ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้ิจยัได้
ก าหนดรูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบ   One – Group Pretest – Protest Design  
 (มาเรียม นิลพนัธุ์ 2557 : 144 ) 
 
 
 

T 1 คือ การทดสอบก่อนการใชชุ้ดการเรียนรู้  (pretest) 
Χ คือ การทดลองโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ 
T 2 คือ การทดสอบหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้  (posttest) 

 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ( ป.3/1-ป.3/2)
จ านวน 54 คนโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2  ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนวดัดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 28 คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย 

ขั้นตอนในการด าเนินการทดลอง 
1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูบ้ริหารโรงเรียนวดัดอนยาย 

หอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้
ชุดการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึ้น 

2. ผูว้ิจยัไดน้ าชุดการเรียนรู้  ท่ีสร้างขึ้นไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม ก่อนทดลองผูวิ้จยัไดช้ี้แจงหลกัการ เหตุผล ประโยชน์ ท าความเขา้ใจกบันักเรียน วิธีการ
เรียนการสอนเพื่อใหผ้ลการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ จ านวน 1 
ฉบบั มีจ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบเลือกตอบแบบ 4 ตวัเลือก 
ด าเนินการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้  โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมการสอนดว้ยตนเอง คือ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 7 โจทยปั์ญหา การชัง่ ตวง วดั จ านวน 10 ชัว่โมง 

 

T 1    Χ    T 2 
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มีขั้นตอนการจดักิจกรรมดงัน้ี 
3.1ขั้นน า ผูวิ้จยัแนะน าการใชชุ้ดการเรียนรู้  แต่ละชุด ดงัน้ี 

- มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
- นกัเรียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมอยา่งไร 

 3.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ด าเนินการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนแบบ KWDL 
ดงัน้ี 

1. ขั้นน า 
  1.1 ทบทวนความรู้เดิม 

 1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.3 เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 

  2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม ่
  2.1 ครูน าเสนอโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนทั้งชั้นแลว้ให ้

นกัเรียน ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี 
 K     ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ 
 W ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแก ้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
 D     ครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

    L      ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา  
2.2 นกัเรียนฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยครูคอยแนะน าดว้ยการแบ่ง 

นกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม KWDL 
3. ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระนกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากแบบฝึกหดัท่ีครูสร้างขึ้น โดย 

เป็นโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนและสถานการณ์อ่ืนๆ 
  4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนกัเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน 

มีการซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 
4.3 ขั้นสรุป นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมตามใบงานมา 

อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน และร่วมสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากแบบฝึก 
5.หลงัจากด าเนินการใชชุ้ดการเรียนรู้ส้ินสุดลงแลว้ จึงทดสอบหลงัเรียน  

(Posttest) เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลือก มีจ านวน 20 ขอ้ ชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อน
เรียนแต่สลบัค าตอบ 

6. หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบภาคสนาม  (Field Tryout) 
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ตารางท่ี 9 สรุปวิธีด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้  (Research) 
วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การ

วิเคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่อทดลองใชชุ้ด
การเรียนรู้  เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั 
โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยาย
หอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL ส าหรับผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

-  ครูอธิบายช้ีแจง
วตัถุประสงค ์ของการ
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้   
- ทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest)  
- ด าเนินการทดลองใช้
ชุดการเรียนรู้  เร่ือง 
โจทยปั์ญหา การชัง่ 
ตวง วดั จ านวน 10 
แผน โดยใชเ้วลา 10 
ชัว่โมง 
- ทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest)  
 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
โรงเรียนวดัดอนยาย
หอม(หลวงพ่อเงิน
อุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 
จ านวน 28 คน เป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 

ชุดการเรียนรู้  เร่ือง
โจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั / วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ 
และค่าประสิทธิภาพ
ของค่า  
(𝐸1/𝐸2)  (x̅ ) , 
S.D. 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลชุดการเรียนรู้ ( Developement) 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินผลฤทธ์ิทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั ของนักเรียนมาพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดของชุดการเรียนรู้ เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 การประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้  เร่ือง โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั มีล าดับ
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ทดสอบผลการเรียนรู้  
เคร่ืองมือท่ีใช ้แบบทดสอบผลฤทธ์ิทางการเรียนรู้โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดย 

ใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินต าบลดอนยายหอมร่วมกบัร่วมกบัเทคนิค KWDL ก่อนและหลงั
เรียน (Pretest - Posttest) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ มี 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้  คะแนนเต็ม 20 คะแนน วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ ดา้นความ
เขา้ใจ และด้านการน าไปใช้นักเรียนจะตอ้งเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว โดยมีการให้
คะแนนดงัน้ี ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผิด ให ้0 คะแนน 

การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ 
ประสมและขอ้มูลท้องถ่ินต าบลดอนยายหอมร่วมกับร่วมกับเทคนิค KWDL มีขั้นตอนการสร้าง
ดงัน้ี  

1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ หลกัสูตรสถานศึกษา  และทฤษฎีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียน  

2 สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อออกขอ้สอบใหค้รอบคลุมเน้ือหา และตวัช้ีวดั 
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ตารางท่ี 9 วิเคราะห์ข้อสอบ 
 
แผน
ที ่

ตัวช้ีวัด สาระ
การ
เรียนรู้ 

Bloom’s Taxonomy 
จ า 

(Remem
bering) 

เข้าใจ 
(Under 

standing) 

ประยุกต์ 
ใช้ 

(Apply 
ing) 

วิเคราะห์ 
(Analy 
sing) 

ประเมินค่า 
(Evalua 

ting) 

สร้างสรรค์ 
(Creating) 

รวม 

1 มฐ. ค 2.2  
ป . 3 / 1          
มฐ. ค 6.1  
ป.3/1- ป .
3/5  

โ จ ท ย์
ปั ญ ห า
การชัง่ 

- 1 7 - - - 8 

2 มฐ. ค 2.2  
ป . 3 / 1          
มฐ. ค 6.1  
ป.3/1- ป .
3/5  

โ จ ท ย์
ปั ญ ห า
การตวง 

- 3 4  - - 7 

3 มฐ. ค 2.2  
ป . 3 / 1          
มฐ. ค 6.1  
ป.3/1- ป .
3/5  

โ จ ท ย์
ปั ญ ห า
การวดั 

- - 5 - - - 5 

รวม  4 16    20 
รวมทั้งหมด 20 

 
3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดย 

ใช้ส่ือประสมและขอ้มูลท้องถ่ินต าบลดอนยายหอม ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 
ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ตอ้งการใช้จริง 20 ขอ้ การตรวจให้คะแนนขอ้ท่ีตอบถูกได ้1 คะแนน ขอ้ท่ี
ผิดหรือไม่ตอบ ได0้ คะแนน 

4.น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ลกัษณะการใช้ค  าถาม
ตวัเลือก ตวัลวง พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

5.น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ดา้น 
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หลกัสูตร ดา้นเน้ือหาและดา้นการวดัประเมินผล เพื่อตรวจสอบ ความถูกตอ้งความเหมาะสมและ
ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบ
กบัจุดประสงค์ (IOC) น าขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
โดยใชสู้ตร IOC โดยเลือกขอ้สอบอยู่ในเกณฑค์วามเท่ียงตรงท่ีใชไ้ดต้ั้งแต่ .50 ขึ้นไปมาเป็นขอ้สอบ
ท่ีจะน ามาใช้ต่อไปซ่ึงการหาค่า IOC ของแบบทดสอบฉบบัน้ีมีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 ซ่ึงเป็นค่าท่ี
สามารถน าไปใชไ้ด ้

6. น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ จ านวน40 ขอ้ ไปทดลองใชก้บั 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 27 คน แลว้น ากระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนน  

7.ผลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) ของขอ้สอบท่ีมี 
ค่าความยาก โดยมีเกณฑ์ ตั้งแต่ .20 - .80  พบว่าค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39-0.64 (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวก ข)  และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก โดยมีเกณฑ์ ตั้งแต่ 
.20 ขึ้นไปพบวา่ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าเท่ากบั 0.21-0.64 (รายละเอียดภาคผนวก ข) (มาเรียม นิลพนัธ์ 
, 2557 : 186-188) เพื่อใชเ้ป็นขอ้สอบในการวิจยัต่อไป 

7. น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว ้จ านวน 20 ขอ้ หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของขอ้สอบทั้งฉบบั โดยมีเกณฑ ์ตั้งแต่ .75 ขึ้นไป โดยใชสู้ตร KR20 ของ Kuder– Richardson  
(มาเรียม นิลพนัธ์ , 2557 : 180)  ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับได้ค่า
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.77  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข ) ถือวา่เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้

9. จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดสอบนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่ม 
ตวัอยา่งต่อไป 
  วิธีการวดัคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ (Relative Gain Score) 

การวดัคะแนนพฒันาการดว้ยวิธีน้ีพฒันาโดย ศิริชยั  กาญจนวาสี (2532 : 14) โดยคะแนน
พฒันาการเกิดจากค่าอตัราส่วนร้อยละระหว่างผลต่างของคะแนนสอบหลงัเรียนกบัคะแนนสอบ     
ก่อนเรียนกบัผลต่างของคะแนนเตม็กบัคะแนนสอบก่อนเรียน แสดงไดโ้ดยสมการดงัน้ี 

  

    S = 
100 (𝑌−𝑋)

𝐹−𝑋
 

 
      เม่ือ   S  คือ  คะแนนเพิ่มสัมพทัธ์      

F  คือ  คะแนนเตม็ของการวดัทั้งคร้ังแรกและคร้ังหลงั      
X  คือ  คะแนนการวดัคร้ังแรก    
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Y  คือ  คะแนนการวดัคร้ังหลงั  
เกณฑค์ะแนนระดบัพฒันาการดงัน้ี 

75 – 100 อยูใ่นระดบัพฒันาการสูงมาก 
50 – 74 อยูใ่นระดบัพฒันาการสูง 
25 – 49 อยูใ่นระดบัพฒันาการระดบักลาง 
0 – 25  อยูใ่นระดบัพฒันาการระดบัตน้ 

การสร้างแบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ือง  โจทย์
ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินต าบลดอนยายหอมร่วมกับร่วมกับเทคนิค KWDL
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ด าเนินการสร้างโดยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูวิ้จยัศึกษาคน้ควา้ขั้นตอนในการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั ดงัน้ี   
3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

2. สร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการ 
เรียนรู้ โดยสอบถามในประเด็น ดงัน้ี ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั จ านวน 8 ขอ้  

3. น าแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างขึ้นทั้ง 8 ขอ้น าเสนอ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จากนั้ นน าเสนอผู ้เช่ียวชาญเพื่อดูความชัดเจนทางภาษา ความ
ครอบคลุมขอ้ความ และขอ้เสนอแนะ  

      4.ท าการปรับปรุงแบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้   
ในด้านเน้ือหาข้อค าถาม ระดับของคะแนน แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
 ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดย
เกณฑแ์ปลความหมายของค่าเฉล่ีย ผูวิ้จยัไดก้ าหนดระดบัการประเมินโดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.00   หมายถึงมีความพึงพอใจระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึงมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึงมีความพึงพอใจระดบันอ้ย  
 
ตารางท่ี 10 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลชุดการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั โดย
ใชส่ื้อประสมและขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
และหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้ 
 
 

- การทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้ เร่ือง
โจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค 
KWDLส าหรับผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
โรงเรียนวดัดอนยาย
หอม (หลวงพ่อเงิน
อุปถมัภ)์ จ านวน 28 
คน 

- แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิ  
- น าคะแนนท่ีไดจ้าก
การทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ในการแกโ้จทยปั์ญหา
การชัง่ ตวง วดั หลงั
เรียนมาวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชค้่าเฉล่ีย  (x̅ ) , 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ สถิติ t – test 
แบบ Paried Samples 
Test 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
ส าหรับผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงั
เรียนมีคะแนนสูงกวา่
เกณฑร้์อยละ 80 
 
 
 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
ส าหรับผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
คะแนนพฒันาการหลงั
เรียนเม่ือเทียบกบัก่อน
เรียนมากกวา่ร้อยละ 40  

- การทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัใชชุ้ดการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
ดอนยายหอม ร่วมกบั
เทคนิค KWDL
ส าหรับผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
- การทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้ เร่ือง
โจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค 
KWDLส าหรับผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 โรงเรียนวดั
ดอนยายหอม 
(หลวงพ่อเงิน
อุปถมัภ)์ จ านวน 
28 คน 
 
 
 
 
 
- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 โรงเรียนวดั
ดอนยายหอม 
(หลวงพ่อเงิน
อุปถมัภ)์ จ านวน 
28 คน 

- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
- น าคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการ
แกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 
วดั ก่อนและหลงัเรียนมา
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
ค่าเฉล่ีย  (x̅ ), ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ สถิติ t 
– test แบบ One-Sample 
Test 
 
 
- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
- น าคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการ

แกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 

วดั หลงัเรียนมาวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใชค้่าเฉล่ีย  (x̅ ), 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และร้อยละ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการชุด
การเรียนรู้  เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดอนยาย
หอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL ส าหรับผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

- สอบถามความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อชุดการเรียนรู้  เร่ือง
โจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
โรงเรียนวดัดอนยาย
หอม (หลวงพ่อเงิน
อุปถมัภ)์ จ านวน 28 
คน 

-  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อการใชชุ้ดการ
เรียนรู้  เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
ดอนยายหอม ร่วมกบั
เทคนิค KWDL 
ส าหรับผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
- วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้
ค่าเฉล่ีย (x̅ ) , ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดั
ดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์  ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 
1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล
และปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้ มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 2)วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหลักสูตรโรงเรียนวัดดอนยายหอม       

(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ ์) เพื่อศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง โจทยปั์ญหาการ ชัง่ ตวง วดั สาระท่ี 2 การวดั 

ในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3            

3) ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กบันักเรียนจ านวน 54 คน ครูผูส้อนวิชา

คณิตศาสตร์ ผูน้ าทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษา ในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหา

การชัง่ ตวง วดั เก่ียวกบั รูปแบบกิจกรรม การเรียนการสอน เน้ือหา ส่ือประสม ต่างๆท่ีจะน ามาใช้

และขอ้มูลทอ้งถ่ิน  โดยใชแ้บบสอบถาม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัชุดการเรียนรู้ ส่ือประสม 
และเทคนิค KWDL 

1.1 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้พบวา่ ชุด 
การเรียนรู้เป็นเอกสารประกอบการสอนท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นท่ีประกอบดว้ยส่ือการสอนตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไปท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค ์ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มย่อย  มีค าแนะน าในการใชเ้พื่อช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีองคป์ระกอบคือ ค าน า วตัถุประสงค ์ค าช้ีแจงการใช ้ 
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และคู่มือครู ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบบนัทึกการประเมินช้ินงาน  เกณฑ์
การวดัและประเมินผลโดยใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 

การสร้างชุดการเรียนรู้มีขั้นตอนคือ  1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี ผลการวิจยัเก่ียวกบัการสร้างชุดการเรียนรู้  2) การพฒันาชุดการเรียนรู้ 3) การทดลองใชชุ้ด
การเรียนรู้ 4) ขั้นประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ท่ีพฒันาขึ้น 

จากการศึกษางานวิจยัทีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ 
คือผลการศึกษาของ นุชนาถ สอนสง (2549:บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจยัชุดการพฒันาชุดการ
เรียนรู้ โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์เร่ืองบรรยากาศส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 พบว่าหลงัการ
ใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้นกัเรียนมีความคิดเห็นว่าชุดการเรียนรู้ท าให้
นกัเรียนพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสรุปและเขา้ใจบทเรียนไดง้่ายขึ้นเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้และนักเรียนมีความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์หลกัมโน
ทศัน์รองมโนทศัน์ยอ่ยไดอ้ยูใ่นระดบัดีมาก บงัอร อาจวิชยั (2550:บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาวิจยัชุด
การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองเพศศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่โดยหลงัการใช้
ชุดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ชุดการเรียนรู้ท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และนกัเรียนสามารถน าไปปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได้ พรรณี ทองสุกใส (2550:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจยัชุดการพฒันาชุดการ
เรียนรู้เร่ืองทศันธาตุ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
พนารัตน์ ศรีปัญญากร (2553:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยชุดการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่โดยหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ ผูเ้รียนมี
ผลการเรียนสูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการเรียนรู้  

1.2 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม  จาก 
ความหมายของส่ือประสมของ ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531 : 3) , ชยัยงค ์
พรหมวงศ์ (2523 : 115) , อีริคสัน (Ericsson ,1972 : 1) สามารถสรุปไดว้่า ส่ือประสมหมายถึง การ
น าเอาส่ือการสอนหลายๆอยา่งมาสัมพนัธ์กนั ทั้ง เพลง แบบฝึกทกัษะ เกม แผน่ประโยคค าถาม บตัร
ภาพ  โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) ท่ีส่งเสริมซ่ึงกันและกันสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหากิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน  
โดยการใช้ส่ือแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเน้ือหา เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และลกัษณะของส่ือประสมท่ีดีตอ้งเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ง มีเร้าความสนใจของผูเ้รียน
ไดดี้  มีค  าแนะน าและวิธีใช้อยา่งละเอียด ง่ายต่อการใชแ้ละส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531 : 23)  
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1.3 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค KWDL ขั้นตอน 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เป็นการสอนท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยการให้นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัในการเรียนรู้และหาค าตอบจากโจทย์ 
โดยการศึกษาขั้ นตอนการจัดการเรียน รู้ด้วยเทคนิค  KWDL ของ Shaw others (Shaw others 
,1997:65) , วชัรา เล่าเรียนดี (2548:165) , สุจิตรา ศรีสละ (2554: 10) , ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2558 
:409-410) สามารถสรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ไดด้งัน้ี  

1. ขั้นน า 
 1.1 ทบทวนความรู้เดิม 
 1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.3 เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 

 2. ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ 
 2.1 ครูน าเสนอโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนทั้งชั้นแลว้ให้นกัเรียน 

ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี 
 K     ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ 
 W ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแก ้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
 D     ครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

    L      ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา  
 2.2 นกัเรียนฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยครูคอยแนะน าดว้ยการแบ่งนกัเรียนเป็น 

กลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม KWDL 
3. ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระนกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากแบบฝึกหดัท่ีครูสร้างขึ้น โดยเป็นโจทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนและสถานการณ์อ่ืนๆ 
 4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลนักเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน มีการ

ซ่อมเสริมเม่ือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 
 ผลจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแสดงให้เห็นว่าการใชชุ้ดการเรียนรู้ในการจดั

กิจกรรม ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั สมควรท่ีจะมีการสร้างและพฒันาชุดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการพฒันาผูเ้รียน  และ
ส่ือประสมส่ือประสมจะช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียนไดดี้และส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  
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2. วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ และหลกัสูตรโรงเรียนวัดดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์ ) 

2.1 จากการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
พบว่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ (หลกัสูตรการแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 : 1 ) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึงท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีเน้น ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั 
วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั แกปั้ญหาเก่ียวกับการ ความสามารถในการแกปั้ญหา  
การให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

2.2 การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัดอนยายหอม  
(หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เน้นให้มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน 
ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

3. ศึกษาความต้องการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ผู้น า 

ท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 
โรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) จ านวน 54 คน ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 
5 คน ผูน้ าทอ้งถ่ินจ านวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 5 คน  ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูล 1) ขอ้มูลทั่วไป 2) ความตอ้งการเก่ียวกับชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์
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ปัญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL  3) 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตอนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ อาชีพผูป้กครองและเคย 
เรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินมาก่อนหรือไม่ 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 

สถานภาพและข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
32 
22 

 
52.26 
40.74 

รวม 54 100 
2. นกัเรียนเคยเรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินมาก่อนหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

 
17 
37 

 
31.48 
68.52 

รวม 54 100 
3. อาชีพของผูป้กครอง 

เกษตรกร 
รับจา้ง 
คา้ขาย 

 
19 
27 
8 

 
35.19 
50 

14.81 
รวม 54 100 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ  52.26 
เป็นเพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 เคยรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.48 ไม่เคยรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 68.52 ส่วนอาชีพของผูป้กครองส่วนมาก
ประกอบอาชีพรับจา้ง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรจ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.19 คา้ขาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 2 ความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า
ร้อยละ ดงัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12จ านวนและร้อยละความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาชุดการเรียนรู้ 
ความต้องการเกีย่วกบัชุดการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ในท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม 
     บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน    
     อาชีพในทอ้งถ่ิน 
     ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน   
     สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
     ศิลปหตัถกรรมในทอ้งถ่ิน 

 
21 
17 
48 
24 
50 

 
38.89 
31.48 
88.89 
44.44 
92.59 

ด้านลกัษณะของชุดการเรียนรู้ 
     มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
     มีภาพและสีสันสวยงาม 
     ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย  
     มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา 
     มีส่ือหลายๆชนิด    
     มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้ 

 
28 
54 
34 
54 
54 
54 

 
51.85 
100 

62.96 
100 
100 
100 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

ความต้องการเกีย่วกบัชุดการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
     เพลง       
     นิทาน 
      เกมส์      
     โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 
      แบบฝึกหดั     
      บตัรภาพ 
      แถบประโยคค าถาม    
      CD , DVD 

 
27 
54 
54 
50 
54 
41 
31 
15 

 
50 

100 
100 

92.59 
100 

75.93 
57.41 
27.78 

 

จากตารางท่ี 12 พบวา่  ความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาชุดการเรียนรู้ ด้านความรู้ใน

ท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม พบว่า ส่วนมากนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ ศิลปหัตถกรรมในทอ้งถ่ิน เป็น

ล าดบัแรก จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 รองลงมาเร่ืองประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน จ านวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ล าดบัต่อมาคือ สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.44 ล าดบัต่อมาคือ บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 ล าดบัสุดทา้ยคือ 

อาชีพในทอ้งถ่ิน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะของชุดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนตอ้งการลกัษณะของชุดการเรียนรู้ล าดบัแรก 

คือ มีภาพและสีสันสวยงาม มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา มีส่ือหลายๆชนิดและมีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการ

เรียนรู้ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ ตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 

จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 และล าดบัสุดทา้ยคือ มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ51.85 ตามล าดบั 
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ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ ส่วนมากนักเรียนตอ้งการเกม แบบฝึกหัด นิทาน จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.59 ล าดบัต่อมาคือ บตัรภาพ  จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 75.59 แถบประโยคค าถาม จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 เพลง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และล าดับสุดทา้ยคือ CD,DVD 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78  ตามล าดบั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ตอนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ อาชีพผูป้กครองและเคย 
เรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินมาก่อนหรือไม่ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของครูผูส้อนวิชา
คณิตศาสตร์  

สถานภาพและข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
3 
2 

 
60 
40 

รวม 5 100 
2. ท่านรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินดอนยายหอมมาก่อนหรือไม่ 

เคย 
 

5 
 

100 
รวม 5 100 
  

จากตารางท่ี 13 พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 3คน  คิดเป็นร้อยละ 60  เป็นเพศหญิงจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 เคยรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตอนท่ี 2 ความตอ้งการของครูเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดย

ใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อย
ละ ดงัตารางท่ี 14 
ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละความตอ้งการของครูคณิตศาสตร์ในการพฒันาชุดการเรียนรู้ 
 

ความต้องการเกีย่วกบัชุดการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ในท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม 
     บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน    
     อาชีพในทอ้งถ่ิน 
     ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน   
     สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
     ศิลปหตัถกรรมในทอ้งถ่ิน 

 
2 
3 
5 
5 
5 

 
40 
60 

100 
100 
100 

ด้านลกัษณะของชุดการเรียนรู้ 
     มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
     มีภาพและสีสันสวยงาม 
     ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย  
     มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา 
     มีส่ือหลายๆชนิด    
     มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้    

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
     เพลง       
     นิทาน 
      เกม      
     โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 
      แบบฝึกหดั     
      บตัรภาพ 
      แถบประโยคค าถาม    
      CD , DVD 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
2 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
40 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า  ความต้องการของครูในการพฒันาชุดการเรียนรู้ ด้านความรู้ใน

ท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม  มีความเห็นสอดคล้องกันคือ  ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ เร่ือง 

ศิลปหัตถกรรมในทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 รองลงมาคืออาชีพในท้องถ่ิน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ล าดับสุดท้ายคือ 

บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ินจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ด้านลักษณะของชุดการเรียนรู้ พบว่า ครูตอ้งการลกัษณะของชุดการเรียนรู้เหมือนกนั คือ   

มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีภาพและสีสันสวยงาม ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจ

ง่าย มีการ์ตูนประกอบเน้ือหามีส่ือหลายๆชนิด และมีแบบฝึกหัดท้ายชุดการเรียนรู้ จ านวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ พบวา่ ครูตอ้งการเพลง นิทาน เกม โปรแกรมน าเสนอ (Power 

Point) แบบฝึกหัดบัตรภาพ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ  แถบประโยคค าถาม

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ล าดบัสุดทา้ยคือ CD , DVD จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของผู้น าท้องถิ่น 
ตอนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ อาชีพผูป้กครองและเคย 

เรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินมาก่อนหรือไม่ 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูน้ าทอ้งถ่ิน  

สถานภาพและข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
4 
1 

 
60 
40 

รวม 5 100 
2. ท่านรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินดอนยายหอมมาก่อนหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

 
5 
0 

 
100 

0 
รวม 5 100 

4. อาชีพ 
เกษตรกร 

 
5 

 
100 

รวม 5 100 
  

จากตารางท่ี 15 พบวา่ เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 80  เป็นเพศหญิงจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 เคยรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 5 คน 
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ตอนท่ี 2 ความตอ้งการของผูน้ าทอ้งถ่ินเก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 
วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
ค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16 จ านวนและร้อยละความตอ้งการของผูน้ าทอ้งถ่ินในการพฒันาชุดการเรียนรู้ 

ความต้องการเกีย่วกบัชุดการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ในท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม 
     บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน    
     อาชีพในทอ้งถ่ิน 
     ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน   
     สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
     ศิลปหตัถกรรมในทอ้งถ่ิน 

 
1 
1 
5 
3 
5 

 
20 
20 

100 
60 

100 
ด้านลกัษณะของชุดการเรียนรู้ 
     มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
     มีภาพและสีสันสวยงาม 
     ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย  
     มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา 
     มีส่ือหลายๆชนิด    
     มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้ 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
     เพลง       
     นิทาน 
      เกม      
     โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 
      แบบฝึกหดั     
      บตัรภาพ 
      แถบประโยคค าถาม    
      CD , DVD 
 

 
2 
5 
3 
3 
5 
2 
1 
2 

 
40 
100 
60 
60 
100 
40 
20 
40 
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 จากตารางท่ี 16 พบว่า  ความต้องการของผูน้ าท้องถ่ินในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้าน

ความรู้ในท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม มีความเห็นสอดคลอ้งกนัคือ  ตอ้งการให้นกัเรียนเรียนรู้เร่ือง 

ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินศิลปหัตถกรรมในทอ้งถ่ิน มากท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

รองลงมาคือ สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และล าดบัสุดทา้ยคือ บุคคล

ส าคญัในทอ้งถ่ิน และอาชีพในทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

ด้านลักษณะของชุดการเรียนรู้ พบว่า ผูน้ าท้องถ่ินต้องการลักษณะของชุดการเรียนรู้

เหมือนกนั คือ   มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีภาพและสีสันสวยงาม ตวัอกัษรมีความ

ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย มีการ์ตูนประกอบเน้ือหามีส่ือหลายๆชนิด และมีแบบฝึกหัดท้ายชุดการ

เรียนรู้ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ พบว่า ผูน้ าทอ้งถ่ินส่วนมากตอ้งการ นิทาน แบบฝึกหัด จ านวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ  เกม     โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) จ านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60 เกม บตัรภาพ  CD , DVD จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ล าดบัสุดทา้ยคือ แถบประโยค 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตอนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ อาชีพผูป้กครองและเคย 

เรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินมาก่อนหรือไม่ 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

สถานภาพและข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
3. เพศ 

ชาย 
 
5 

 
100 

รวม 5 100 
4. ท่านรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินดอนยายหอมมาก่อนหรือไม่ 

เคย 
 

5 
 

100 
รวม 5 100 

5. อาชีพ 
เกษตรกร 

 
5 

 
100 

รวม 5 100 
  

จากตารางท่ี 17 พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  เคยรู้เร่ืองราวใน
ทอ้งถ่ิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 5 คน 
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ตอนท่ี 2 ความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษา เก่ียวกบัชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการ
ชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL วิเคราะห์โดย
ใชส้ถิติค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการพฒันาชุดการ
เรียนรู้ 
ความต้องการเกีย่วกบัชุดการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ในท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม 
     บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน    
     อาชีพในทอ้งถ่ิน 
     ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน   
     สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
     ศิลปหตัถกรรมในทอ้งถ่ิน 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
100 
100 
100 
100 
100 

ด้านลกัษณะของชุดการเรียนรู้ 
     มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
     มีภาพและสีสันสวยงาม 
     ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย  
     มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา 
     มีส่ือหลายๆชนิด    
     มีแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรียนรู้ 
    บตัรภาพ 
    แถบประโยคค าถาม    
    CD , DVD 
 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่า  ความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพฒันาชุดการ

เรียนรู้ ด้านความรู้ในท้องถิ่นต าบลดอนยายหอม มีความเห็นสอดคลอ้งกนัคือ  ตอ้งการให้นกัเรียน

เรียนรู้เร่ือง ศิลปหัตถกรรมในทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน บุคคล

ส าคญัในทอ้งถ่ิน และอาชีพในทอ้งถ่ิน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ด้านลักษณะของชุดการเรียนรู้ พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งการลกัษณะของชุด

การเรียนรู้เหมือนกนั คือ   มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีภาพและสีสันสวยงาม ตวัอกัษร

มีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย มีการ์ตูนประกอบเน้ือหามีส่ือหลายๆชนิด และมีแบบฝึกหัดทา้ย

ชุดการเรียนรู้ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนมากตอ้งการ     เพลง นิทาน 

เกม โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) แบบฝึกหัด  บัตรภาพ  แถบประโยคค าถาม   CD , DVD 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ขั้นตอนที่ 2 การพฒันาและหาประสิทธภิาพชุดการเรียนรู้ 

ผลการพฒันาชุดการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการพฒันาชุดการเรียนรู้ 
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัดอนยายหอม  (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) 
โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การสร้างและพฒันาชุดการเรียนรู้ 2)การประเมินและตรวจสอบชุด
การเรียนรู้ 3) การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้และปรับปรุงแกไ้ชชุดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. ผลการสร้างและพฒันาชุดการเรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนศึกษาความคิดเห็นและขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาชุด 

การเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัดอนยายหอม  (หลวงพ่อ
เงินอุปถมัภ)์ พบวา่ชุดการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึ้น มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ค าน า เป็นการบอกรายละเอียดของชุดการเรียนรู้วา่พฒันาและสร้างขึ้นเพื่ออะไร  
ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้อะไรบ้าง (ชุดท่ี 1 โจทยปั์ญหาการชั่ง (ขอทานกระยาสารท) ชุดท่ี 2 
โจทยปั์ญหาการตวง (ประเพณีขวา้งขา้วเม่า) ชุดท่ี 3 โจทยปั์ญหาการวดั (หัตถกรรมล ้าค่าคือฝาชี) 
และชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูในการพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

2.  วตัถุประสงค ์เป็นการบอกส่ิงท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดผลในแต่ละกิจกรรม 
3. ค าช้ีแจง กล่าวถึงรายละเอียดของรายละเอียดขั้นตอนในการใชชุ้ดการเรียนรู้ทั้ง  

3 ชุด เพื่อใหค้รูสามารถท ากิจกรรมไดถู้กตอ้งและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4. คู่มือส าหรับครู ชุดการเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสม 
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และข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัดอนยายหอม  (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) มีทั้งหมด 3 ชุด คือ ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชั่ง (ข้อมูลท้องถ่ินขอทานกระยาสารท) ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองโจทย์ปัญหาการตวง 
(ขอ้มูลทอ้งถ่ินประเพณีขวา้งขา้วเม่า) ชุดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการวดั (ขอ้มูลท้องถ่ิน
หตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี) ในแต่ละชุดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4.1) ค  าช้ีแจงการใชชุ้ดการเรียนรู้ 4.2) 
แบบทดสอบก่อนเรียน 4.3) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 4.4) แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 10 
แผน  4.5) ใบความรู้ 4.6) ใบงาน 4.7) เฉลยใบงาน 4.8) ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 4.9) แบบทดสอบหลงัเรียน /
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน โดยมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

  4.1) ค  าช้ีแจงการใชชุ้ดการเรียนรู้ กล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนในการ

ใชชุ้ดการเรียนรู้แต่ละชุด เพื่อใหค้รูสามารถท ากิจกรรมไดถู้กตอ้งและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4.2) แบบทดสอบก่อนเรียน ใชท้ดสอบความรู้ของนกัเรียนก่อนการใชชุ้ด 

เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลือก มีจ านวน 20 ขอ้ 
4.3) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใชเ้ฉลยแบบทดสอบความรู้ของ 

นักเรียนก่อนการใช้ชุดเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั เป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 4 

ตวัเลือก มีจ านวน 20 ขอ้ 

4.4) แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน  มีองคป์ระกอบ คือมาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ (ความรู้ ,ทักษะ/กระบวนการ/
กระบวนการคิด ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดง
ความรู้) กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ เกณฑ์การวดัและประเมินผล ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และบนัทึกผลมีรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 -3 เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ (ขอ้มูลทอ้งถ่ินขอทานกระยาสารท) จ านวน 3 ชัว่โมงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี4-6 เร่ือง
โจทยปั์ญหาการตวง (ขอ้มูลทอ้งถ่ินประเพณีขวา้งขา้วเม่า) จ านวน 3 ชัว่โมงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
7-10 เร่ืองโจทยปั์ญหาการวดั (ขอ้มูลทอ้งถ่ินหตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี) จ านวน 4 ชัว่โมง  
   4.5) ใบความรู้ส าหรับครูมีไวใ้หค้รูดูเน้ือหาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมใหน้กัเรียน 

  4.6) ใบเฉลยใบงานมีไวเ้พื่อเฉลยใบงานและใหค้ะแนนของนกัเรียน 
  4.7) ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ในแต่ละชุดจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  

 ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 (ขอ้มูลทอ้งถ่ินขอทานกระยาสารท)  
ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 (ขอ้มูลทอ้งถ่ินประเพณีขวา้งขา้วเม่า) 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 3 (ขอ้มูลทอ้งถ่ินหตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี) 
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  4.8) แบบทดสอบหลังเรียน/เฉลยแบบทดสอบใช้ทดสอบความรู้ของ
นกัเรียนหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 4 
ตวัเลือก มีจ านวน 20 ขอ้ ชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลบัค าตอบ 

5. คู่มือส าหรับนกัเรียน ชุดการเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ 
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี  3 โรงเรียนวัดดอนยายหอม   (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)  ประกอบด้วย 5.1) ค  า ช้ีแจง  5.2) 
แบบทดสอบก่อนเรียน 5.3) ใบความรู้ 5.4) ใบงาน 5.5) นิทานขอ้มูลทอ้งถ่ิน 5.6) แบบทดสอบหลงั
เรียน/เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

5.1) ค  าช้ีแจงการใชชุ้ดการเรียนรู้กล่าวถึงรายละเอียดของรายละเอียด 

ขั้นตอนในการใช้ชุดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ถูกต้องและบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5.2) แบบทดสอบก่อนเรียน ใชท้ดสอบความรู้ของนกัเรียนก่อนการใชชุ้ด 

การเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลือก มีจ านวน 20 

ขอ้ 

5.3) ใบความรู้มีไวใ้หน้กัเรียนหาความรู้เพิ่มเติม 

5.4)  ใบงานใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัหลงัจากศึกษาใบความรู้ 

5.5)  นิทานความรู้ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยขอ้มูลทอ้งถ่ิน เร่ืองขอทาน 

กระยาสารท  เร่ืองประเพณีขวา้งขา้วเม่าและเร่ืองหตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี 

5.6) แบบทดสอบหลงัเรียน/เฉลยแบบทดสอบใชท้ดสอบความรู้ของ 

นกัเรียนหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 4 

ตวัเลือก มีจ านวน 20 ขอ้ ชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลบัค าตอบ 
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2. การประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัน าชุดการเรียนรู้ฉบบัร่าง ทั้งหมด 3 ชุด เสนอต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า หลงัจากนั้นจึงน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ทั้งด้านเน้ือหา ภาษา และวดั
ประเมินผล  ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากับ 1.00  ผลการประเมินชุดการเรียนรู้
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงชุดการเรียนรู้ก่อนน าชุดการเรียนรู้ไปทดลองใช ้ดงัน้ี  

  1. ปรับปรุงเน้ือหา ในชุดการเรียนรู้ทั้ง 3 ชุด ให้มากขึ้น ปรับใบงานและเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และตรงกบัตวัช้ีวดั 

 2.  ปรับปรุงเน้ือหา ขอ้ความในแต่ละชุดใหถู้กตอ้ง  
3.  ปรับปรุงขอ้เฉลยในชุดคู่มือครูใหถู้กตอ้งตามหลกัการของคณิตศาสตร์ 
4.ปรับปรุงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ 

ใหค้รอบคลุมตวัช้ีวดั  
5.  แกไ้ขขนาดของตวัอกัษรใหเ้หมาะสม  
6. ปรับปรุงสีพื้นหลงัในกรอบขอ้ความใหอ่้อนลงเพื่อใหต้วัอกัษรมีความคมชดัขึ้น 
7. ปรับปรุงเกณฑก์ารใหค้ะแนนใหค้รอบคลุมยิง่ขึ้น 
8. ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้เป็นแผนรายชัว่โมง 

 

ขั้นตอนที่3 ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 

 ผลการน าชุดการเรียนรู้ไปจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัน าชุดการเรียนรู้  เร่ือง โจทยปั์ญหาการชั่ง 
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3  ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้กบันักเรียนโรงเรียนวดัดอนยายหอม  (หลวงพ่อ
เงินอุปถมัภ์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 28 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 4 มีนาคม – 19 มีนาคม 2542  รวมเวลาในการทดลองชุดการเรียนรู้ ทั้งหมด 10 ชัว่โมง โดยใช้
เทคนิค KWDL ในการจดัการเรียนรู้ไดจ้ดันกัเรียนเขา้กลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน เก่ง 
1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน  และช้ีแจงวิธีการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ โดยขั้นตอนการ
ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ มีรายละเอียดขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้ ใหค้รูเตรียมแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง  

วดัและกระดาษค าตอบให้เท่ากบัจ านวนนกัเรียน และให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยชุด

การเรียนรู้ แบบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ เวลา 60 นาที  
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2. ด าเนินการใชชุ้ดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่  ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 ชัว่โมง ผูวิ้จยัเตรียมความพร้อมของนกัเรียน ช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีของ

นักเรียนในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ แนะน าขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดย

ละเอียด จดันักเรียนเขา้กลุ่มแบบคละความสามารถ เก่ง  กลาง  อ่อน  กลุ่มละ  4 คน (เก่ง 1 คน, 

กลาง 2 คน,อ่อน 1 คน  ) จากนั้นผูวิ้จยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

1-3 โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด โดยครูต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดขณะจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ หลงัจากท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้ ให้นกัเรียนเก็บชุดการ

เรียนรู้ใส่ซองให้เรียบร้อย จากนั้นบนัทึกผลคะแนนจากการปฏิบติักิจกรรมของชุดการเรียนรู้ตาม

เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

3. ด าเนินการใชชุ้ดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง โจทยปั์ญหาการตวง ผูว้ิจยัเตรียมความพร้อมของ 

นักเรียนแนะน าขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดยละเอียด ให้นักเรียนเขา้กลุ่มเดิม

จากนั้นผูวิ้จัยด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4-6 โดยให้นักเรียน

ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด โดยครูต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หลงัจากท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้ ให้นักเรียนเก็บชุดการเรียนรู้ใส่ซองให้

เรียบร้อย จากนั้นบนัทึกผลคะแนนจากการปฏิบติักิจกรรมของชุดการเรียนรู้ตามเกณฑก์ารวดัและ

ประเมินผล 

4. ด าเนินการใชชุ้ดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง โจทยปั์ญหาการวดั ผูว้ิจยัเตรียมความพร้อมของ 

นักเรียนแนะน าขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดยละเอียด ให้นักเรียนเขา้กลุ่มเดิม

จากนั้นผูวิ้จยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7-10 โดยให้นักเรียน

ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด โดยครูต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หลงัจากท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้ ให้นักเรียนเก็บชุดการเรียนรู้ใส่ซองให้

เรียบร้อย จากนั้นบนัทึกผลคะแนนจากการปฏิบติักิจกรรมของชุดการเรียนรู้ตามเกณฑก์ารวดัและ

ประเมินผล 

5. หลงัจากด าเนินการใชชุ้ดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 ชุดการเรียนรู้แลว้ ไดด้ าเนินการทดสอบ 

แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั เป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 4 ตวัเลือก 

มีจ านวน 20 ขอ้ ชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลบัค าตอบ 
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ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูล

ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 พบว่านกัเรียน

สามารถแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดัได ้โดยสังเกตจากการท ากิจกรรมไดเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

ดงัตารางท่ี 19 

 

ตารางท่ี 19 ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
การหาค่าประสิทธิภาพ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน 
คะแนนรวมใบงานในแต่ละชุดการเรียนรู้ รวมคะแนน

ระหว่าง
เรียน 

Σx 

รวมคะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน 
คะแนน 
Σy 

ชุดท่ี1 ชุดท่ี2 ชุดท่ี3 

50 คะแนน 50 คะแนน 50 คะแนน 

รวม 1,164 1,150 1,143 3,457 462 

(x̅ ) 41.57 41.07 40.82 123.46 16.50 

S.D. 1.26 0.98 1.87 2.90 0.79 

ร้อยละ 83.14 82.14 81.64 82.31 82.50 

ล าดับที่ 1 2 3 - - 
     𝐸1= 82.31                                        𝐸2 = 82.50 

 

จากตารางท่ี19 พบวา่การหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้จากการใชก้บักลุ่ม 

ตวัอย่างนักเรียนโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 

28 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.31/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2  
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ข้ันตอนท่ี 4 ผลการประเมินชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ปัญหาการช่ัง ตวง วัด โดยใช้ส่ือประสมและ

ข้อมูลท้องถิ่นดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 

ผูว้ิจยัไดป้ระเมินผลการใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสม

และขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 โดย 

มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1.การประเมินผลหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือ

ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี3 

 
ตารางท่ี 20ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้  
การทดสอบ N คะแนนเต็ม x̅ S.D. df t-test Sig 
ก่อนเรียน 28 20 11.03 0.83 27 28.93 0.00* 
หลงัเรียน 28 20 16.50 0.79 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ โดย

ผลการเรียนรู้หลงัการใช้ชุดการเรียนรู้( x̅  = 16.50 , S.D.= 0.79 ) สูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนใช้ชุด
การเรียนรู้  (x̅  = 11.03 , S.D.= 0.83) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมติ
ฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1ท่ีก าหนดไว ้
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ตารางท่ี 21 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัใช้
ชุดการเรียนรู้มีเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 
 

การ
ทดสอบ 

N 
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

x̅  (S.D.) คิด
เป็น

ร้อยละ 

df t-test Sig 
 

หลงัเรียน 28 20 16.50 0.79 82.50 27 3.33 0.002* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 21 พบวา่ การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทย ์ปัญหาการชัง่  
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 16.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 คิดเป็นร้อยละ 82.50 และเม่ือ
เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80  พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 3 
             
  ตารางท่ี 22 คะแนนพฒันาการความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั หลงั 
เรียนท่ีวดัด้วยทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองโจทย ์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3เทียบเกณฑร้์อยละ 40 
 

ค่าเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 
ก่อนเรียน 
(เต็ม 20) 

คะแนนเฉลีย่ 
หลงัเรียน 
(เต็ม 20) 

คะแนน
ความ
แตกต่าง 

คะแนน
พฒันาการ 

แปลผล 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ค่าเฉล่ีย 11.03 16.50 5.47 63.80 ผา่นเกณฑ ์ - 

 
จากตารางท่ี 22 พบวา่ การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองโจทย ์ปัญหาการ 

ชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองเร่ืองโจทย ์ปัญหาการชั่ง 
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ตวง วดั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ จากคะแนน
พฒันาการดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น มีคะแนน
พฒันาการเพิ่มขึ้นเฉล่ีย ร้อยละ 63.80 ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 40 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ท่ี 4 
 

ตารางท่ี 23แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค 
KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ข้อค าถาม x̅ (S.D.) ความหมาย ล าดับ 

ด้านเน้ือหา     

1. เน้ือหาและใบงานในชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมี

ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

มากขึ้น  

2.50 0.63 ปานกลาง 2 

2. เน้ือหาละใบงานในชุดการเรียนรู้มีสีสันสวยงาม 2.71 0.46 มาก 1 

รวม 2.60 0.51 มาก 1 

ด้านบรรยากาศ     

3 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

2.75 0.44 มาก 1 

4 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

2.35 0.73 ปานกลาง 2 

5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียน 

2.17 0.77 ปานกลาง 3 

รวม 2.42 0.60 ปานกลาง 3 
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ตารางท่ี 23 แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค 
KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถาม x̅ (S.D.) ความหมาย ล าดับ 

ด้านกจิกรรมการเรียน     

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  2.67 0.47 มาก 2 

7. กิ จกรรมการ เรียน รู้ ส่ ง เส ริม ให้ นั ก เรียน ได้

แลกเปล่ียนความรู้ความคิดดว้ยตนเอง 

2.28 0.71 ปานกลาง 3 

8. ชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั มากขึ้น 

2.78 0.41 มาก 1 

รวม 2.58 0.48 มาก 2 

รวมทุกด้าน 2.53 0.52 มาก  

 
จากตารางท่ี 23 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 3 จ านวน 28 คน หลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 พบว่านกัเรียนมีความความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.53 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52  อยู่ในระดบัมาก ยอมรับสมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 
5 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้น 
ด้านเน้ือหา (x̅ = 2.60, S.D.=0.51 ) ล าดับท่ี 2 ด้านกิจกรรมการเรียน (x̅= 2.58, S.D.=0.48 ) และ
ล าดบัท่ี3 ดา้นบรรยากาศ (x̅= 2.42, S.D.= 0.48 ) เม่ือเป็นพิจารณารายดา้น เรียงล าดบัไดด้งัน้ี  
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ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นเน้ือหา ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยชุด

การเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมาก (x̅ = 2.60, S.D.=0.51 ) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นเน้ือหาละใบงานในชุดการเรียนรู้มีสีสันสวยงาม (x̅ = 2.71และ S.D.= 0.46) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั 
มากขึ้น (x̅= 2.50 และ S.D. = 0.63) ตามล าดบั 

ล าดบัท่ี 2 คือดา้นกิจกรรมการเรียน ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการ 
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน
ยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง  (x̅ = 2.58, 
S.D.=0.48)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ชุดการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโจทย์
ปัญหาการชั่ง ตวง วดั มากขึ้น (x̅= 2.78 และ S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา      (x̅ = 2.67 และ S.D. = 0.47) และกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ความคิดด้วยตนเอง  (x̅= 2.28 และ S.D. = 0.71) 
ตามล าดบั 

ล าดบัท่ี 3 ดา้นบรรยากาศ ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการ 
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน
ยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดบัปานกลาง (x̅ = 2.42,S.D.= 
0.60 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม (x̅= 2.75, S.D.= 0.44 ) รองลงมาคือบรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม (x̅ = 2.35, S.D.= 0.73 )  ล าดบัสุดทา้ยคือบรรยากาศของการเรียนท า
ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน (x̅= 2.17, S.D.= 0.77 ) 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. การวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ 
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)โดยมีแบบแผนการวิจยัแบบ The One 
Group Pretest – Posttest Design  การวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการพฒันาชุดการเรียนรู้ 2)การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ 3) การ
ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้ โดยมีวตัถุประสงคก์าร
วิจยั ดงัน้ี  1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง 
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 4)  เพื่อประเมินผลชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง 
ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 4.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 
วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัใช้ชุดการเรียนรู้    4.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
80  4.3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสม
และขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
คะแนนพฒันาการหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 40 4.4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ ทั้งหมด 2 ห้อง จ านวน 
54 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3/2 จ านวน 28 คนของ
โรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถมัภ)์ ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
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ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ดว้ยวิธีจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีดงัน้ี 1) เคร่ืองมือศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาชุดการ
เรียนรู้  ได้แก่  แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนและแบบสัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ ผูน้ าทอ้งถ่ิน 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ ชุดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน จ านวน 10 ชั่วโมง และ 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x̅ ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test One sample test และแบบ Dependent และ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจยัดงักล่าว ปรากฏผลการวิจยั ดงัน้ี 
1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั  

โดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูน้ า
ทอ้งถ่ิน  พบว่า  ตอ้งการให้นักเรียนเรียนรู้เร่ือง ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินและศิลปหัตถกรรมใน
ทอ้งถ่ิน ลกัษณะของชุดการเรียนรู้ มีเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีภาพและสีสันสวยงาม 
ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา มีส่ือหลายๆชนิดและมีแบบฝึกหัด
ท้ายชุดการเรียนรู้ ด้านส่ือท่ีใช้คือมี นิทาน แบบฝึกหัด เกม โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 
นอกจากนั้นผูวิ้จยัไดส้อบถามความตอ้งการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 54 คนใน
การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ พบวา่ ดา้นความรู้ในทอ้งถ่ินต าบลดอนยายหอมนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ 
เร่ืองศิลปหัตถกรรมในทอ้งถ่ินและประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน ตอ้งการให้ชุดการเรียนรู้มีภาพและ
สีสันสวยงาม มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา มีส่ือหลายๆชนิดและมีแบบฝึกหัดทา้ยชุดการเรียนรู้  ส่ือท่ี
ใชต้อ้งการเกม แบบฝึกหดั นิทาน โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 

2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดย 
ใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  3 พบว่า ชุดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้ น ประกอบด้วย ค าน าของชุดการเรียนรู้ 
วตัถุประสงคก์ารใชชุ้ดการเรียนรู้   คู่มือครู (ค าช้ีแจงในการใชชุ้ดการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน เฉลยใบงาน แบบทดสอบ
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หลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย (ค าช้ีแจง  แบบทดสอบก่อนเรียน 
ใบความรู้ ใบงาน นิทานขอ้มูลทอ้งถ่ิน แบบทดสอบหลงัเรียน) โดยชุดการเรียนรู้ประกอบดว้ย 3 ชุด 
ไดแ้ก่ ชุดการเรียนรู้ท่ี1 เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ (ขอทานกระยาสารท) ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองโจทย์
ปัญหาการตวง (ประเพณีขวา้งขา้วเม่า)  ชุดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการวดั (หัตถกรรมล ้าค่า
คือฝาชี) โดยมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small 
Group Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 70.81/72.78 ผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
(Field Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.20/82.35ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ8์0/80 ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

3. ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัได้
น าชุดการเรียนรู้ไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนวดัดอนยายหอม  (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 28 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ด้วยวิธีจบั
สลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม – 
19มีนาคม 2542 รวมเวลาในการทดลองชุดการเรียนรู้ ทั้งหมด 10 ชัว่โมง วนัละ 1 ชัว่โมง ผลการ
ทดลองใชพ้บว่า  นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดัมากขึ้น  มีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม เม่ือทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.31/82.50 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 80/80 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

4.การประเมินผลชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่  

4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขข้อ้ท่ี 1 โดยผลการเรียนรู้หลงัการใช้
ชุดการเรียนรู้สูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ี
ก าหนดไว ้ 

4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองโจทย ์ปัญหาการชัง่ ตวง วดั โดย 
ใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้พบวา่สูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 80 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 3 

4.3 ผลพฒันาการของผูเ้รียนหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้  
ร้อยละ 40 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 3 
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4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
จ านวน 28 คน หลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสม
และข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDLส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
พบว่านกัเรียนมีความความพึงพอใจการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดย
ใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยระดับมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้นเน้ือหา  ล าดบัท่ี 2 ดา้นกิจกรรมการเรียน และ
ล าดบัท่ี 3 ดา้นบรรยากาศ  
  

อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDLส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี   

ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้ พบว่า ชุดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารประกอบการสอนท่ีผูว้ิจยั
สร้างขึ้นท่ีประกอบดว้ยส่ือการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค ์
ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มยอ่ย  มีค าแนะน าในการใชเ้พื่อช่วยในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีองคป์ระกอบ
คือ ค าน า วตัถุประสงค ์ค าช้ีแจงการใช ้และ คู่มือครู ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ 
แบบบันทึกการประเมินช้ินงาน  เกณฑ์การวดัและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบคือ ค าน า 
วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจงการใช้ และ คู่มือครู ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบ
บนัทึกการประเมินช้ินงาน  เกณฑ์การวดัและประเมินผลโดยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา การสร้างชุด
การเรียนรู้มีขั้นตอนคือ  1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั
เก่ียวกบัการสร้างชุดการเรียนรู้  2) การพฒันาชุดการเรียนรู้ 3) การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 4) ขั้น
ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ท่ีพฒันาขึ้น  ซ่ึงในการสร้างชุดการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเรียนเอง โดยการใชแ้หล่งความรู้จากส่ือ หรือ 
วิธีการต่างๆ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการเสริมแรง
บวกท่ีท าให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจท่ีไดท้ าถูกหรือคิดถูก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัยงค ์พรหมวงศ์
และคณะ(2533:25) และ Kemp and Dayton (Kemp and Dayton ,1985)  ในการจดัการเรียนรู้จะช่วย
ให้ผูเ้รียนนั้นมีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยเองและเรียนรู้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  
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อีกทั้งชุดการเรียนร้ังช่วยลดบทบาท ของครูผูส้อน ท าให้ครูผูส้อนมีเวลาดูแลนกัเรียนมากขึ้น ช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนครู ครูคนอ่ืนสามารถสอนแทนได ้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ เพราะเน้ือหาวิชาอยู่
ในชุดการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ เปิดโอกาและให้นกัเรียนศึกษาดว้ยตนเองตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้น
ชุดการเรียนรู้ ตามความสามารถ ความสนใจและความถนดัของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ชัยยงค์ พรหมวงษ์  (2533:21) ท่ีกล่าวว่า ชุดการเรียน รู้ ช่วยให้ครูผู ้สอนถ่ายทอดเน้ือหาท่ี
สลบัซบัซ้อนให้เขา้ใจรวดเร็วขึ้น เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง    ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจต่อผูส้อน ในกรณีขาดครู ครูคนอ่ืน
สามารถสอนแทนได้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เพราะเน้ือหาวิชาอยู่ในชุดการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ ครู
สอนแทนไม่ตอ้งเตรียมตวัมาก  

ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และหลกัสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอม ( หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์ )  จากการวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอม 
ดว้ยแบบวิเคราะห์เอกสารพบว่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึง
เป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (หลกัสูตรการแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 : 1 ) ในการจดัการเรียนการสอนไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้ไวท้ั้งหมด 8 กลุ่มสาระ แต่สาระท่ี
ช่วยพัฒนาผู ้เรียน ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพราะตามธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร์ ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ 
แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม   นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ   คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 54) เช่นเดียวกับ  ( ยุพิน พิพิธกุล ,2539 : 2-3 )ท่ีกล่าวว่า  
คณิตศาสตร์เป็นตวัสร้างให้เกิดความเขา้ใจเร็วขึ้น อีกทั้งยงัเป็นวิชาท่ีสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาความคิดและเกิดทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้  โดยเฉพาะการแกปั้ญหา เพราะในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ลว้นมีปัญหาต่างๆ
เขา้มา ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เขา้มาช่วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการ
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แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืน  ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     และจากโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ของ
หลกัสูตรโรงเรียนวดัดอนยายหอม เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัตรงกบัตวัช้ีวดัท่ี ค2.2 ป.3/1 และ ค6.1   
ป.3/1 – ป.3/5 

ผลการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนครูผูส้อนคณิตศาสตร์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาและผูน้ าท้องถ่ิน เก่ียวกับชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 โรงเรียนวดัดอนยายหอม( หลวงพ่อเงินอุปถมัภ์) พบว่าดา้นความรู้ในทอ้งถ่ินต าบลดอนยาย
หอมนักเรียนตอ้งการเรียนรู้ เร่ืองศิลปหัตถกรรมในท้องถ่ินและประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ตามแนว
พระราชด าริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้จดัการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์
พระบรมราชินีนาถ  โดยก าหนดจดักิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ตามแนว
พระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ”  โดยให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัด
กิจกรรมดงักล่าว อาทิ ประวติัความเป็นมาของชุมชน วดั ตลาด วิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง จากผูรู้้ จากเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ มาประมวลเป็นความรู้  จะช่วยให้นักเรียน เกิดความภูมิใจในชาติและทอ้งถ่ินของ
ตนเอ  (ศธ04058/3751 : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1) เช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี3 พ.ศ.  2553) มาตรา 7 
กระบวนการเรียน รู้ต้องปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีความภู มิใจในความเป็นไทย ส่งเส ริม
ศิลปวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และ 
มาตรา 27 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ในวรรค
หน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  นอกจากน้ีลกัษณะของ
ชุดการเรียนรู้ต้องการให้ชุดการเรียนรู้มีภาพและสีสันสวยงาม มีการ์ตูนประกอบเน้ือหา มีส่ือ
หลายๆชนิดและมีแบบฝึกหัดทา้ยชุดการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัยงค์ พรหมวงศ ์
(2533: 117) , วิจิตต ์มากมีทรัพย ์  (2550 : 45 )และ พนารัตน์ ศรีปัญญากร (2553:46) ท่ีวา่  
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ชุดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยส่ือผสมหลายๆอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค ์ผูเ้รียน
สามารถเรียนได้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เพื่อช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว  ้ส่ือท่ีใช้ตอ้งการเกม แบบฝึกหัด นิทาน 
โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) ดงัท่ี กิดานันท์ มลิทอง    (2531 : 81–82) กล่าวไวว้่า ส่ือประสม
เป็นส่ิงช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจเน้ือหา
บทเรียนท่ียุ่งยากซับซ้อนไดง้่ายขึ้น สามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั 

  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 
วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ไดพ้ฒันามาจากการ
สังเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงได้ชุดการเรียนรู้จ านวน 3 ชุด คือ ชุดท่ี 1 โจทยปั์ญหาการชัง่ (ขอทานกระยา
สารท) ชุดท่ี 2 โจทยปั์ญหาการตวง (ประเพณีขวา้งขา้วเม่า) ชุดท่ี 3 โจทยปั์ญหาการวดั (หัตถกรรม
ล ้าค่าคือฝาชี) แต่ละชุดการเรียนรู้มีองค์ประกอบต่อไปน้ีคือ ค าน า วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจง คู่มือครู 
ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน  ชุดการเรียนรู้จ านวน 3 ชุด  ค าช้ีแจง 
แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ เฉลยใบความรู้ ข้อมูลท้องถ่ิน 
แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบ คู่มือนักเรียนประกอบดว้ย ค าช้ีแจง  แบบทดสอบก่อน
เรียน ใบความรู้ ใบงาน  นิทานขอ้มูลทอ้งถ่ิน  แบบทดสอบหลงัเรียน นอกจากนั้นชุดการเรียนรู้ยงั
ไดน้ าส่ือประสมมาช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุน้ให้นักเรียนยากเรียนรู้ ทั้ง ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอน
ยายหอมท่ีมีภาพวาดและเน้ือหาเป็นนิทาน ใบความรู้ ใบงาน เกม โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 
สีสันประกอบในขอ้ความ  ซ่ึงสร้างความสนใจให้นักเรียนเป็นอย่างดี ท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
มากยิ่งขึ้น  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 พบว่ามีประสิทธิภาพกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว ้80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 70.81/72.78 เน่ืองจากใบงานแต่ละชุดมีโจทยท่ี์ยากเกินไป  มีการพิมพ์
ค  าถามผิด มีรูปภาพและสีสันไม่น่าสนใจ ขอ้มูลท้องถ่ินเป็นเน้ือเร่ืองให้อ่านมากท าให้ผูเ้รียนไม่
อยากอ่านและน าไปสร้างโจทยปั์ญหาไดไ้ม่ดี นักเรียนบางคนท าชุดการเรียนรู้ไม่เสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด และการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.20/82.35ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 แสดงว่าชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะ นกัเรียนให้
ความร่วมมือในกิจกรรม ปรับโจทยปั์ญหาใหง้่ายขึ้น ปรับปรุงภาษาท่ีใช ้แกไ้ขค าท่ีพิมพผิ์ด ตกหล่น
ให้ถูกตอ้ง เพิ่มรูปภาพสีสันของใบงานให้น่าสนใจ ปรับปรุงขอ้มูลทอ้งถ่ินจากท่ีเป็นเน้ือเร่ือง ให้
เป็นนิทานมีภาพวาดประกอบ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
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ผู ้เช่ียวชาญแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซ่ึงสอดคล้องกับ วารุณี  ภิรมย์เมือง 
(2554:102) การพฒันาชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เร่ืองการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.17/84.17 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 และ
สอดคลอ้งกบั วิจิตต์ มากมีทรัพย ์(2550: 138) การพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ืองพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ
ในทอ้งถ่ินส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดค้่าประสิทธิภาพ 83.23/83.27 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้80/80 
 ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสม
และขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไป
ใช้ในการจัดการเรียน รู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม  (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 28 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  พบว่านักเรียนมีความรู้
ความแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั ไดดี้ขึ้น  มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
กลุ่ม มีความสนุกสนาน  เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีเน้ือหาท่ีไม่ยากเกินไป มีสีสัน มี
บรรยากาศการสอนดึงดูดความสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยุพิน พิพิธกุล ( 2561:49-50) ท่ีกล่าวว่า ควร
สอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก สอนให้สัมพนัธ์กบัความคิดรวบรวมในเร่ืองท่ีเป็นหมวดหมู่เขา้
ดว้ยกนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดแ้ม่นย  ามากขึ้น เปล่ียนวิธีสอนไม่ให้ซ ้ าซากน่าเบ่ือหน่าย ครูควร
สอนใหส้นุกและน่าสนใจ อาจมีบทกลอน เกม เพลง การเล่านิทาน ท าภาพประกอบ การ์ตูน เป็นตน้ 
ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีท าได ้ ลงมือปฏิบติัจริงและประเมินการปฏิบติัจริง ผูส้อนควรจะมี
อารมณ์ขนั เพื่อช่วยใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนน่าเรียนยิง่ขึ้น   

ผลการประเมินการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่  
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดการเรียนรู้พฒันาขึ้นจากความ
ตอ้งการและความสนใจของนักเรียน เน้ือหาในชุดการเรียนรู้เป็นเร่ืองในทอ้งถ่ินท่ีนักเรียนสนใจ  
ในชุดการเรียนรู้มีค าช้ีแจงเพื่อให้นักเรียนได้ทราบขั้นตอนในการศึกษาชุดการเรียนรู้ นักเรียนได้
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม มีส่ือท่ีหลากหลาย  ท าให้นกัเรียนกระตือรือร้นและมีความสนใจเรียน
ยิ่งขึ้ น จึงส่งผลให้หลังการใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้  
สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ บงัอร อาจวิชัย (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง
เพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนก่อนและ
หลงัใช้ชุดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยหลงัการใช้ชุดการ
เรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้ นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั พรรณี ทองสุกใส (2550) 
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ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ืองทศันธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการ
เรียนรู้เร่ืองทศันธาตุส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนหลงัเรียนแตกต่างกนั อย่างมี
นยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้พบวา่สูงกวา่เกณฑ ์ 
ร้อยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ท่ี 3 เป็นเพราะว่าวิธีสอนแบบเทคนิค KWDL เป็นวิธีสอนท่ีให้ผูเ้รียนวิเคราะห์โจทยปั์ญหาเป็น
ล าดับขั้นตอน มีการทบทวนความรู้เดิม มีการเร้าความสนใจด้วยเกม มีขั้นฝึกทกัษะโดยการท า
แบบฝึกหัด และสรุปเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากยิ่งขึ้น วชัรา เล่าเรียนดี (2548:165)  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
สุจิตรา ศรีสละ (2554) ท่ีศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค K-W-D-L เร่ืองโจทยปั์ญหาอสมการ
เชิงเส้น ตวัแปรเดียวท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  และการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนด้วยเทคนิค K-W-D-L เร่ืองโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี3 สูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการ วิจยัพบว่า
พฒันาการของผูเ้รียนหลังใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง โดยใช้ส่ือประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โดย
นกัเรียนมีคะแนนพฒันาการเพิ่มขึ้นเฉล่ีย ร้อยละ69.34  ตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 
4   การใช้ชุดการเรียนรู้ ท าให้ครูผูส้อนมีเวลาดูแลนักเรียนมากขึ้น เพราะเน้ือหาวิชาอยู่ในชุดการ
เรียนรู้เรียบร้อยแลว้ เปิดโอกาและให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นชุดการ
เรียนรู้ ตามความสามารถ ความสนใจและความถนดัของตนเอง  ซ่ึงแนวคิดสอดคลอ้งกบั กาญจนา 
เกียรติประวติั (2533:61-62) 

ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่านักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบั
เทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ยอมรับสมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 5 เน่ืองจากชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั มากขึ้น เน้ือหาละใบงานในชุดการเรียนรู้มีสีสันสวยงาม 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท าให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่มและท าให้
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นุชนาถ สอนสง (2549) นกัเรียนมีความ
คิดเห็นว่าชุดการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสรุปและ
เขา้ใจบทเรียนไดง้่ายขึ้นเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และนกัเรียนมีความสามารถในการสร้าง
แผนผงัมโนทศัน์หลกัมโนทศัน์รองมโนทศัน์ย่อยไดอ้ยูใ่นระดบัดีมาก  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง โดยใชส่ื้อประสม
และข้อมูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีน้ี และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ัง
ต่อไป ดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

- ควรน าชุดการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นการน า 
ขอ้มูลทอ้งถ่ินมาใช้ในการแก้โจทยปั์ญหา การชัง่ ตวง วดั และสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จากผลการศึกษาความพึงพอใจพบวา่นกัเรียนมีความความพึงพอใจการเรียนดว้ย 
ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใช้ส่ือประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดับคะแนนความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก   ดังนั้ นครูควรพัฒนาชุดการเรียนรู้ในหน่วยอ่ืนๆเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัดา้นการใชชุ้ดการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร่วมกบั
การใช้ส่ือทางเทคโนโลยี เช่น วิดีทศัน์ clip เพื่อให้สอดคลอ้งกับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทย์
ปัญหากบัวิธีการสอนอ่ืนๆ เช่นวิธีสอนแบบสสวท. วิธีสอนแบบแผนผงัตน้ไม ้5 ขั้น วิธีสอน วิธี
สอนแบบโพลยา วิธีสอนแบบเอสเอสซีเอส  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
ได ้ 

 
 
 



 

รายการอ้างอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

Cardareiil , S. M. ( 1973). Individualized Instruction Progrogramed and Material Englewood Cliffs. New Jersey: 
Educational Technology. 

Delo, D. A. (1997). Using Multimedi Technology to Integrate the Teaching of High School  
              Mathematics.” (CD-ROM). Columbia: Doctoral Dissertation University. 
Kemp , J. E. N. Y. (1985). The Instructional Design Process: Harper & Row. 
เบญจพร สว่างศรี. (2554). การพฒันาชุดการเรียนรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบ 
               การเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. (เพื่อความสมบูรณ์

แห่งปริญญศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต ( หลกัสูตรและการสอน)บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2526 ). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช. 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2533). เทคโนโลยีการสอน:การออกแบบและพฒันา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์
             โอเดียนสโตร์. 
กรมวิชาการ. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2)พ.ศ. 
               2545และพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรไทย. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพค์ุรุสภา. 
กาญจนา เกรียติประวติั. (2533). นวตักรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  
              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ. 
กิดานนัท ์มลิทอง. (2531). เทคโนโลยีร่วมสมยั. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
กิดานนัท ์มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีร่วมสมยั ( 2 ed.). กรุงเทพฯ: เอดิสัน. 
กิดานนัท ์มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม. กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
                อรุณการพิมพ.์ 
จนัทร์จิรา ชาวบา้นเกาะ. (2553). การพฒันาชุดส่ือประสม เร่ือง ระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวิต  
                กลุ่มสาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4. (วิทยานิพนธ์คุรุศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน), มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี,  
ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ (2525). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการสอนระดบัมธัยมศึกษาหน่วยท่ี 
             11-15. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ามเจริญพานิชย.์ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2528). นวตักรรมการศึกษาในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสารการสอน . 

กรุงเทพฯ: ยไูนเตด็โปรดกัชัน่. 
ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ ( 2523). นวตักรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ยไูนเตด็โปรดกัชัน่. 
ชัยยงค์ พรหมวงษ์และคณะ. (2540). เอกสารการชุดวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา เล่มท่ี1 หน่วยท่ี 1-5. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2558). 80 นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (6 ed.). นนทบุรี: พีบาลานซ์ดีไซด์

แอนดป์ร้ินติ้ง. 

 



  

 

166 

 

ชยัศรี วาสบุญมา. เอกสารหลกัสูตรทอ้งถ่ินภูมิปัญญาพ้ืนบา้นดอนยายหอมเรียบเรียงโดยกลุ่มสาระ 
              การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2หลวงพ่อเงเงินอนุสรณ์. นครปฐม. 
ดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ. (2552). การพฒันาแบบฝึกการแกโ้จทยปั์ญหาอตัราส่วนและร้อยละโดยใช ้
ข้อมูลท้องถ่ิน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั ), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
นุชนาถ สอนสง. (2549). การพฒันาชุดการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ เร่ืองบรรยากาศ ส าหรับ 
              นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการ

นิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
บงัอร อาจวิชยั. (2550). การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองเพศศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 
               (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย) , 

มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
บุญเก้ือ ควรหาเวช. (2530). นวตักรรมการศึกษา (3 ed.). กรุงเทพฯ:: เจริญวิทยก์ารพิมพ.์ 
บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542). นวตักรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยั 
               ศรีนครินวิโรฒ. 
บุญเก้ือ ควรหาเวช. (2542). นวตักรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยั 
              ศรีนครินวิโรฒ. 
บุญเก้ือ ควรหาเวช. (2543). นวตักรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: หจก.เอสอาร์พร้ินดิ้ง. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2561). การพฒันาการสอน (2 ed.). กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
บุญรัตน์ ฐิตยานุรักษ.์ (2553). การพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาการบวกส าหรับ 
              นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดยิ้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดยใชเ้ทคนิค 

STAD ร่วมกับKWDL. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  

พนารัตน์ ศรีปัญญากร. (2553). การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผูเ้รียนชั้น 
             มธัยมศึกษาตอนตน้. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศบณัฑิต

วิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
พนิดา จารยอ์ุปการะ. (2551). การพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการ

นิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั ), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
ยพุิน พิพิธกุล. (2561). การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. . กรุงเทพฯ โรงพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 
 
 
 

 



  

 

167 

 

วรรณา ทองเหลา้. (2551). การพฒันาชุดส่ือประสมท่ีส่งเสริมการอ่านสะกดค า เร่ืองโรงเรียนตน้ไม ้ 
             ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
             เทคโนโลยีการศึกษา ), มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  
วชัรา เล่าเรียนดี. (2548). เทคนิคและยทุธวิธีพฒันาทกัษะการคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั. นครปฐม: 

โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร. 
วารุณี ภิรมยเ์มือง. (2554). การพฒันาชุดส่ือประสม เร่ืองการใชอ้ินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร ส าหรับ 
              นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. ( วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา หลกัสูตรและการ

นิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
วิจิตต ์มากมีทรัพย.์ (2550). การพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ือง พืชสมุนไพรเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ส าหรับ 
              นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ 
               การนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
ศิริชยั  กาญจนวาสี. (2532). มิติใหม่ของการวิจยัทางการศึกษา. วารสารวิธีวิทยาการวิจยั.  
ศิริพฒัน์ คงศกัด์ิ. (2550). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองเวลาของ 
             นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล และการจดัการเรียนรู้ตามแนว 

สสวท. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ  
               บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั. (2559). การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล. วารสาร 
              ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2559, 65-75.  
สมพิศ กอบจิตติ. (2548). การพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ืองกฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจ าวนัโดยใชข้อ้มูล 
              ท้องถ่ินส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
สัทธา สืบดา. (2545). การพฒันาชุดการสอนเร่ืองโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  
             ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร

และการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
สิริพร ทิพยค์ง. (2545). หลกัสูตรและการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบนัคุณภาพวิชาการ. 
สุจิตรา ศรีสละ. (2554). ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เร่ืองโจทยเ์ร่ืองโจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปร

เดียวท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการมธัยมศึกษา  

               บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  
 
 
 
 

 



  

 

168 

 

อรพินท์ สุวรรณลพ. (2546). การสร้างชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหาบทประยุกต ์
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. (วิทยานิพนธ์คุรุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ส านกับณัฑิตศึกษา), สถาบนัราชภฏัเชียงราย,  

องัสนา ศรีสวนแตง. (2555). การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ของนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)ร่วมกับเทคนิค KWDL. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
อจัฉรา เจตบุตร (2554). การพฒันาบทเรียนส่ือประสม เร่ือง การเขียนสะกดค า ส าหรับนกัเรียนชั้น 
             ประถมศึกษาปีท่ี 4. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิต

วิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
อาภา พูลขวญั. (2554). การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกนัโรค  
              ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร

และการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
 

 

 



 

  

 

 

 

 

(Cardareiil  1973; Delo, 1997; Kemp 1985; เบญจพร สว่างศรี, 2554; ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2526 2533; กรมวิชาการ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; กาญจนา เกรยีติประวตัิ, 2533; กิดานันท์ มลิทอง, 2531; .  กิดานันท์ มลิทอง, 2536; กิดานันท์ มลิทอง, 2548; จันทร์จิรา ชาวบ้านเกาะ, 2553; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2525, 2528, 2523; ชัยยงค์ พรหมวงษ์และคณะ, 2540; ชัยวฒัน์ 

สุทธิรตัน์ 2558; ชัยศรี วาสบุญมา; ดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ, 2552; นุชนาถ สอนสง, 2549; บงัอร อาจวิชัย, 2550; บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2530; บุญเกื้อ ควรหาเวช 2542; บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542, 2543; บุญชม ศรีสะอาด, 2561; บุญรัตน์ ฐิตยานุรักษ์, 2553; พนารตัน์ ศรีปัญญากร, 2553; พนิดา จารย์อปุการะ, 2551; ยุพิน พพิิธกุล, 2561; วรรณา ทองเหล้า, 2551; วัชรา 

เล่าเรียนดี, 2548; วารุณี ภิรมย์เมือง, 2554; วิจิตต์ มากมีทรัพย์, 2550; ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2532; ศริิพฒัน์ คงศักด์ิ, 2550; ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, 2559; สมพศิ กอบจิตติ, 2548; สัทธา สืบดา, 2545; สิรพิร ทิพย์คง, 2545; สุจิตรา ศรีสละ, 2554; อรพินท์ สุวรรณลพ, 2546; อังสนา ศรีสวนแตง, 2555; อัจฉรา เจตบุตร 2554; อาภา พูลขวัญ, 2554) 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

                                                                                      รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพชุดกจิกรรมการเรียนรู้และความสอดคล้องของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ประธานสาขาวิชาหลกัสูตรการสอนและการนิเทศ 

                                                                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์                ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาอาจารย์สาขาวิชาหลกัสูตร                                 
                                                                    ศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                                                    มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 ผศ. สาธิต จันทรวินิจ  ผู้เช่ียวชาญด้านวัดประเมินผลข้าราชการบ านาญ 

(อดีต) อาจารย์ประจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 

                                 - ตวัอยา่งชุดการเรียนรู้ (คู่มือครู คู่มือนกัเรียน) 
         - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียน (หลงัเรียน) 

         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
                                               - ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
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คู่มือครู 
ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์
ปัญหาการช่ัง ตวง วัด 

 

นางสาวอนิศา  เนตรเกื้อกูล 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 



  

 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 

ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ

ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการ

จดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั  ซ่ึงประกอบไปดว้ย ชุดการ

เรียนรู้ จ  านวน 3 ชุด ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 โจทยปั์ญหาการชัง่ (ขอทานกระยาสารท) 
ชุดท่ี 2 โจทยปั์ญหาการตวง (ประเพณีขวา้งขา้วเม่า) 
ชุดท่ี 3 โจทยปั์ญหาการวดั (หตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี) 
ชุดการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึนน้ีหวงัวา่จะเป็นประโยชนต่์อ

นกัเรียนและครูในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
 

อนิศา เนตรเก้ือกลู 
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                      วัตถุประสงค์ 

วตัถุประสงค ์ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหา

การชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ิน

ดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ

แกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
สร้างโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
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1. ศึกษาคู่มือครูและอ่านค าช้ีแจงเก่ียวกบัการใช้ชุดการเรียนรู้แต่ละชุดให้เขา้ใจ เพื่อ

เตรียมการสอนตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

2. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนอย่างละเอียดเพื่อเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการ

เรียนการสอนตามท่ีระบุไวใ้นแผนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3. ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ ให้ด าเนินการทดสอบ

ความรู้ความเขา้ใจด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง โจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั 

จ านวน 20 ขอ้ เวลา 60 นาที และหลงัการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 ชุดแลว้ 

น าแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบความรู้ของนกัเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้

ก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 

4. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้ ท่ี 1-3 

 

ค าช้ีแจงส าหรับครูในการใชชุ้ดการเรียนรู้ท่ี 1-3 
เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่  ตวง  วดั 
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คู่มือครู 

ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาการช่ัง ตวง วัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง โจทย์ปัญหาการช่ัง 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(ข้อมูลท้องถิ่นเร่ืองขอทานกระยาสารท) 

 

โดย 

นางสาวอนิศา  เนตรเก้ือกูล 

โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ค าชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้ 

             ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
                           (ขอทานกระยาสารท) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 2.2     แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
        ตัวชี้วัด 

มฐ. ค 2.2 ป.3/1   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การชัง่  การตวง  
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
        ตัวชี้วัด    
 มฐ. ค 6.1 ป.3/1 ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
  มฐ. ค 6.1 ป.3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มฐ. ค 6.1 ป.3/3  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มฐ. ค 6.1ป.3/4ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 

และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
มฐ. ค 6.1 ป.3/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั

ศาสตร์อ่ืน ๆ 
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 ก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้ ใหค้รูเตรียมแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 

วดั  และกระดาษค าตอบใหเ้ท่ากบัจ านวนนกัเรียน และใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ย

ชุดการเรียนรู้ จ านวน 20 ขอ้ เวลา 60 นาที 

 การใชชุ้ดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 3 จ านวน 3 ชัว่โมง โดยครูผูส้อนมีบทบาทดงัน้ี 

1. ศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 -3  และคู่มือนกัเรียนชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  
โจทยปั์ญหาการชัง่ ใหเ้ขา้ใจโดยละเอียด 

2. เตรียมความพร้อมของนกัเรียน โดยครูช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนในการ 
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 

3. เตรียมชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง โจทยปั์ญหาการชัง่ ทั้งฉบบัคู่มือครูและฉบบั 
คู่มือนกัเรียนใหพ้ร้อม และแนะน าขั้นตอนการใชชุ้ดการเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบโดยละเอียด  

4. จดันกัเรียนเขา้กลุ่มแบบคละความสามารถ เก่ง  กลาง  อ่อน  กลุ่มละ  4 คน 
 (เก่ง 1 คน, กลาง 2 คน,อ่อน 1 คน  ) 

5. จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-3 โดยใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 
ค าสั่งอยา่งเคร่งครัด โดยครูตอ้งก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ดขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

6. หลงัจากท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนเก็บชุดการ 
เรียนรู้ใส่ซองใหเ้รียบร้อย 

7. บนัทึกผลคะแนนจากการปฏิบติักิจกรรมของชุดการเรียนรู้ตามเกณฑก์ารวดัและ 
ประเมินผล 
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ช่ือ.........................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี.............. 

จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีท าให้ถูกต้อง (10 คะแนน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงานที่ 1 การช่ัง  

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีท า 

1. วนัจนัทร์พี่ซ้ือขา้วเม่ามา 4 กิโลกรัม 6 ขีด วนัองัคารซ้ือมาเพิ่มอีก  
1 กิโลกรัม 7 ขีด รวมสองวนัพี่ซ้ือขา้วเม่ามาเท่าไร (2.5 คะแนน) 

1. โจทยต์อ้งการทราบอะไร (0.5 คะแนน) 
 รวมสองวนัพี่ซ้ือขา้วเม่ามาเท่าไร 

2. โจทยบ์อกน ้าหนกัของอะไรใหบ้า้ง  (0.5 คะแนน) 
 น ้าหนกัขา้วเม่าของวนัจนัทร์และน ้าหนกัขา้วเม่าของวนั
องัคาร 
3. วนัจนัทร์พี่ซ้ือขา้วเม่ามาเท่าไร (0.5 คะแนน) 

 4 กิโลกรัม 6 ขีด  
4. วนัองัคารซ้ือมาเพิ่มอีกเท่าไร (0.5 คะแนน) 

1 กิโลกรัม 7 ขีด 

5. จะหาน ้าหนกัของขา้วเม่าทั้งสองวนัไดโ้ดยวิธีใด (0.5 คะแนน) 
  วิธีบวก 
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(2.5 คะแนน) 

วิธีท า     กิโลกรัม  ขีด 

วนัจนัทร์พี่ซ้ือขา้วเม่ามา         4                              6 

วนัองัคารซ้ือมาเพิ่มอีก         1                              7 

รวมสองวนัพี่ซ้ือขา้วเม่ามา        5                  13 

    หรือ           6                               3 

ตอบ รวมสองวนัพี่ซ้ือขา้วเม่ามา 5กิโลกรัม 13 ขีด หรือ 6 กิโลกรัม 3 ขีด

  

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

+ 0.5 
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2. พีข่อทานกระยาสารทไดท้ั้งหมด 5 กิโลกรัมคร่ึง น าไปแบ่งใหเ้พื่อนขา้ง

บา้น  7 ขีด พี่เหลือกระยาสารทก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด (2.5 คะแนน)  

1. โจทยต์อ้งการทราบอะไร (0.5 คะแนน) 
 พี่เหลือกระยาสารทก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด 

2. โจทยบ์อกน ้าหนกัของอะไรใหบ้า้ง  (0.5 คะแนน) 
 กระยาสารทท่ีพี่ขอทานมาไดก้บักระยาสารทท่ีแบ่งให้
เพื่อนบา้น 

3. พี่ขอทานกระยาสารทไดท้ั้งหมดเท่าไร (0.5 คะแนน) 
 5 กิโลกรัมคร่ึง 

4. พี่น าไปแบ่งใหเ้พื่อนขา้งบา้นท่าไร (0.5 คะแนน) 

7 ขีด 

5. จะหาน ้าหนกัของขา้วเม่าทั้งสองวนัไดโ้ดยวิธีใด (0.5 คะแนน) 
  วิธีลบ 

 

เฉลยใบงานที่ 1 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีท า (ต่อ) 
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วิธีท า     กิโลกรัม  ขีด 

พี่ขอทานกระยาสารทไดท้ั้งหมด                5                              5 

น าไปแบ่งใหเ้พื่อนขา้งบา้น                                         7 

พี่เหลือกระยาสารท                      4                             8 

 

ตอบ พี่เหลือกระยาสารท 4 กิโลกรัม 8 ขีด  

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
- 
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 K 
 

W 
 

D 
 

L 
 

 
โจทย์บอกอะไรมา

ให้บ้าง 
 

 
โจทย์ต้องการให้หา

อะไร และจะ
แก้ปัญหาอย่างไร 

 
การด าเนินการแก้ปัญหา 

 
การเสนอผลการ

แก้ปัญหาและค าตอบ 

 

 

ใบความรู้ การช่ัง 
เร่ือง 

การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน 
KWDL 
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ตวัอยา่งเช่น 
  
 
 

K 

โจทย์บอก

อะไรมาให้บ้าง 

W 

โจทย์ต้องการให้

หาอะไร และจะ

แก้ปัญหา

อย่างไร 

D 

การด าเนินการแก้ปัญหา 

L 

การเสนอผล

การแก้ปัญหา

และค าตอบ 

ส่ิงที่โจทย์บอก
มาให้ 
-ป้าแจ๋วซ้ือถั่ว
ลิสงมา 7 
กิโลกรัม 3 ขีด 
- แบ่งไปกวน
กระยาสารท 5 
กิโลกรัม 5 ขีด 

ส่ิงที่โจทย์
ต้องการทราบ 
คือ 
-ป้าแจ๋วเหลือถั่ว
ลิสง กี่กิโลกรัมกี่
ขีด 
วิธีแก้ปัญหาคือ  
-น าถั่วลิสงที่ป้า
แจ๋วมี หักออก
ด้วยส่วนที่แบ่ง
ไปกวนกระยา
สารท 

วิธีการแก้ปัญหาคือ วิธีลบ 
วิธีท า                                         กิโลกรัม        ขีด 
ป้าแจ๋วซ้ือถั่วลิสงมา                         7               3 
แบ่งไปกวนกระยาสารท                  5               5 
ป้าแจ๋วเหลือถั่วลิสง                          1               8 

ค าตอบที่ได้คือ 
-ป้าแจ๋วเหลือ
ถั่วลิสง 
1 กิโลกรัม 8 
ขีด 

ป้าแจ๋วซ้ือถัว่ลิสงมา 7 กิโลกรัม 3 ขีด แบ่งไปกวนกระยาสารท 5 กิโลกรัม 5 ขีด ป้าแจ๋วเหลือถัว่ลิสง 

ก่ีกิโลกรัมก่ีขีด 

- 

ใบความรู้ การช่ัง 

เร่ือง 

การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน 

KWDL 
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ช่ือ.................................................................................................ช้ัน..............เลขท่ี.......................... 

ค าชี้แจง : ให้หาค าตอบจากโจทย์ต่อไปนี้  (ข้อละ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แม่ซ้ือกะทิมากวนกระยาสารท 7 กโิลกรัม 3 ขีด  ใช้ไป 5 กิโลกรัม 7 ขีด แม่เหลือ

กะทิกีก่โิลกรัม 

 

เฉลยใบงานที่ 2 

โจทย์ปัญหาการช่ัง 

1.1 โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) (2 คะแนน) 
ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  
- แม่ซ้ือกะทิมากวนกระยาสารท 7 กโิลกรัม 3 ขีด (1 คะแนน) 
- ใช้ไป 5 กโิลกรัม 7 ขีด (1 คะแนน) 

1.1 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (2 คะแนน) 
    ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  แม่เหลือกะทิกีก่โิลกรัม (1 คะแนน) 

       วิธีแก้ปัญหา คือ เอากะทิท่ีแม่มีหักออกจากกะทิท่ีแม่ใช้ไป (1 คะแนน) 
1.2 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) (5 คะแนน) 

วิธีการแก้ปัญหา คือ วิธีการลบ (1 คะแนน) 
วิธีท า      กโิลกรัม        ขีด   

แม่ซ้ือกะทิมากวนกระยาสารท                         7                 3  
 0.5  ใช้ไป                                   5                 7 
 0.5  แม่เหลือกะทิ                                                           1                 6 

1.4  เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)          
  ค าตอบที่ได้คือ แม่เหลือกะทิ 1 กโิลกรัม 6 ขีด 
 

 0.5 

- 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 0.5 
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2. บ้านของฉันใช้ถั่วลสิง 4 กิโลกรัม 3 ขีด บ้านคุณยายใช้ถั่วลสิง 3กโิลกรัม 4 ขีด  บ้านของฉันและคุณยาย

ใช้ถั่วลสิงรวมกนัเท่าใด 

2.1 โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) (2 คะแนน) 
ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  
- บ้านของฉันใช้ถั่วลสิง 4 กโิลกรัม 3 ขีด  (1 คะแนน) 
- บ้านคุณยายใช้ถั่วลสิง 3กิโลกรัม 4 ขีด  (1 คะแนน) 

2.2 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (2 คะแนน) 
- ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  บ้านของฉันใช้ถั่วลสิง มากกว่าบ้านคุณยายเท่าใด 

 (1 คะแนน) 
       วิธีแก้ปัญหา คือ เอาถั่วลิสงของท่ีบ้านรวมกบัถั่วลสิงบ้านยาย  (1 คะแนน) 

2.3 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) (5 คะแนน) 
วิธีการแก้ปัญหา คือ วิธีการบวก   (1 คะแนน) 

วิธีท า      กโิลกรัม   ขีด       

บ้านของฉันใช้ถั่วลสิง            4    3  

               บ้านคุณยายใช้ถั่วลิสง             3                     4 

              บ้านของฉันและคุณยายใช้ถั่วลสิงรวมกัน           7                     7 
2.4   เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)            
  ค าตอบที่ได้คือ บ้านของฉันและคุณยายใช้ถั่วลสิงรวมกนั 7 กโิลกรัม 7 ขีด 

 

 0.5 

 0.5 

 0.5  0.5 

 0.5  0.5 

+ 0.5 
0.5 



  

 

188 

 

 

ขอทานกระยาสารท 
การขอทานกระยาสารทน้ีเป็นประเพณีของชาวดอนยายหอมมีขึ้นมาเม่ือใดไม่ปรากฏแน่

ชัด ขอทานกระยาสารทน้ีเป็นการเล่นสนุกสนานของชาวดอนยายหอมกระท าการในวาระการ
ท าบุญวนัสารทไทย หรืองานบุญกลางเดือนสิบนั้นเอง เน่ืองจากการท าบุญวนัสารทไทยนั้นอยู่
ในช่วงนาปีพอดี และค่อนขา้งมีปริมาณน ้ ามาก บางพื้นท่ีจะมีน ้ าท่วมขงั ดงันั้นการสัญจรโดยทัว่ไป
ในระยะเวลาดังกล่าวมีความจ าเป็นตอ้งใช้เรือเป็นพาหนะ ทุกบ้านตอ้งมีเรือเพื่อใช้เป็นพาหนะ
ส าหรับเดินทางภายในหมู่บา้นการท าบุญในวนัสารทไทย  

ชาวต าบลดอนยายหอมนั้นจะมีการท าบุญเหมือนกบัวนัพระใหญ่ทัว่ทัว่ไปคือพระสงฆท์ุก
รูปท่ีจ าพรรษาอยู่ท่ีวดัดอนยายหอมตอ้งลงศาลาการเปรียญเพื่อให้ญาติโยมไดท้ าบุญตกับาตรและ
ถวายอาหารคาวหวานไดอ้ย่างสะดวกและทัว่ถึงกนั ในการท าบุญวนัสารทไทยจุดมุ่งหมายนั้นเป็น
การท าบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของพ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษท่ี
เสียชีวิตไปแลว้  

ชาวบา้นดอนยายหอมเกือบทุกหลงัคาเรือนจะจดัเตรียมท าขนมกระยาสารทตั้งแต่จดัเตรียม
ขา้วส าหรับต าขา้วเม่า เตรียมขา้วส าหรับคัว่ขา้วตอก เตรียมคัว่ถัว่งา หลงัจากไดว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมแลว้ก็จะก็ด าเนินการท าขนมกระยาสารทกระยาสารทท่ีท าไดน้ี้จะน าไปถวายพระ เพื่อเป็น
การท าบุญในวนัรุ่งขึ้นซ่ึงเป็นวนัท าบุญวนัแรกของชาวบา้นดอนยายหอมซ่ึงปกติแลว้จะจดัท าบุญ
เป็นเวลา 2 วนัหลงัจากท าบุญแลว้จะน ากระยาสารทส่วนหน่ึงไปให้ญาติผูใ้หญ่หรือบุคคลท่ีเคารพ
นบัถือและในคืนของการท าบุญกระยาสารทเสร็จส้ินนั้นเองจะเป็นคืนท่ีมีการขอทานกระยาสารท
ในช่วงระยะเวลานั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้รือเป็นพาหนะ 

การเดินทางการขอทานกระยาสารทก็เช่นเดียวกนัการเตรียมตวัเล่นตามประเพณีน้ีจะเร่ิม
ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. จะมีการนัดหมายเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการขอทานกระยาสารท ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยทีมงานประมาณ 7-9 คน (ขึ้นอยู่กบัขนาดของเรือท่ีบรรทุกสมาชิก) พร้อมไมพ้าย 
กะละมงัส าหรับใส่กระยาสารท เคร่ืองดนตรีอาทิ ป่ี กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง เม่ือถึงเวลาประมาณ 
19.00 น. การขอทานกระยาสารทก็จะเร่ิมขึ้น ส าหรับสมาชิกท่ีเขา้ร่วมขบวนการมีขอ้ก าหนดวา่ตอ้ง

 

ข้อมูลท้องถ่ินเร่ืองขอทานกระยาสารท 
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แต่งตวัให้เหมือนขอทานให้มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ท่ีใส่ตอ้งเก่าและขาด สวมหมวกสักหลาดท่ีเก่าและ
ขาดปิดบงัใบหนา้ บางคนแต่งหนา้ใหเ้หมือนคนพิการมีแผลเป็น  

หลงัจากเตรียมพร้อมแลว้สมาชิกทุกคนก็จะลงนั่งในเรือบริเวณท่ีหัวเรือจะมีกะละมงัใบ
ใหญ่ส าหรับรองรับกะยาสารทท่ีชาวบ้านเขาให้เป็นทาน เม่ือเตรียมของเส ร็จเรียบร้อยแล้วการ
ขอทานก็เร่ิมขึ้นพร้อมทั้งขึ้นเรือเขา้ไปเทียบท่ีท่าน ้ าหรือบนัไดบา้นพร้อมกบัการท าเพลงขอทานไป
ดว้ย ถา้บา้นใดมีลูกสาวก็จะร้องเพลงเก้ียวหรือเพลงจีบสาว เม่ือชาวบา้นไดย้นิเสียงตีกลองร้องเพลง
ก็จะรู้กนัเป็นนยัอยูแ่ลว้วา่ ในวนัน้ีจะมีการขอทานกระยาสารทก็จะเตรียมตดักระยาสารทใส่ขนัหรือ
ภาชนะอ่ืนๆเตรียมตวัไวล้่วงหนา้ เม่ือเรือขอทานไปถึงท่าน ้ าหนา้บา้นหัวหนา้ทีมก็จะร้องเพลงแหล่ 
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเพณีไทยหรือเพลงลูกทุ่งอ่ืนๆ ส่วนเจา้ของบา้นท่ีเรือขอทานภายมาเทียบก็จะ
น ากระยาสารทมาให้ทาน โดยใส่ลงในกะละมงัหัวเรือ บางบา้นอาจจะมีการเล่นหยอกเยา้ดว้ยการ
ตกัน ้ าสารให้เปียกเล็กน้อยพอเป็นพิธี ในขณะท่ีเจา้ของบา้นก าลงัให้ทานกระยาสารทนั้นหัวหน้า
คณะขอทานจะตอ้งให้ศีลให้พรเจา้ของบา้นดว้ย เป็นบทกลอนหรือร้องเป็นเพลงแหล่ขอบคุณหรือ
อวยพรก็ได ้ส าหรับ การขอทานกระยาสารทนั้นจะท าไม่นานพอไดเ้ล่นสนุกประมาณซกั 3 - 4 ทุ่มก็
จะเลิกและน ากระยาสารทท่ีไดม้ากินร่วมกนั พร้อมทั้งน าส่วนหน่ึงไปแบ่งให้คนจนในหมู่บา้นท่ีไม่
สามารถท ากระยาสารทไดมี้โอกาสกินดว้ย 
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วิธีการท าขนมกระยาสารท 
อุปกรณ์ 

• กระทะ เตา ฟืน แบบพิมพท่ี์ใส่กระยาสารท ถุงพลาสติก ยางรัด มีด 
• เคร่ืองปรุง (ส่วนผสม) 
• กะทิ 5 กิโลกรัม น ้าตาลปีบ 7 กิโลกรัม 
• แบะแซ 7 กิโลกรัม ถัว่ลิสง 15 กิโลกรัม 
• งา 2 กิโลกรัม ขา้วตอก 0.5 กิโลกรัม 
• ขา้วเม่า 3 กิโลกรัม 

วิธีการท ากระยาสารท 
1. น าถัว่ลิสงไปคัว่ใหสุ้ก กะเทาะเปลือกออกใหห้มด และคลึงใหถ้ัว่แตกออกเป็นซีก 
2. น างาไปคัว่ใหสุ้ก มีสีเหลืองอ่อนและหอม 
3. น ากะทิ น ้าตาลปีบ แบะแซ ใส่ในกระทะท่ีตั้งไฟตามส่วนผสมดงักล่าว แลว้เคี่ยวให้เขา้

กนั โดยเคี่ยวประมาณ 1 ชัว่โมง 
4. น าถัว่ลิสงคัว่ งาคัว่ ขา้วเม่า ขา้วตอก ใส่คนไปแลว้คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั โดยใชไ้ฟอ่อน ๆ 

เม่ือส่วนผสมต่าง ๆ เขา้กนัดีแลว้ ใหย้กกระทะลง 
5. ตกัใส่แบบพิมพ ์ตามแบบท่ีเราตอ้งการหรือใส่ถุงพลาสติกเลยก็ได ้แลว้แต่ความตอ้งการของ 

ตลาด แต่ส่วนมากจะตกัใส่แบบพิมพ ์และตดัเป็นช้ิน ๆ เล็ก ๆ เพื่อสะดวกในการรับประทาน           
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ช่ือ..............................................................................ช้ัน....................................เลขท่ี...................... 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการช่ัง จากข้อมูลท้องถิ่นเร่ืองขอทานกระยาสารท และหา

ค าตอบตามขั้นตอน KWDL พร้อมแสดงวิธีท า (ค าตอบขึน้อยู่กบัโจทย์ท่ีนักเรียนตั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงานที่ 3 

โจทย์ปัญหาการช่ัง 

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

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

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

(2 คะแนน) 

1.1  โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) ( 1 คะแนน) 
ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  

- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 
- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 

              1.2 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (1 คะแนน) 
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  .................................................................. (0.5 คะแนน) 

วิธีการแก้ปัญหา คือ ...................................................................................... (0.5 คะแนน) 
1.3 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) (5 คะแนน)  

วิธีแก้ปัญหา คือ.............................. (1 คะแนน) 
 

วิธีการแก้ปัญหา คือ .......................... 
        
  

 
1.4 เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)          

 ค าตอบที่ได้คือ ..................................................................................................................... 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

(2 คะแนน) 

1.1  โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) ( 1 คะแนน) 
ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  

- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 
- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 

              1.2 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (1 คะแนน) 
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  .................................................................. (0.5 คะแนน) 

วิธีการแก้ปัญหา คือ ...................................................................................... (0.5 คะแนน) 
1.3 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) (5 คะแนน)  

วิธีแก้ปัญหา คือ.............................. (1 คะแนน) 
 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
 1.4 เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)          

 ค าตอบที่ได้คือ ..................................................................................................................... 
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คู่มือนกัเรียน 

ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

นางสาวอนิศา  เนตรเกื้อกูล 

โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ค าน า 

ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชั่ง ตวง วดั โดยใช้ส่ือ

ประสมและขอ้มูลท้องถ่ินดอนยายหอม ร่วมกับเทคนิค KWDL 

ส าห รับนั ก เรียนชั้ นประถม ศึกษาปี ท่ี 3  ผู ้ วิ จัยจัดท า ข้ึน ใช้

ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั  

ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 

KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึน จ านวน 3 ชุด 

ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 โจทยปั์ญหาการชัง่ (ขอทานกระยาสารท) 
ชุดท่ี 2 โจทยปั์ญหาการตวง (ประเพณีขวา้งขา้วเม่า) 
ชุดท่ี 3 โจทยปั์ญหาการวดั (หตัถกรรมล ้าค่าคือฝาชี) 
 

ผูวิ้จยัหวงัวา่ ส่ือชุดการเรียนรู้ท่ีผูวิ้จยัจดัท าข้ึนน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อนกัเรียนและครูในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการ
ชัง่ ตวง วดั 

อนิศา เนตรเก้ือกูล 

 



  

 

195 

 

                      วัตถุประสงค์ 

วตัถุประสงค ์การพฒันาชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์

ปัญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ิน

ดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการแก้

โจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 

2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
สร้างโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั 
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คู่มือนักเรียน 

ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาการช่ัง ตวง วัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง โจทย์ปัญหาการช่ัง 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

(ข้อมูลท้องถิ่นเร่ืองขอทานกระยาสารท) 

 

โดย 

นางสาวอนิศา  เนตรเกื้อกูล 

โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
            (ขอทานกระยาสารท) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 2.2     แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
        ตัวช้ีวัด 

มฐ. ค 2.2 ป.3/1   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การชัง่  การตวง  
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง  ๆทางคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
        ตัวช้ีวัด    
 มฐ. ค 6.1 ป.3/1 ใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
  มฐ.ค6.1ป.3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มฐ. ค 6.1 ป.3/3  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

มฐ. ค 6.1ป.3/4ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

มฐ. ค 6.1 ป.3/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

           

 

 

 

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
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ช่ือ......................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี................. 

จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีท าให้ถูกต้อง (10 คะแนน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วนัจนัทร์พี่ซ้ือขา้วเม่ามา 4 กิโลกรัม 6 ขีด วนัองัคารซ้ือมาเพิ่มอีก  

1 กิโลกรัม 7 ขีด รวมสองวนัพี่ซ้ือขา้วเม่ามาเท่าไร (2.5 คะแนน) 

1.โจทยต์อ้งการทราบอะไร (0.5 คะแนน) 
 …………………………………………….. 

2.โจทยบ์อกน ้าหนกัของอะไรใหบ้า้ง  (0.5 คะแนน) 
 ……………………………………………. 
3.วนัจนัทร์พี่ซ้ือขา้วเม่ามาเท่าไร (0.5 คะแนน) 

 …………………………………………… 
4.วนัองัคารซ้ือมาเพิ่มอีกเท่าไร (0.5 คะแนน) 

…………………………………………… 

5.จะหาน ้าหนกัของขา้วเมา่ทั้งสองวนัไดโ้ดยวิธีใด (0.5 คะแนน) 
 ……………………………………………. 
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(2.5 คะแนน) 

วิธีท า  

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................
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2. พีข่อทานกระยาสารทไดท้ั้งหมด 5 กิโลกรัมคร่ึง น าไปแบ่งใหเ้พื่อนขา้ง

บา้น  7 ขีด พี่เหลือกระยาสารทก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด (2.5 คะแนน)  

1.โจทยต์อ้งการทราบอะไร (0.5 คะแนน) 
 ........................................................................... 

2.โจทยบ์อกน ้าหนกัของอะไรใหบ้า้ง  (0.5 คะแนน) 
 ............................................................................ 
3.พี่ขอทานกระยาสารทไดท้ั้งหมดเท่าไร (0.5 คะแนน) 

 ............................................................................ 
4.พี่น าไปแบ่งใหเ้พื่อนขา้งบา้นท่าไร (0.5 คะแนน) 

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

5.จะหาน ้าหนกัของขา้วเมา่ทั้งสองวนัไดโ้ดยวิธีใด (0.5 คะแนน) 
 ............................................................................ 
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(2.5 คะแนน) 

วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................
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K 
 

W 
 

D 
 

L 
 

 
โจทย์บอกอะไร

มาให้บ้าง 
 

 
โจทย์ต้องการให้หา

อะไร และจะ
แก้ปัญหาอย่างไร 

 
การด าเนินการ
แก้ปัญหา 

 
การเสนอผลการ

แก้ปัญหาและค าตอบ 

ใบความรู้ 

เร่ือง 

การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน 

KWDL 
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ตวัอยา่งเช่น 
  
 
 

 

K 
โจทย์บอก

อะไรมาให้บ้าง 

W 
โจทย์ต้องการให้
หาอะไร และจะ
แก้ปัญหาอย่างไร 

D 
การด าเนินการแก้ปัญหา 

L 
การเสนอผล
การแก้ปัญหา
และค าตอบ 

ส่ิงที่โจทย์บอก
มาให้ 
-ป้าแจ๋วซ้ือถั่ว
ลิสงมา 7 
กิโลกรัม 3 ขีด 
- แบ่งไปกวน
กระยาสารท 5 
กิโลกรัม 5 ขีด 

ส่ิงที่โจทย์
ต้องการทราบ 
คือ 
-ป้าแจ๋วเหลือถั่ว
ลิสง กี่กิโลกรัมกี่
ขีด 
วิธีแก้ปัญหาคือ  
-น าถั่วลิสงที่ป้า
แจ๋วมีหักออก
จากที่แบ่งไป
กวนกระยาสารท 
 

วิธีการแก้ปัญหาคือ วิธีลบ 
วิธีท า                                         กิโลกรัม        ขีด 
ป้าแจ๋วซ้ือถั่วลิสงมา                         7               3 
แบ่งไปกวนกระยาสารท                  5               5 
ป้าแจ๋วเหลือถั่วลิสง                          1               8 

ค าตอบที่ได้คือ 
-ป้าแจ๋วเหลือ
ถั่วลิสง 
1 กิโลกรัม 8 
ขีด 

ป้าแจ๋วซ้ือถัว่ลิสงมา 7 กิโลกรัม 3 ขีด แบ่งไปกวนกระยาสารท 5 กิโลกรัม 5 ขีด ป้าแจ๋วเหลือถัว่ลิสง 

ก่ีกิโลกรัมก่ีขีด 

ใบความรู้ 

เร่ือง 

การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน 

KWDL 

- 
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ช่ือ......................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี................. 

ค าชี้แจง : ให้หาค าตอบจากโจทย์ต่อไปนี้  ข้อละ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที ่2 การช่ัง 

โจทย์ปัญหาการช่ัง 

แม่ซ้ือกะทิมากวนกระยาสารท 7 กโิลกรัม 3 ขีด  ใช้ไป 5 กิโลกรัม 7 ขีด แม่เหลือกะทิกี่

กโิลกรัม 

 1.1 โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) (2 คะแนน) 

ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

1.2 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (2 คะแนน) 

    ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  ................................................................... 

       วิธีแก้ปัญหา คือ ...................................................................................... 

1.3 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) ( 5คะแนน) 

วิธีการแก้ปัญหา คือ……………………………………………………. 

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

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

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

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

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

1.4  เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)            

  ค าตอบที่ได้คือ............................................................................ 
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2.บ้านของฉันใช้ถั่วลสิง 4 กิโลกรัม 3 ขีด บ้านคุณยายใช้ถั่วลสิง 3กโิลกรัม 4 ขีด  บ้านของฉันใช้ถั่ว

ลสิง มากกว่าบ้านคุณยายเท่าใด 

2.1 โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) (2 คะแนน) 

ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

2.2 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (2 คะแนน) 

    ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  ................................................................... 

       วิธีแก้ปัญหา คือ ...................................................................................... 

2.3 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) (5 คะแนน) 

วิธีการแก้ปัญหา คือ……………………………………………………. 

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

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

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

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

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

2.4  เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)          

    ค าตอบที่ได้คือ ............................................................................................  
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ช่ือ......................................................................................................ช้ัน...................เลขท่ี................. 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการช่ัง จากข้อมูลท้องถิ่นเร่ืองขอทานกระยาสารท และหา

ค าตอบตามขั้นตอน KWDL พร้อมแสดงวิธีท า (ค าตอบขึน้อยู่กบัโจทย์ท่ีนักเรียนตั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

..... 

(2 คะแนน) 
1.1  โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) ( 1 คะแนน) 

ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  
- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 
- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 

              1.2 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (1 คะแนน) 
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  .................................................................. (0.5 คะแนน) 

วิธีแก้ปัญหา คือ ...................................................................................... (0.5 คะแนน) 
1.4 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) (5 คะแนน)  

วิธีการแก้ปัญหา คือ.............................. (1 คะแนน) 
 

วิธีการแก้ปัญหา คือ .......................... 
        
  

 
1.4 เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)          

 ค าตอบที่ได้คือ ..................................................................................................................... 
 

 

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

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

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

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

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

. 

เฉลยใบงานที่ 3 การช่ัง 

โจทย์ปัญหาการช่ัง 
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2..................................................................................................................................................

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

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

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

 

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

(2 คะแนน) 

1.1  โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง (K) ( 1 คะแนน) 
ส่ิงท่ีโจทย์บอกมาให้ คือ  

- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 
- ......................................................................... (0.5 คะแนน) 

              1.2 โจทย์ต้องการทราบอะไรและวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร (W) (1 คะแนน) 
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ  .................................................................. (0.5 คะแนน) 

วิธีแก้ปัญหา คือ ...................................................................................... (0.5 คะแนน) 
1.4 การด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา (D) (5 คะแนน)  

วิธีการแก้ปัญหา คือ.............................. (1 คะแนน) 
 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
 1.4 เสนอผลการแก้ปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา (L) (1 คะแนน)          

 ค าตอบที่ได้คือ ..................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

เร่ืองโจทย์ปัญหาการช่ัง (ขอทานกระยาสารท)   เวลา 1 ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 2.2     แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
        ตัวชี้วัด 

มฐ. ค 2.2 ป.3/1   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การชัง่  การตวง 
        มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
             ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์       
              กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
        ตัวชี้วัด    
 มฐ. ค 6.1 ป.3/1ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

   มฐ. ค 6.1 ป.3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มฐ. ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
1.  อธิบายขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่  (K) 

 2.  แสดงขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่   และหาค าตอบได ้(P) 
 3.  มีความกระตือรือร้นในการเรียน (A)  

สาระส าคญั 
 การแกโ้จทยปั์ญหา โดยเรียงล าดบัตามขั้นตอน จะท าให้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งและรวดเร็วขึ้น 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ความรู้ 

      การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่   
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2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  
      การใหเ้หตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบติั  การแกปั้ญหา 
 3.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
        มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

1. นกัเรียนทบทวนเร่ือง  การชัง่ และความสัมพนัธ์ของหน่วยน ้าหนกั โดยดูขอ้ค าถามจาก
โปรแกรมน าเสนอ (Power Point)  ดงัน้ี 

-   กะทิหนกั 3 กิโลกรัม 4 ขีด กะทิหนกัเท่ากบัก่ีขีด (34 ขีด) 

      -   ถัว่ลิสงหนกั 5400 กรัม ถัว่ลิลงหนกัก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด (5 กโิลกรัม 4 ขีด) 

      -   น ้าตาลปีบหนกั 470 ขีด น ้ าตาลปีบหนกัก่ีกิโลกรัม (47 กโิลกรัม) 

      -   งาหนกั 3 กิโลกรัม 9 ขีด งาหนกักี่ขีด (39 ขีด) 

- 1 กิโลกรัม เท่ากบัก่ีขีด (10 ขีด) 
 - 1 ขีด เท่ากบัก่ีกรัม (100 กรัม) 
 - 1 กิโลกรัมเท่ากบัก่ีกรัม (1,000 กรัม) 
2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ขั้นสอน 

            1.ครูใหน้กัเรียนดูอ่านขอ้ความบอกน ้าหนกัจากแถบประโยค  แลว้ใหห้าน ้าหนกั จากโจทยท่ี์
ครูถาม ดงัน้ี 

   - ถัว่ลิสงและน ้าตาลปีปหนกัรวมกนัเท่าไร ( 6 กิโลกรัม) 
 - งาและขา้วตอกหนกัรวมกนัเท่าไร  (2.5 กิโลกรัม) 
 - งาและและถัว่ลิสงหนกัรวมกนัเท่าไร (3.7  กิโลกรัม) 
 - ถัว่ลิสงหนกัมากกวา่ขา้วตอกเท่าไร ( 5 ขีด) 
 - น ้าตาลปีบหนกักวา่งาเท่าไร ( 1 กิโลกรัม 8 ขีด) 
2. ครูใหน้กัเรียนดูค าถามจากโปรแกรมน าเสนอ (Power Point)แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนั

วิเคราะห์โจทย ์  โดยการตอบค าถาม  
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        คุณยายกวนกระยาสารท 5 กโิลกรัม 3 ขีด แบ่งไปท าบุญ 2 

กโิลกรัม 5 ขีด คุณยายเหลือกระยาสารทกีก่โิลกรัมกีข่ีด 

1. โจทยต์อ้งการทราบอะไร  (คุณยายเหลือกระยาสารทก่ีกิโลกรัมก่ีขีด) 
2. โจทยบ์อกน ้าหนกัของอะไรใหบ้า้ง  (กระยาสารทท่ีคุณยายท าและกระยาสารทท่ี

คุณยายแบ่งไปท าบุญ) 
3. คุณยายกวนกระยาสารทเท่าไร  (5 กิโลกรัม 3 ขีด) 
4. คุณยายแบ่งกระยาสารทไปท าบุญเท่าไร (2 กิโลกรัม 5 ขีด) 
5. จะหาวา่น ้าหนกัของกระยาสารทท่ีเหลือเท่ากบัเท่าไรไดโ้ดยวิธีใด  (วิธีลบ) 

3. ครูเขียนแสดงวิธีท าบนกระดานใหน้กัเรียนดู  ดงัน้ี 
 

 

 

 

4. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน (เก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  อ่อน 1 คน) แลว้ให้
นกัเรียนเล่นเกม “หาค าตอบ” โดยมีกติกาดงัน้ี  

- ครูให้ตวัแทนกลุ่มจบับตัรโจทยปั์ญหาในกล่อง จ านวน 4 ขอ้ ขึ้นมาท่ีละ 1 ขอ้  
แลว้อ่านใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนฟัง เม่ือฟังจบสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัหาค าตอบ ลงในกระดาษท่ีครูแจกให ้
ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน กลุ่มไหนมีคะแนนมากท่ีสุดกลุ่มนั้นชนะและมาแลก
ของรางวลั 

5. นักเรียนร่วมกันศึกษาชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองขอทานกระยาสารท โดยศึกษาค าช้ีแจง 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้   และท าใบงาน 1 ซ่ึงหากนกัเรียนสงสัยไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 

ข้ันสรุป 

นกัเรียนทบทวนเร่ือง  ความสัมพนัธ์ของหน่วยน ้าหนกั อีก 1 รอบ 

- 1 กิโลกรัม เท่ากบัก่ีขีด (10 ขีด) 
 - 1 ขีด เท่ากบัก่ีกรัม (100 กรัม) 

วิธีท า              กิโลกรัม      ขีด 
 คุณยายกวนกระยาสารท     5  3  
 แบ่งไปท าบุญ      2  5 
 คุณยายเหลือกระยาสารท     2 8 
ตอบ   คุณยายเหลือกระยาสารท ๒  กิโลกรัม  ๘  ขีด 

- 
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 - 1 กิโลกรัมเท่ากบัก่ีกรัม (1,000 กรัม) 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. โปรแกรมน าเสนอขอ้ค าถาม (Power Point) 
2. บตัรภาพ 
3. บตัรโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัน ้าหนกั/เกมหาค าตอบ 
4. ชุดการเรียนรู้เร่ือง ขอทานกระยาสารท 
5.ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาและแสดงวิธีท า 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.วิธีการวดัและประเมิน 
  1.1 ตรวจจากใบงาน  

2. เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 
  2.1 แบบประเมินใบงาน   
เกณฑ์การประเมิน 

การวิเคราะห์โจทย์  (5 คะแนน)  มี  2  ข้อ  ข้อละ  2.5  คะแนน 
- เติมข้อมูลการวิเคราะห์โจทย์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง  5  แห่ง 
- เติมข้อมูลการวิเคราะห์โจทย์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง  4  แห่ง 
- เติมข้อมูลการวิเคราะห์โจทย์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง  3  แห่ง 
- เติมข้อมูลการวิเคราะห์โจทย์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง  2  แห่ง 
- เติมข้อมูลการวิเคราะห์โจทย์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง  1  แห่ง 
- เติมข้อมูลการวิเคราะห์โจทย์ลงในช่องว่างไม่ถูกต้องเลย 

การแสดงวิธีท า (5 คะแนน)  ม ี 2  ข้อ  ข้อละ  2.5  คะแนน 
- (วิธีการตรวจให้คะแนนดูในเฉลยใบงานคู่มือครู) 

 
=    2.5 คะแนน 
=    2 คะแนน 
=    1.5 คะแนน 
=    1 คะแนน 
=    0.5  คะแนน 
=  ไม่มีคะแนน 
 
 

 
นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารท าใบงาน / ใบงาน ในระดบัดี 
คะแนน   9.00 – 10.00           ระดบั  ดีมาก 
คะแนน   7.00 – 8.00             ระดบั  ดี 
คะแนน   5.00 – 6.00             ระดบั  พอใช ้
คะแนน   0.00 - 4.99       ระดบั  ปรับปรุง 

• หมายเหตุ : ถา้เกิน 0.5 ปัดเป็น 1 
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Power Point 

ข้ันน าทบทวนความรู้เดิม 
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Power Point 

ขั้นสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

เร่ืองโจทย์ปัญหาการช่ัง (ขอทานกระยาสารท)   เวลา 1 ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 2.2     แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
        ตัวชี้วัด 

มฐ. ค 2.2 ป.3/1   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การชัง่  การตวง 
        มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
             ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์       
              กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
        ตัวชี้วัด    
 มฐ. ค 6.1 ป.3/1ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

   มฐ. ค 6.1 ป.3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มฐ. ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
1.  อธิบายขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่  (K) 

 2.  แสดงขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่   และหาค าตอบได ้(P) 
 3.  มีความกระตือรือร้นในการเรียน (A)  

สาระส าคญั 
 การแกโ้จทยปั์ญหา โดยเรียงล าดบัตามขั้นตอน จะท าให้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งและรวดเร็วขึ้น 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ความรู้ 

      ขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่   
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2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  
      การใหเ้หตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบติั  การแกปั้ญหา 
 3.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
        มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานเร่ืองการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการชัง่ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

1. ครูให้นกัเรียนดูโจทยปั์ญหา ในโปรแกรมน าเสนอ (Power point) แลว้ตอบค าถาม
ดงัน้ี 
 

 
  
 

- จากโจทยใ์ครกวนกระยาสารทบา้ง (ตุ๊กตากบัส้มโอ) 
- ตุ๊กตากวนกระยาสารทไดเ้ท่าไร (3 กิโลกรัม 4 ขีด) 
- ส้มโอกวนกระยาสารทไดม้ากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 3 กิโลกรัม 4 ขีด (มากกวา่) 
- หาค าตอบไดโ้ดยวิธีใด (บวก) 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายเร่ืองเทคนิค KWDL  วา่แต่ละตวัหมายถึงอะไร และนกัเรียนจะตอ้งท า

อะไรบา้งในขั้นตอน K ขั้นตอน W ขั้นตอน D ขั้นตอน L โดยดูจากโปรแกรมน าเสนอ 
 
 

 
 
 
 

 

K 
 

W 
 

D 
 

L 
 

โจทย์บอกอะไรมาให้
บ้าง 

 

โจทย์ต้องการให้หา
อะไร และจะ

แก้ปัญหาอย่างไร 

การด าเนินการ
แก้ปัญหา 

การเสนอผลการ
แก้ปัญหาและ

ค าตอบ 

ตุ๊กตากวนกระยาสารทได้ 3 กโิลกรัม 4 ขีด ส้มโอกวนได้มากกว่าตุ๊กตา 2 กโิลกรัม 3 
ขีดส้มโอกวนกระยาสารทได้กีก่โิลกรัมกี่ขีด 
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2. ครูน าเสนอสถานการณ์โจทยปั์ญหาการชัง่ แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนัอ่าน โจทยแ์ละ
แกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงัน้ี 
  
 
 
 

 
 ขั้นฝึกทักษะโดยอสิระ 

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน) ตาม
ชัว่โมงท่ี 1 แลว้ร่วมกนัท าใบงานท่ี 2 ในชุดการเรียนรู้ขอทานกระยาสารท ซ่ึงหากนกัเรียนสงสัยไม่
เขา้ใจใหถ้ามครู 

2. นักเรียนปฏิบติักิจกรรมในชุดการเรียนรู้ขอทานกระยาสารท โดยครูคอยสังเกตการท า
กิจกรรม 

K 
โจทย์บอกอะไร

มาให้บ้าง 

W 
โจทย์ต้องการให้
หาอะไร และจะ
แก้ปัญหาอย่างไร 

D 
การด าเนินการแก้ปัญหา 

L 
การเสนอผล
การแก้ปัญหา
และค าตอบ 

ส่ิงที่โจทย์บอก
มาให้ 
-ป้าแจ๋วซ้ือถั่ว
ลิสงมา 7 
กิโลกรัม 3 ขีด - 
แบ่งไปกวน
กระยาสารท 5 
กิโลกรัม 5 ขีด 

ส่ิงที่โจทย์
ต้องการทราบ 
คือ 
-ป้าแจ๋วเหลือถั่ว
ลิสง กี่กิโลกรัมกี่
ขีด 
วิธีแก้ปัญหาคือ  
-น าถั่วลิสงที่ป้า
แจ๋วมี หักออก
ด้วยส่วนที่แบ่ง
ไปกวนกระยา
สารท 
 

วิธีการแก้ปัญหาคือ วิธีลบ 
วิธีท า                                         กโิลกรัม        ขีด 
ป้าแจ๋วซ้ือถั่วลิสงมา                         7               3 
แบ่งไปกวนกระยาสารท                  5               5 
ป้าแจ๋วเหลือถั่วลิสง                          1               8 

ค าตอบที่ได้คือ 
-ป้าแจ๋วเหลือ
ถั่วลิสง 
1 กิโลกรัม 8 
ขีด 

ป้าแจ๋วซ้ือถัว่ลิสงมา 7 กิโลกรัม 3 ขีด แบ่งไปกวนกระยาสารท 5 กิโลกรัม 5 ขีด ป้าแจ๋วเหลือถัว่ลิสง 

ก่ีกิโลกรัมก่ีขีด 

- 
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ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล 
1.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ ตามขั้นตอน KWDL 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ชุดการเรียนรู้เร่ือง ขอทานกระยาสารท 
2. โปรแกรมน าเสนอขอ้ค าถาม (Power Point) 
3. แผนผงั KWDL 
4.ใบความรู้ 
5.ใบงานท่ี 2 โจทยปั์ญหาการชัง่ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.วิธีการวดัและประเมิน 
  1.1 ตรวจจากใบงาน  

2. เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 
  2.1 แบบประเมินใบงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

การแสดงวิธีท า (20 คะแนน)  มี  2  ขอ้  ขอ้ละ  10  คะแนน (วิธีการตรวจดูในเฉลยใบงาน
คู่มือครู) 

- นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารท าใบงานการแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ตามขั้นตอน  
KWDL / ช้ินงาน ในระดบัดี 

คะแนน   16.00  -20            ระดบั  ดีมาก  
                          คะแนน   11.00  – 15.99              ระดบั  ดี 
                                       คะแนน   6.00  – 10.99              ระดบั  พอใช ้
                            คะแนน   0.00  – 5.99        ระดบั  ปรับปรุง  
 

• หมายเหตุ : ถา้เกิน 0.5 ปัดเป็น 1 
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Power Point 

ขั้นน า 
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Power Point 

ขั้นสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

เร่ืองโจทย์ปัญหาการช่ัง      เวลา 1 ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 2.2     แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
        ตัวชี้วัด 

มฐ. ค 2.2 ป.3/1   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การชัง่  การตวง 
        มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 6.1    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
             ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์       
              กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
        ตัวชี้วัด    
 มฐ. ค 6.1 ป.3/1ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

   มฐ. ค 6.1 ป.3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มฐ. ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
1.  อธิบายขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่  (K) 

 2.  แสดงขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่   และหาค าตอบได ้(P) 
 3.  มีความกระตือรือร้นในการเรียน (A)  

สาระส าคญั 
 การแกโ้จทยปั์ญหา โดยเรียงล าดบัตามขั้นตอน จะท าให้แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งและรวดเร็วขึ้น 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ความรู้ 

      ขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั การชัง่   
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2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  
      การใหเ้หตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบติั  การแกปั้ญหา 
 3.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
        มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานเร่ืองการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการชัง่ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

1.  ครูทบทวนเร่ืองเทคนิค KWDL  วา่แต่ละตวัหมายถึงอะไร และนกัเรียนจะตอ้งท า
อะไรบา้งในขั้นตอน K ขั้นตอน W ขั้นตอน D ขั้นตอน L 
 ขั้นสอน 

1.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ตามชั่วโมงท่ี 2 แล้ว
ร่วมกนัอ่านขอ้มูลทอ้งถ่ิน เร่ืองขอทานกระยาสารท ในชุดการเรียนรู้ท่ี 1 โจทยปั์ญหาการชัง่   

2. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัสร้างโจทยปั์ญหา จากขอ้มูลทอ้งถ่ิน     เร่ืองขอทานกระยาสารท 
ขั้นฝึกทักษะโดยอสิระ 
1. 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าใบงานท่ี 3 ในชุดการเรียนรู้ขอทานกระยาสารท 

ซ่ึงหากนกัเรียนสงสัยไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 
2. นักเรียนปฏิบติักิจกรรมในชุดการเรียนรู้ขอทานกระยาสารท โดยครูคอยสังเกตการท า

กิจกรรม 
 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล 

1.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่  

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ชุดการเรียนรู้เร่ือง ขอทานกระยาสารท 
2. โปรแกรมน าเสนอขอ้ค าถาม (Power Point) 
3.ใบงานท่ี 3 โจทยปั์ญหาการชัง่ 
4. ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เร่ืองขอทานกระยาสารท 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.วิธีการวดัและประเมิน 
  1.1 ตรวจจากใบงาน  

2. เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 
  2.1 แบบประเมินใบงาน  
 
เกณฑ์การประเมิน 

2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน  โดยแยกเกณฑ์การประเมินเป็นดังนี้ 
การสร้างโจทย์  (4 คะแนน)  มี  2  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน 

- สร้างโจทย์ปัญหาครบท้ัง 2 ส่วนคือ โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง ,โจทย์ให้หาอะไร 
- สร้างโจทย์ปัญหามาเพยีง 1 ส่วนคือ โจทย์บอกอะไรมาให้บ้าง หรือโจทย์ให้หา
อะไร 

- สร้างโจทย์ปัญหาไม่ถูกต้อง 
การแสดงวิธีท า (8 คะแนน)  มี  2  ข้อ  ข้อละ  8  คะแนน 

- (วิธีการตรวจดูในเฉลยใบงานคู่มือครู) 

 
 
=    2 คะแนน 
=    1 คะแนน 
 
=    ไม่มีคะแนน 
 
 

 
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การท าใบงานการแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่ตามขั้นตอน KWDL / ต่อ

ขอ้ 
ในระดบัดี 

คะแนน   16.00  -20            ระดบั  ดีมาก  
                          คะแนน   11.00  – 15.99              ระดบั  ดี 
                                       คะแนน   6.00  – 10.99              ระดบั  พอใช ้
                            คะแนน   0.00  – 5.99        ระดบั  ปรับปรุง  
 

• หมายเหตุ : ถา้เกิน 0.5 ปัดเป็น 1 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษ
ตอบ  
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถาม 
 

 

 

 

 

 
1. แม่เหลือกะทิก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด (การน าความรู้ไปใช)้               

          ก. 2 กิโลกรัม 4 ขีด  ข.  2 กิโลกรัม 3 ขีด  
         ค. 1 กิโลกรัม 6 ขีด  ง.  1 กิโลกรัม 3 ขีด 
         ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 2– 3  
 
 
 
 
 

 

 
2. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ (ความเขา้ใจ) 

         ก. วนัท่ีสองแม่ใส่ถัว่ลิสง 4 กิโลกรัม 3 ขีด 
ข. เหลือในถุงอีก 2 กิโลกรัม 7 ขีด 

         ค. แม่เหลือถัว่ลิสงก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด 
ง. วนัแรกแม่ใส่ถัว่ลิสงลงในกระยาสารท 6กิโลกรัม 6 ขีด 

 

แม่ซ้ือกะทิมากวนกระยาสารท 7 กิโลกรัม 3 ขีด  ใชไ้ป 5 กิโลกรัม 7 ขีด แม่เหลือกะทิก่ี

กิโลกรัม 

 

แม่กบัฉนัไปเดินตลาดเพื่อซ้ือถัว่ลิสงมาใส่กระยาสารท วนัแรกแม่ใส่ถัว่ลิสงลง
ในกระยาสารท 6กิโลกรัม 6 ขีด วนัท่ีสองแม่ใส่ถัว่ลิสง 4 กิโลกรัม 3 ขีด เหลือในถุงอีก  
2 กิโลกรัม 7 ขีด แม่ซ้ือถัว่ลิส่งมาทั้งหมดก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวงวดั 

แม่ซ้ือกะทิมากวนกระยาสารท 7 กิโลกรัม 3 ขีด  ใชไ้ป 5 กิโลกรัม 7 ขีด แม่เหลือกะทิก่ี

กิโลกรัม 
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3. แม่ซ้ือถัว่ลิส่งมาทั้งหมดก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด (การน าความรู้ไปใช)้ 
ก. 13 กิโลกรัม 6 ขีด    

      ข.  9 กิโลกรัม 3 ขีด 
         ค.  10 กิโลกรัม 9 ขีด   
         ง.   8 กิโลกรัม 9 ขีด 

 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 4 – 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
             4. วนัท่ีหน่ึงและวนัท่ีสองแม่ใชน้ ้าตาลป๊ีบทั้งหมดก่ีกิโลกรัม (การน าความรู้ไปใช)้ 

      ก.2 กิโลกรัม 5 ขีด   ข.2 กิโลกรัม 

      ค.12 กิโลกรัม   ง.  12 กิโลกรัม 5 ขีด 

5. วนัท่ีสองแม่ใชก้ะทิ มากกวา่หรือ นอ้ยกวา่ วนัแรกเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
       ก.    นอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม 2 ขีด  ข.    นอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม  
       ค.    มากกวา่ 2 กิโลกรัม 2 ขีด    ง.    มากกวา่ 2 กิโลกรัม 

6. วนัแรกกบัวนัท่ีสองแม่ใชแ้บะแซรวมกนัทั้งหมดเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
        ก. 106 ขีด  ข. 105 ขีด ค. 104 ขีด ง. 100 ขีด 
7.วนัแรกกบัวนัท่ีสองแม่ใชข้า้วเม่ารวมกนัทั้งหมดเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
        ก.  45  ขีด  ข. 50  ขีด   ค.  56 ขีด  ง. 65 ขีด 
 

วนัสารทไทยหรืองานบุญกลางเดือนสิบ แม่กวนกระยาสารทเพื่อไปท าบุญท่ี
วดัดอนยายหอม  

วนัท่ีหน่ึงแม่ใชก้ะทิ 12 กิโลกรัม 7 ขีด น ้าตาลป๊ีบ 7 กิโลกรัม แบะแซ 6 
กิโลกรัม 4 ขีด ถัว่ลิสง 10 กิโลกรัม งา 2 กิโลกรัม ขา้วตอก 1 กิโลกรัม 5 ขีด และ
ขา้วเม่า 3 กิโลกรัม 

วนัท่ีสองแม่ใชก้ะทิ 10 กิโลกรัม 5 ขีด น ้าตาลป๊ีบ 5 กิโลกรัม 5 ขีด แบะแซ 
4 กิโลกรัม 2 ขีด ถัว่ลิสง 8 กิโลกรัม 7 ขีด งา 1 กิโลกรัม 5 ขีด ขา้วตอก 1 กิโลกรัม  
และขา้วเม่า 2 กิโลกรัม 6 ขีด 
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8. ถา้แม่น าขา้วตอกมาชัง่รวมกนัทั้งสองวนัจะหนกัเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
         ก.  2 กิโลกรัม  5 ขีด   ข.  2 กิโลกรัม   

   ค.  1 กิโลกรัม 5  ขีด  ง.  1 กิโลกรัม 
 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 9-10 
 
   
  
  
 
  
 

9. แกโ้จทยปั์ญหาไดโ้ดยวิธีใด (ความเขา้ใจ) 
        ก. บวก , บวก   ข. บวก ,ลบ   ค.ลบ  ง.บวก  
10. ฉนัตอ้งตกัน ้าใส่หมอ้เพิ่มอีกเท่าไร(การน าความรู้ไปใช)้ 
        ก.   1 ลิตร 750 มิลลิลิตร   ข. 2 ลิตร 750 มิลลิลิตร 
        ค.   3 ลิตร 250 มิลลิลิตร   ง. 4 ลิตร 250 มิลลิลิตร 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 11-13 
   
   
  
 
 
 
 

11. หาปริมาณของน ้ากะทิท่ีคั้นในวนัท่ีสองไดโ้ดยวิธีใด (ความเขา้ใจ) 
               ก. บวก , บวก   ข. บวก ,ลบ   ค.ลบ  ง.บวก  
 
 

 แม่บอกใหฉ้นัตกัน ้าใส่หมอ้เพื่อตม้น ้าน่ึงมะพร้าว 3 ลิตร แต่ฉนัใส่น ้าไปเพียง 
 1 ลิตร 250 มิลลิลิตร ฉนัตอ้งตกัน ้าใส่หมอ้เพิ่มอีกเท่าไร 

ร้านคา้คั้นน ้ากะทิไวน่ึ้งขา้วเม่า วนัแรกคั้นได ้2 ลิตร 350 มิลลิลิตร วนัท่ีสอง

คั้นไดน้อ้ยกวา่วนัแรก 2 ลิตร  วนัท่ีสามคั้นไดม้ากกวา่วนัแรก  1 ลิตร 250 มิลลิลิตร 

รวมสามวนัคั้นกะทิไดเ้ท่าไร 
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12. วนัท่ีสามคั้นน ้ากะทิไดเ้ท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
              ก.  1 ลิตร 250 มิลลิลิตร  ข.  3 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
        ค.  6 ลิตร 590 มิลลิลิตร  ง.  7 ลิตร 110 มิลลิลิตร 
13.รวมสามวนัคั้นกะทิไดเ้ท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
              ก.  6 ลิตร  300 มิลลิลิตร  ข. 5 ลิตร 600 มิลลิลิตร 
         ค. 4 ลิตร 540 มิลลิลิตร   ง. 4 ลิตร 530 มิลลิลิตร 

 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 14 

 
 
 
 
 
 14. แกโ้จทยปั์ญหาไดโ้ดยวิธีใด (ความเขา้ใจ) 
         ก. ลบ  ข. บวก  ค.บวก , บวก         ง.บวก ,ลบ 

15. แม่มีมะพร้าวน่ึง 3 ถว้ยตวง พ่อมีมากกวา่แม่ 4 ถว้ยตวงคร่ึง พ่อมีมะพร้าวน่ึงเท่าไร  
(การน าความรู้ไปใช)้ 

        ก.  250 มิลลิลิตร    ข. 500 มิลลิลิตร 
         ค.  1 ลิตร 250 มิลลิลิตร   ง.  1 ลิตร 750 มิลลิลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมอ้ใบหน่ึงจุขา้วเม่าแหง้ได ้100 ลิตร ตอนน้ีเหลือขา้วเม่าในถงัอยู ่23 ลิตร 

750 มิลลิลิตร จะตอ้งเติมขา้วเม่าอีกเท่าไรจึงจะเตม็หมอ้ 
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ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 16  
  
 

 
 
 

 
 
 
16. ไมไ้ผท่่อนท่ีสองยาวเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 

ก. 1 เมตร  50 เซนติเมตร  ข.    1  เมตร 75 เซนติเมตร 
         ค.    1 เมตร  25  เซนติเมตร  ง.     1  เมตร 

17. สมชายคาดคะเนวา่ตน้ไผ่สูง 6 เมตร 50 เซนติเมตร เขาวดัจริงได ้5 เมตร 70 เซนติเมตร 
เขาคาดคะเนคลาดเคล่ือนจากความจริงเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
       ก.  90เซนติเมตร   ข. 80 เซนติเมตร 
        ค.  70 เซนติเมตร   ง.  60  เซนติเมตร 
 18. พ่อจกัตอกยาว 20 เซนติเมตร กวา้ง 2 มิลลิเมตร  ถา้น าตอกมาวางต่อกนั 3 เส้น จะได้
ความยาวทั้งหมดเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 
          ก.  60 เซนติเมตร        ข. 70 เซนติเมตร 
          ค.  80 เซนติเมตร        ง.  90 เซนติเมตร 

19. พ่อสานฝาชีอนัแรกสูง 15 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ฝาชีอนัท่ีสองสูง 17 เซนติเมตร 7 
มิลลิเมตรฝาชีอนัแรกสูงนอ้ยกวา่ฝาชีอนัท่ีสองเท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้  

ก.   2 เซนติเมตร  2  มิลลิเมตร        ข.   2 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร 
ค.   2 เซนติเมตร 5  มิลลิเมตร         ง.   2 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร 

 20.ไมไ้ผท่่อนแรกยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร อีกท่อนยาว 360 เซนติเมตร น ามาวางต่อกนั
จะยาวเท่าไร(การน าความรู้ไปใช)้ 

ก. 7 เมตร 70 เซนติเมตร         ข.  6 เมตร  40 เซนติเมตรเซนติเมตร 
         ค.    5  เมตร 75                  ง.   3 เมตร  25 เซนติเมตร 
 

พ่อน าไมไ้ผ ่2 ล า มาจกัสารเป็นฝาชีส่งยอดแหลมท่ีมีลวดลายเด่นสะดุดตาพร้อม
สีสันงดงามสดใส เพื่อใชค้ลุมอาหารคาวหวานส าหรับถวายพระ  

ไมไ้ผล่  าหน่ึงยาว 18 เมตร 75 เซนติเมตร พ่อตดัออกเป็นท่อนไดส้ามท่อนพอดี 
ท่อนแรกยาว 5 เมตร 50 เซนติเมตร  ท่อนท่ีสองยาวกวา่ท่อนแรก 3 เมตร 25 เซนติเมตร  
ท่อนท่ีสามจะยาวเท่าไร 
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ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 

1.ค 6.ก 11.ค 16.ข 
2.ค 7.ค 12.ข 17.ข 
3.ก 8.ก 13.ก 18.ก 
4.ง 9.ค 14.ก 19.ก 
5.ค 10.ก 15.ง 20.ข 

เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวงวดั 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ ปัญหา
การช่ัง ตวง วัดโดยใช้ส่ือประสมและข้อมูลท้องถิ่นดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 

KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
ค าชี้แจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย    ใหต้รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

 ระดบั  3 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจมาก 
 ระดบั  2 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจปานกลาง 
 ระดบั  1 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจนอ้ย 

     
ขอ้ท่ี รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

3 2 1 
ด้านเน้ือหา    
1. เน้ือหาและใบงานในชุดการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั มากขึ้น  
   

2. เน้ือหาละใบงานในชุดการเรียนรู้มีสีสันสวยงาม    
ด้านบรรยากาศ    

1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 

   

2 บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และกลุ่ม 

   

3 บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน 

   

ด้านกจิกรรมการเรียน    
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา     
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้

ความคิดดว้ยตนเอง 
   

3. ชุดการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั มากขึ้น 
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                                                                ภาคผนวก ค 

 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 24 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของชุดการเรียนรู้ 
ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความ

สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
มฐ. ค 2.2 ป.3/1 , มฐ. 
ค 6.1 ป.3/1 , มฐ. ค 
6.1 ป.3/2 , มฐ. ค 6.1 
ป.3/3 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 1.2เน้ือหามีความ
สอดคลอ้งกบัเวลาเรียน  
(10 ชัว่โมง) 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 1.3เน้ือหามีความ
เช่ือมโยงกบัเร่ืองใน
ชีวิตประจ าวนั 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.1กิจกรรมการเรียนการ
สอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.2นกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.3นกัเรียนมีความสุขเม่ือ
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 
 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

3 ดา้นประโยชน์ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 3.1เน้ือหาของชุดการ
เรียนรู้มีประโยชน์ต่อการ
น าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัและขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 ชุดการเรียนรู้ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนได้
ง่าย 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 3.3 ชุดการเรียนรู้ท าให้
นกัเรียนสนใจการเรียน
มากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือการสอนในชุดการ
เรียนรู้ โปรแกรมน าเสนอ 
วีดีโอ บตัรค าถาม ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน ใบความรู้ ใบงาน 
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

 4.2 ใบความรู้ ใบงาน 
และกิจกรรมท่ีเรียนมี
ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 4.3 ใบความรู้และใบงาน
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ดว้ย 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 4.4นกัเรียนมีความพึง
พอใจท่ีเรียนดว้ยชุดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5. ดา้นการวดัประเมินผล 
5.1   การประเมินใบงาน
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
5.2แบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี
เรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ  
6.1นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ไดเ้ร็วและมีความคงทน
ของการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 25 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามความตอ้งการส าหรับนกัเรียน 
 

ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.1ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ืองอะไร
ในทอ้งถ่ินยายต าบลดอนยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.2 ท่านตอ้งการใหชุ้ดการเรียนรู้ 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินยายต าบล
ดอนยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.3  ท่านตอ้งการส่ือประสม
ประเภทใดบา้งในชุดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 26 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามความตอ้งการของครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 
 

ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.1ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ือง
อะไรในทอ้งถ่ินยายต าบลดอน
ยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.2ท่านตอ้งการใหชุ้ดการ
เรียนรู้ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
ยายต าบลดอนยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.3  ท่านตอ้งการส่ือประสม
ประเภทใดบา้งในชุดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 27 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามความตอ้งการของผูน้ าทอ้งถ่ิน 
 

ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการ
ชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.1ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ือง
อะไรในทอ้งถ่ินยายต าบล
ดอนยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.2 ท่านตอ้งการใหชุ้ดการ
เรียนรู้ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
ยายต าบลดอนยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.3  ท่านตอ้งการส่ือประสม
ประเภทใดบา้งในชุดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 28 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามความตอ้งการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ความตอ้งการเก่ียวกบัชุดการ
เรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาการ
ชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.1ท่านตอ้งการเรียนรู้เร่ือง
อะไรในทอ้งถ่ินยายต าบล
ดอนยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.2 ท่านตอ้งการใหชุ้ดการ
เรียนรู้ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
ยายต าบลดอนยายหอม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.3  ท่านตอ้งการส่ือประสม
ประเภทใดบา้งในชุดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 29 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1 ความครบถว้นองคป์ระกอบ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 1.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.3 สาระส าคญั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.4 สาระการเรียนรู้ 

- ความรู้ 
- คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
- ทกัษะ/กระบวนการ 

 
+1 
 +1 
 +1 

 
+1 

+1 

+1 

 
+1 

+1 

+1 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
มีความสอดคลอ้ง 
มีความสอดคลอ้ง 
มีความสอดคลอ้ง 

 1.5 ภาระงาน/ช้ินงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
มีความสอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 ขั้นสรุป +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
3 การวดัประเมินผล 

3.1 การวดัประเมินผลก่อน
เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
มีความสอดคลอ้ง 

 3.2 การวดัประเมินผลหลงั
เรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 3.3 เกณฑก์ารประเมิน 
(Rubrics) 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
4.1 ส่ือมีความเหมาะสมกบั
วยัของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

 
1.00 

 
มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 
 

ดา้น
ท่ี 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

 4.2 ส่ือมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 4.3 ส่ือมีผลต่อการบรรลุ
ตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 4.4 ส่ือมีสีสันรูปแบบ
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอ่านโจทยต่์อไปน้ี
แลว้ตอบค าถาม ขอ้ท่ี 1 – 4 
 

 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

1 มฐ.ค
6.1ป.
3/3 

โจทยอ์ยากทราบอะไร (ความเขา้ใจ) 
ก. ส าลีมีกะทิทั้งหมดก่ีกิโลกรัม  

ก่ีขีด 
ข.   ส าลีเหลือกะทิก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด 

       ค.   ส าลีใชก้ะทิไป4 กิโลกรัม 7ขีด         
       ง.   ส าลีคั้นกะทิ 5 กิโลกรัม 3 ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

2 มฐ.ค
6.1ป.
3/1 

หาค าตอบไดโ้ดยวิธีใด (ความเขา้ใจ) 
ก. คูณ    
ข. หาร    
ค. บวก    
ง     ลบ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

3 มฐ.ค

6.1ป.

3/3 

ขอ้ใดคือส่ิงท่ีโจทยบ์อกใหท้ราบ 

(ความเขา้ใจ) 

ก. ส าลีมีกะทิทั้งหมดก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด 

ข. ส าลีกวนกระยาสารท 5กิโลกรัม 3 

ขีด   

  ค. ใชไ้ป 4 กิโลกรัม 7 ขีด 

  ง. แม่ใชก้ะทิไปกี่กิโลกรัม ก่ีขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

ส าลีคั้นกะทิกวนกระยาสารท 5 กิโลกรัม 3 ขีด  ใชไ้ป 4 กิโลกรัม 7 ขีด ส าลีเหลือกะทิเท่าไร 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

4 มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 

ส าลีเหลือกะทิเท่าไร (การน าความรู้ไป
ใช)้               
        ก. 5 ขีด   
        ข. 6 ขีด 
        ค.  7 ขีด   

        ง.  8ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 5 – 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่กบัฉนัไปเดินตลาดเพื่อซ้ือถัว่ลิสงมาใส่กระยาสารท วนัแรกแม่ใส่ถัว่ลิสงลงในกระยาสารท 6

กิโลกรัม 6 ขีด วนัท่ีสองแม่ใส่ถัว่ลิสง 4 กิโลกรัม 3 ขีด เหลือในถุงอีก 2 กิโลกรัม 7 ขีด แม่ซ้ือถัว่ลิส่งมา

ทั้งหมดก่ีกิโลกรัม ก่ีขีด 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

5 มฐ.ค

6.1ป.

3/3 

โจทยอ์ยากทราบอะไร (ความเขา้ใจ) 

       ก. แม่ใชถ้ัว่ลิสงไปทั้งหมดก่ี

กิโลกรัม ก่ีขีด 

       ข. แม่ซ้ือถัว่ลิส่งมาทั้งหมดก่ี

กิโลกรัม ก่ีขีด 

       ค. แม่เหลือถัว่ลิสงก่ีกิโลกรัม ก่ี

ขีด 

       ง. วนัแรกแม่ใชถ้ัว่ลิสงก่ี

กิโลกรัม ก่ีขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

6 มฐ.ค

6.1ป.

3/3 

ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่ิงท่ีโจทยบ์อกให้

ทราบ (ความเขา้ใจ) 

ก. วนัแรกแม่ใส่ถัว่ลิสงลงใน
กระยา 

สารท 6กิโลกรัม 6 ขีด 
       ข. เหลือในถุงอีก 2 กิโลกรัม 7 

ขีด 

       ค. วนัท่ีสองแม่ใส่ถัว่ลิสง 4 

กิโลกรัม 3 ขีด 

       ง. แม่เหลือถัว่ลิสงก่ีกิโลกรัม ก่ี

ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

7 มฐ.ค

6.1ป.

3/1 

แกโ้จทยปั์ญหาไดโ้ดยวิธีใด (ความ

เขา้ใจ) 

ก. ลบ , ลบ   
ข. ลบ , บวก   
ค. บวก , บวก   

       ง.  บวก ,ลบ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

8 มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 

แม่ซ้ือถัว่ลิส่งมาทั้งหมดก่ีกิโลกรัม 

ก่ีขีด (การน าความรู้ไปใช)้ 

ก. 8 กิโลกรัม 9 ขีด  
ข.  9 กิโลกรัม 3 ขีด 

       ค.  10 กิโลกรัม 9 ขีด   

       ง. 13 กิโลกรัม 6 ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 9 - 15  

 

 

 

 

วนัสารทไทยหรืองานบุญกลางเดือนสิบ แม่กวนกระยาสารทเพื่อไปท าบุญท่ีวดัดอน
ยายหอม วนัท่ีหน่ึงแม่ใชก้ะทิ 12 กิโลกรัม 7 ขีด น ้าตาลป๊ีบ 7 กิโลกรัม แบะแซ 6 กิโลกรัม 4 ขีด 
ถัว่ลิสง 10 กิโลกรัม งา 2 กิโลกรัม ขา้วตอก 1 กิโลกรัม 5 ขีด และขา้วเม่า 3 กิโลกรัม 

วนัท่ีสองแม่ใชก้ะทิ 10 กิโลกรัม 5 ขีด น ้าตาลป๊ีบ 5 กิโลกรัม 5 ขีด แบะแซ 4 กิโลกรัม 
2 ขีด ถัว่ลิสง 8 กิโลกรัม 7 ขีด งา 1 กิโลกรัม 5 ขีด ขา้วตอก 1 กิโลกรัม  และขา้วเม่า 2 กิโลกรัม 

6 ขีด 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 
 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

9. มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 

วนัท่ีหน่ึงและวนัท่ีสองแม่ใช้

น ้าตาลป๊ีบทั้งหมดก่ีกิโลกรัม 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

      ก.12 กิโลกรัม  
      ข.12 กิโลกรัม 5 ขีด 
      ค. 2 กิโลกรัม 5 ขีด  
      ง.  2 กิโลกรัม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

10. มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 
 

วนัท่ีสองแม่ใชก้ะทิ มากกวา่หรือ 

นอ้ยกวา่ วนัแรกเท่าไร (การน า

ความรู้ไปใช)้ 

       ก.    มากกวา่ 2 กิโลกรัม 2 
ขีด   
       ข.    มากกวา่ 2 กิโลกรัม  
       ค.   นอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม 2 

ขีด  

        ง.    นอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 9 - 15  

 

 

 

 

 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด              รายการประเมิน 

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

9. มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 

วนัท่ีหน่ึงและวนัท่ีสองแม่ใช้

น ้าตาลป๊ีบทั้งหมดก่ีกิโลกรัม (การ

น าความรู้ไปใช)้ 

      ก.12 กิโลกรัม  
      ข.12 กิโลกรัม 5 ขีด 
      ค. 2 กิโลกรัม 5 ขีด  

      ง.  2 กิโลกรัม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

10. มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 
 

วนัท่ีสองแม่ใชก้ะทิ มากกวา่หรือ 

นอ้ยกวา่ วนัแรกเท่าไร (การน า

ความรู้ไปใช)้ 

       ก.    มากกวา่ 2 กิโลกรัม 2 ขีด       
       ข.    มากกวา่ 2 กิโลกรัม  
       ค.   นอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม 2 ขีด  

       ง.    นอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

 

วนัสารทไทยหรืองานบุญกลางเดือนสิบ แม่กวนกระยาสารทเพื่อไปท าบุญท่ีวดัดอนยายหอม  
วนัท่ีหน่ึงแม่ใชก้ะทิ 12 กิโลกรัม 7 ขีด น ้าตาลป๊ีบ 7 กิโลกรัม แบะแซ 6 กิโลกรัม 4 ขีด ถัว่ลิสง 

10 กิโลกรัม งา 2 กิโลกรัม ขา้วตอก 1 กิโลกรัม 5 ขีด และขา้วเม่า 3 กิโลกรัม 

วนัท่ีสองแม่ใชก้ะทิ 10 กิโลกรัม 5 ขีด น ้าตาลป๊ีบ 5 กิโลกรัม 5 ขีด แบะแซ 4 กิโลกรัม 2 ขีด 
ถัว่ลิสง 8 กิโลกรัม 7 ขีด งา 1 กิโลกรัม 5 ขีด ขา้วตอก 1 กิโลกรัม  และขา้วเม่า 2 กิโลกรัม 6 ขีด 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 
ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด           รายการประเมิน 

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

11. มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 

วนัแรกกบัวนัท่ีสองแม่ใชแ้บะ

แซรวมกนัทั้งหมดเท่าไร (การ

น าความรู้ไปใช)้ 

ก. 100 ขีด  ข. 104 ขีด 

ค. 105 ขีด ง. 106 ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

12. มฐ.ค
2.2ป.
3/1 
 

วนัแรกกบัวนัท่ีสองแม่ใช้

ขา้วเม่ารวมกนัทั้งหมดเท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

 ก.  65  ขีด ข. 56  ขีด 

 ค.  50 ขีด ง. 45 ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

13. มฐ.ค

2.2ป.

3/1 

ถา้แม่มีถัว่ลิส่งทั้งหมด 20 

กิโลกรัม แม่ใชก้วนกระยา

สารทไปสองวนั แม่จะเหลือถัว่

ลิสงเท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

       ก. 1 กิโลกรัม 3 ขีด   
       ข. 3 กิโลกรัม 2 ขีด 
       ค. 18 กิโลกรัม 7 ขีด  
       ง. 10 กิโลกรัม 7 ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 
ล าดับ

ที่ 

ตัวช้ีวัด              รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

14. มฐ.ค

2.2ป.

3/1 

ถา้วนัท่ีสองแม่ตอ้งใชข้า้วเม่า

กวนกระยาสารท  

4 กิโลกรัม 3 ขีด แม่ตอ้งซ้ือ

ขา้วเม่าเพิ่มอีกเท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

             ก.  2 กิโลกรัม 9 ขีด 
 ข.  2 กิโลกรัม 7 ขีด 

ค.  1 กิโลกรัม 9 ขีด 

ง.  1 กิโลกรัม 7 ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

15. มฐ.ค

2.2ป.

3/1 

ถา้แม่น าขา้วตอกมาชัง่รวมกนั

ทั้งสองวนัจะหนกัเท่าไร (การ

น าความรู้ไปใช)้ 

           ก.  1 กิโลกรัม  
           ข.  1 กิโลกรัม 5  ขีด 
           ค.  2 กิโลกรัม   

           ง.  2 กิโลกรัม  5 ขีด 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 ต่อ 
 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม ขอ้ 16 – 18 

 

 

 
ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด             รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

16. มฐ.ค
6.1 
ป.3/3 
 

โจทยต์อ้งการทราบอะไร 
(ความเขา้ใจ) 
        ก. ฉนัตอ้งตกัน ้าใส่หมอ้
เพิ่มอีกเท่าไร  
        ข. แม่บอกใหฉ้นัตกัน ้าใส่
หมอ้ 2 ลิตร 
        ค. ฉนัใส่น ้าไปเพียง 1 ลิตร 
250 มิลลิลิตร 
        ง. ฉนัใชน้ ้าทั้งหมดเท่าไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

17. มฐ.ค
6.1 
ป.3/1 
 

แกโ้จทยปั์ญหาไดโ้ดยวิธีใด 
(ความเขา้ใจ) 
        ก. ลบ   
        ข. บวก   
        ค.บวก , บวก  
        ง.บวก ,ลบ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

 
 

 

 ฉนัตกัน ้าใส่หมอ้เพื่อตม้น ้าน่ึงมะพร้าว 2 ลิตร แต่ฉนัใส่น ้าไปเพียง 
 1 ลิตร 250 มิลลิลิตร ฉนัตอ้งตกัน ้าใส่หมอ้เพิ่มอีกเท่าไร 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม ขอ้ 19 – 22 
 

 

 

 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

18. มฐ.ค
2.2 
ป.3/1 
 

ฉนัตอ้งตกัน ้าใส่หมอ้เพิ่มอีก
เท่าไร 
(การน าความรู้ไปใช)้ 
        ก.  150 มิลลิลิตร  
        ข. 250 มิลลิลิตร 
        ค.  550 มิลลิลิตร  
        ง.  750 มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

19. มฐ. 
ค6.1 
ป.3/3 
 

โจทยต์อ้งการทราบอะไร (ความ
เขา้ใจ) 
       ก. รวมสามวนัคั้นกะทิได้
เท่าไร  
       ข. วนัท่ีสองคั้นไดน้อ้ยกวา่
วนัแรกเท่าไร 
        ค. รวมสองวนัคั้นกะทิได้
เท่าไร  
        ง. วนัท่ีสามคั้นไดม้ากกวา่
วนัแรกเท่าไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

ร้านคา้คั้นน ้ากะทิไวน่ึ้งขา้วเม่า วนัแรกคั้นได ้2 ลิตร 350 มิลลิลิตร วนัท่ีสองคั้นไดน้อ้ย

กวา่วนัแรก 2 ลิตร  วนัท่ีสามคั้นไดม้ากกวา่วนัแรก  1 ลิตร 250 มิลลิลิตร รวมสามวนัคั้นกะทิได้

เท่าไร 
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ตารางท่ี30 (ต่อ) 
ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด          รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

20. มฐ. 
ค6.1 
ป.3/1 
 

หาปริมาณของน ้ากะทิท่ีคั้น
ในวนัท่ีสองไดโ้ดยวิธีใด 
(ความเขา้ใจ) 
       ก. ลบ   
       ข. บวก   
       ค.บวก , บวก  
       ง.บวก ,ลบ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

21. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

วนัท่ีสามคั้นน ้ากะทิไดเ้ท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

       ก.  3 ลิตร 600 มิลลิลิตร        

      ข.  3 ลิตร 550 มิลลิลิตร 

       ค.  4 ลิตร 600มิลลิลิตร 

       ง.  4 ลิตร 550 มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

22. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

รวมสามวนัคั้นกะทิไดเ้ท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

       ก. 8 ลิตร 950 มิลลิลิตร        

       ข. 9 ลิตร 540 มิลลิลิตร 

       ค. 10 ลิตร 550 มิลลิลิตร    

       ง. 11 ลิตร  600 มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี30 (ต่อ) 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 23-25 

 

 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด           รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

23. มฐ. 

ค6.1 

ป.3/3 

โจทยต์อ้งการราบอะไร (ความ

เขา้ใจ) 

       ก.เหลือขา้วเม่าในถงัเท่าไร 

       ข. จะตอ้งเติมขา้วเม่าอีก

เท่าไรจึงจะเตม็หมอ้ 

       ค. หมอ้ใบหน่ึงจุขา้วเม่า

แหง้ไดเ้ท่าไร  

       ง. เดิมมีขา้วเม่าในถงั

เท่าไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

24. มฐ. 

ค6.1 

ป.3/2 

แกโ้จทยปั์ญหาไดโ้ดยวิธีใด 

(ความเขา้ใจ) 

       ก. ลบ  

       ข. บวก   

       ค.บวก , บวก  

       ง.บวก ,ลบ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

 

 
 

หมอ้ใบหน่ึงจุขา้วเม่าแหง้ได ้7 ลิตร ตอนน้ีเหลือขา้วเม่าในถงัอยู ่3 ลิตร 750 

มิลลิลิตร จะตอ้งเติมขา้วเม่าอีกเท่าไรจึงจะเตม็หมอ้ 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 26-28 

 

 

 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด          รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

25. มฐ. 

ค6.1 

ป.3/3 

สรุปค าตอบไดเ้ท่าไร 

 (การความรู้ไปใช)้ 

       ก.  3 ลิตร 750 มิลลิลิตร 

       ข. 3 ลิตร  650 มิลลิลิตร 

       ค.  3  ลิตร 550 มิลลิลิตร 

       ง.  3 ลิตร 250 มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

26. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

วนัท่ีสามยายจะต าขา้วเม่าได้

เท่าไร 

 (การน าความรู้ไปใช)้ 

       ก.  7 ลิตร   

       ข. 7  ลิตร 500 มิลลิลิตร 

       ค.  18 ลิตร   

       ง.  18 ลิตร 500 มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

 
 
 

ยายต าขา้วเม่าไดท้ั้งหมด 35 ลิตร วนัแรกต าได ้17ลิตร 750 มิลลิลิตร วนัท่ีสองต า

ได ้10 ลิตร 250 มิลลิลิตร วนัท่ีสามยายจะต าขา้วเม่าไดเ้ท่าไร 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด          รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

27. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

วนัท่ีสองต าไดม้ากกวา่หรือ

นอ้ยกวา่วนัท่ีสามเท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

       ก.  นอ้ยกวา่ 7 ลิตร  

       ข.  มากกวา่ 7 ลิตร 

       ค.  นอ้ยกวา่ 3 ลิตร 250 

มิลลิลิตร  

       ง.  มากกวา่ 3 ลิตร 250 

มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

28. มฐ. 

ค6.1 

ป.3/3 

ขอ้ใดมีปริมาตรเท่ากบัน ้าตาล

ทราย 8 ถว้ยตวง  

(ความเขา้ใจ) 

       ก. นา้เช่ือม 500 มิลลิลิตร          

      ข. ขา้วเม่า 1 ลิตร 

       ค. น ้าตม้สุก 2 ลิตร  

       ง. น ้าตาลทราย 750 

มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด          รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

29. มฐ. 

ค6.1 

ป.3/3 

ขอ้ใดมีปริมาตรนอ้ยกวา่

น ้าเช่ือม 3 ถว้ยตวง  

(ความเขา้ใจ) 

       ก. นา้ตาลทราย 500 

มิลลิลิตร   

       ข. ขา้วเม่า 1 ลิตร 

       ค. น ้าตม้สุก 2 ลิตร  

       ง. น ้ามนั 750 มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

30. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

แม่มีมะพร้าวน่ึง 3 ถว้ยตวง พ่อ

มีมากกวา่แม่ 4 ถว้ยตวงคร่ึง 

พ่อมีมะพร้าวน่ึงเท่าไร (การน า

ความรู้ไปใช)้ 

      ก.  1 ลิตร 875 มิลลิลิตร 

      ข. 1 ลิตร 250 มิลลิลิตร 

      ค.  500 มิลลิลิตร  

      ง.  250 มิลลิลิตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 31-34 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด          รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

31. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

ไมไ้ผท่่อนแรกกบัท่อนท่ีสอง

ถา้น ามาวางต่อกนัจะยาว

เท่าไร (การน าความรู้ไปใช)้ 

     ก. 4 เมตร 50 เซนติเมตร 
     ข.  3 เมตร 25 เซนติเมตร 
     ค. 2 เมตร 25 เซนติเมตร 

     ง.  1 เมตร 75 เซนติเมตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

พ่อน าไมไ้ผ ่ 2 ล า มาจกัสารเป็นฝาชีส่งยอดแหลมท่ีมีลวดลายเด่นสะดุดตาพร้อม

สีสันงดงามสดใส ช้ินงานละเอียดประณีต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใชค้ลุมอาหารคาวหวาน

ส าหรับถวายพระในวนัขึ้น 15 ค ่า และแรม 15 ค ่า ซ่ึงท่ีต าบลดอนยายหอมจะเรียกวา่ วนั

พระใหญ่  

ไมไ้ผล่  าหน่ึงยาว 5 เมตร 75 เซนติเมตร พ่อตดัออกเป็นท่อนไดส้ามท่อนพอดี 

ท่อนแรกยาว 1 เมตร 50 เซนติเมตร  ท่อนท่ีสองยาวกวา่ท่อนแรก  25 เซนติเมตร  ท่อนท่ี

สามจะยาวเท่าไร  
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด           รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

32. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

ไมไ้ผท่่อนท่ีสองยาวเท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

ก. 1 เมตร 50 เซนติเมต 
ข. 1 เมตร 75 เซนติเมตร 

       ค.    1 เมตร 25เซนติเมตร 

       ง.     1  เมตร  

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

33. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

ไมไ้ผท่่อนท่ีสามยาวเท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

       ก. 3 เมตร  50 เซนติเมตร     
       ข.  3  เมตร 75 เซนติเมตร 
       ค.   2 เมตร 50 เซนติเมตร 

       ง.   2 เมตร 75 เซนติเมตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

34. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

ไมไ้ผท่่อนท่ีสองยาวมากกวา่

หรือนอ้ยกวา่ท่อนท่ีสามเท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

      ก. มากกวา่ 50 เซนติเมตร        
      ข.  มากกวา่ 75 เซนติเมตร 
      ค.  นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร 

      ง.   นอ้ยกวา่ 75เซนติเมตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 
ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

35. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

สมชายคาดคะเนวา่ตน้ไผสู่ง 

6 เมตร 50 เซนติเมตร เขาวดั

จริงได ้5 เมตร 70 เซนติเมตร 

เขาคาดคะเนคลาดเคล่ือน

จากความจริงเท่าไร  

(การน าความรู้ไปใช)้ 

     ก.  60 เซนติเมตร  

     ข. 70 เซนติเมตร 

     ค.  80 เซนติเมตร  

     ง.  90 เซนติเมตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

36. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

พ่อจกัตอกยาว 20 เซนติเมตร 

กวา้ง 2 มิลลิเมตร  ถา้น าตอก

มาวางต่อกนั 3 เส้น จะไดค้วาม

ยาวทั้งหมดเท่าไร (การน า

ความรู้ไปใช)้ 

        ก.  60 เซนติเมตร  

        ข. 70 เซนติเมตร 

        ค.  80 เซนติเมตร  

        ง.  90 เซนติเมตร 

+1 +1 0 0.67 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 
 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด            รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

37. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

ตอกเส้นสีฟ้ายาว 5 เมตร ตดัไป

ใช ้2 เมตร 75 เซนติเมตร จะ

เหลือตอกยาวเท่าไร  

(การน าความรู้ไปใช)้  

       ก. 2 เมตร  25 เซนติเมตร 
       ข.  2  เมตร เซนติเมตร 
       ค.   3 เมตร  25 เซนติเมตร 

       ง.   3 เมตร 75 เซนติเมตร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

38. มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

พ่อสานฝาชีอนัแรกสูง 15 

เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ฝาชีอนัท่ี

สองสูง 17 เซนติเมตร 7 

มิลลิเมตร 

ฝาชีอนัแรกสูงนอ้ยกวา่ฝาชีอนัท่ี

สองเท่าไร 

 (การน าความรู้ไปใช)้  

ก. 2 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร 
ข. ข.   2 เซนติเมตร 5  

มิลลิเมตร 
ค.   2 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร 

 ง.   2 เซนติเมตร  2  

มิลลิเมตร 

 

+1 +1 0 0.67 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 
 

ล าดับ

ท่ี 

ตัวชี้วัด            รายการประเมิน  

 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

39 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

ไมไ้ผท่่อนแรกยาว 2 เมตร 80 

เซนติเมตร อีกท่อนยาว 360 

เซนติเมตร น ามาวางต่อกนัจะยาว

เท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

ก. 3 เมตร  25 เซนติเมตร 
ข.  5  เมตร 75 เซนติเมตร 

       ค.   6 เมตร  40 เซนติเมตร 

       ง.   7 เมตร 70 เซนติเมตร 

+1 +1 0 0.67 มีความ

สอดคลอ้ง 

40 มฐ. 

ค2.2 

ป.3/1 

ตอกเส้นสีชมพูยาวกวา่ตอกเส้นสี

แดง 9 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร ถา้

ตอกสีแดงยาว 7 เซนติเมตร 5 

มิลลิเมตร ตอกเส้นสีชมพูจะยาว

เท่าไร 

(การน าความรู้ไปใช)้ 

     ก. 11 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร 
     ข.  12 เซนติเมตร 9  มิลลิเมตร 
     ค.  15 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร 

     ง.   16 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร 

+1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 31 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลงัจากใช้ชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย ์ปัญหา
การชัง่ ตวง วดัโดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

ด้านเน้ือหา      
1.เน้ือหาและใบงานในชุดการเรียนรู้ท าให้นกัเรียน
มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง 
วดั มากขึ้น  

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหาละใบงานในชุดการเรียนรู้มีสีสันสวยงาม +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

ด้านบรรยากาศ      
1.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

2.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

3. บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

ด้านกจิกรรมการเรียน      
1.กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 
2.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

3.ชุดการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั มากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 32 แสดงค่าความยากง่ายของแบบทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์
ปัญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (40ขอ้) 
ข้อที่ ค่าความ

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล ข้อที่ ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล 

1 0.79 0.43 น าไปใช ้ 21 0.43 0.29 น าไปใช ้
2 0.79 0.14 ไม่น าไปใช ้ 22 0.64 0.14 ไม่น าไปใช ้
3 0.71 0.14 ไม่น าไปใช ้ 23 0.54 0.21 น าไปใช ้

4 0.54 0.36 น าไปใช ้ 24 0.54 0.21 น าไปใช ้

5 0.75 0.07 ไม่น าไปใช ้ 25 0.61 0.21 น าไปใช ้

6 0.57 0.29 น าไปใช ้ 26 0.61 0.36 น าไปใช ้

7 0.36 0.14 ไม่น าไปใช ้ 27 0.32 0.36 น าไปใช ้

8 0.57 0.29 น าไปใช ้ 28 0.64 0.29 น าไปใช ้

9 0.39 0.64 น าไปใช ้ 29 0.79 0.14 ไม่น าไปใช ้
10 0.64 0.29 น าไปใช ้ 30 0.57 0.29 น าไปใช ้
11 0.57 0.29 น าไปใช ้ 31 0.29 0.14 ไม่น าไปใช ้
12 0.64 0.29 น าไปใช ้ 32 0.50 0.43 น าไปใช ้
13 0.57 0.14 ไม่น าไปใช ้ 33 0.25 0.07 ไม่น าไปใช ้

14 0.39 0.21 น าไปใช ้ 34 0.21 0.14 ไม่น าไปใช ้

15 0.57 0.57 น าไปใช ้ 35 0.61 0.50 น าไปใช ้
16 0.61 0.07 ไม่น าไปใช ้ 36 0.57 0.29 น าไปใช ้
17 0.61 0.36 น าไปใช ้ 37 0.64 0.29 น าไปใช ้

18 0.36 0.29 น าไปใช ้ 38 0.43 0.57 น าไปใช ้

19 0.36 0.29 น าไปใช ้ 39 0.43 0.29 น าไปใช ้

20 0.54 0.21 น าไปใช ้ 40 0.21 0.14 ไม่น าไปใช ้
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หมายเหตุ * คือขอ้สอบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยพิจารณาจากค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ดงัน้ี 

1. ค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยถือเกณฑว์า่ขอ้สอบแต่ละขอ้มีค่าความยาก (p) ระหวา่ง 
0.20 – 0.80 

2. ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปดงันั้นขอ้สอบท่ีคดัเลือกน ามาใช ้มีดงัน้ี ขอ้ท่ี
ท่ี4,6,8,9,10,11,12,15,17,18,20,21,22,24,30,32,35,36,37,38,39 
 3. เม่ือตดัขอ้สอบออกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คดัเลือกเพียง 20 ขอ้ น าไปหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดค้่า 0.77 ดงัตารางถดัไป 
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ตารางท่ี 33 ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนเร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ 
ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินต าบลดอนยายหอม 
 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

A1 .7778 .42366 27 

A2 .7037 .46532 27 

A3 .6296 .49210 27 

A4 .6667 .48038 27 

A5 .4815 .50918 27 

A6 .5926 .50071 27 

A7 .8519 .36201 27 

A8 .8519 .36201 27 

A9 .7037 .46532 27 

A10 .8519 .36201 27 

A11 .8519 .36201 27 

A12 .9259 .26688 27 

A13 .7037 .46532 27 

A14 .7407 .44658 27 

A15 .7778 .42366 27 

A16 .6667 .48038 27 

A17 .8519 .36201 27 

A18 .8148 .39585 27 

A19 .8519 .36201 27 

A20 .7778 .42366 27 

 

 

 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.767 20 



  

 

279 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
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ตารางท่ี 34 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อประสมและขอ้มูล
ทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัใชชุ้ดการ
เรียนรู้สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้ 
 
ค่า t-test ก่อนเรียนหลงัเรียน 
t-test 

 

 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Post & Pre 28 .251 .198 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Post 16.5000 28 .79349 .14996 

Pre 11.0357 28 .83808 .15838 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Post - 

Pre 
5.46429 .99934 .18886 5.07678 5.85179 28.933 27 .000 
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ตารางท่ี 35 ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทยปั์ญหาการชัง่ ตวง วดั โดยใชส่ื้อ
ประสมและขอ้มูลทอ้งถ่ินดอนยายหอม ร่วมกบัเทคนิค KWDL ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้เม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 

 

 
T-Test 
 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Post2 28 82.5000 3.96746 .74978 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 80 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Post2 3.334 27 .002 2.50000 .9616 4.0384 
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ตารางท่ี 36 คะแนนพฒันาการ 

 

คนท่ี 

คะแนนก่อนใช้
ชุดการเรียนรู้ 

คะแนนหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้ หลงั-ก่อน 

คะแนน
พฒันาการ 

(X) (Y)   (S) 

1 12 18 6 75.00 

2 11 16 5 55.56 

3 10 17 7 70.00 

4 12 16 4 50.00 

5 10 17 7 70.00 

6 12 16 4 50.00 

7 11 17 6 66.67 

8 10 16 6 60.00 

9 10 17 7 70.00 

10 11 17 6 66.67 

11 10 16 6 60.00 

12 11 15 4 44.44 

13 12 18 6 75.00 

14 12 16 4 50.00 

15 11 17 6 66.67 

16 12 16 4 50.00 

17 10 16 6 60.00 

18 11 17 6 66.67 

19 12 17 5 62.50 

20 10 15 5 50.00 

21 12 16 4 50.00 
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ตารางท่ี 36 (ต่อ) 

 

คนท่ี 

คะแนนก่อนใช้
ชุดการเรียนรู้ 

คะแนนหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้ หลงั-ก่อน 

คะแนน
พฒันาการ 

(X) (Y)   (S) 

22 11 16 5 55.56 

23 12 17 5 62.50 

24 11 16 5 55.56 

25 10 17 7 70.00 

26 12 18 6 75.00 

27 11 16 5 55.56 

28 10 16 6 60.00 

รวม 309 462 153 1703.33 

คะแนนพฒันาการ 60.83 

 

คะแนนพฒันาการ ร้อยละ เกณฑ์คะแนนระดับ
พฒันาการ 

คะแนนสูงสุด 75.00 ระดบัพฒันาการสูงมาก 
คะแนนต ่าสุด 44.44 ระดบัพฒันาการระดบักลาง 

คะแนนเฉล่ียรวม (28 คน ) 60.83 ระดบัพฒันาการสูง 
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ตารางท่ี 37 ผลคะแนนความพึงพอใจ 
 

Descriptives ความพงึพอใจ 
Descriptive Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 
A1 28 2.5000 .63828 

A2 28 2.7143 .46004 

TOTALA 28 2.6071 .51563 

B1 28 2.7500 .44096 

B2 28 2.3571 .73102 

B3 28 2.1786 .77237 

TOTALB 28 2.4286 .60761 

C1 28 2.6786 .47559 

C2 28 2.2857 .71270 

C3 28 2.7857 .41786 

TOTALC 28 2.5833 .48538 

TOTAL 28 2.5397 .52506 

Valid N (listwise) 28     
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ภาคผนวก ง 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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นกัเรียน ครู ผูน้ าทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษา ท าแบบสอบถาม 
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นกัเรียนร่วมกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน 
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นกัเรียนร่วมกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวอนิศา  เนตรเก้ือกูล 
วัน เดือน ปี เกดิ 11 กรกฎาคม 2529 
สถานท่ีเกดิ นครปฐม 
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 73 ถ.สาครธนากรตะวนัตก ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ. นครปฐม 73000   
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